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Światło z La Salette

Najwa¿niejsze jest, by byæ
dobrym cz³owiekiem
Z ks. dr. Józefem
Kopciñskim MS
rozmawia Piotr Starosta.
Pierwszym saletyńskim proboszczem trzcia−
neckiej parafii był ks. dr Tadeusz Ptak MS. Nie−
zbyt często się zdarza, aby do parafii w małej
miejscowości trafiał ksiądz z tytułem nauko−
wym. Czy Księdza pragnienie poszerzania wie−
dzy zdobytej podczas studiów magisterskich
pojawiło się w trakcie ich trwania? Jaki kieru−
nek studiów doktoranckich Ksiądz wybrał i dla−
czego? Gdzie Ksiądz ukończył te studia?
Najważniejsze jest, by być dobrym człowiekiem
i księdzem, a wszystko inne jest mało istotnym
dodatkiem, pomagającym w dzieleniu się wiedzą
i życiem z innymi. Odpowiadając natomiast na za−
dane pytanie, chcę zaznaczyć, że moja przygoda
z dalszymi studiami rozpoczęła się podczas pisa−
nia pracy magisterskiej na temat obowiązku Ko−
ścioła w zakresie obrony życia nienarodzonych.
Powyższa praca została uznana za licencjat dokto−
rancki, wtedy mój promotor ks. prof. dr hab. Jan
Kowalski zwrócił się z prośbą do księdza prowin−
cjała Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La
Salette o umożliwienie mi podjęcia studiów dokto−
ranckich na Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. Po skierowaniu mnie na wyższą uczel−
nię podjąłem studia badawcze nad dziejami pol−
skiej teologii moralnej w XX w., czego uwieńcze−
niem była obrona rozprawy doktorskiej w 2002 r.
Tytuł naukowy przeważnie wiąże się też
z pracą naukową, uczelnianą. Czy miał już Ksiądz
możliwość pracy ze studentami?
Po obronie doktoratu prowadziłem wykłady
z teologii moralnej ogólnej i szczegółowej w na−
stępujących uczelniach we wskazanym czasie.
Najpierw w latach 2002−2006 nauczałem teolo−
gii moralnej fundamentalnej w Wyższym Semi−
narium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów w Krakowie. Następnie w roku aka−
demickim 2006/2007 przybliżałem teologię
moralną fundamentalną w Wyższym Seminarium
Duchownym OO. Franciszkanów w Krakowie.
Potem w latach 2002−2008 zajmowałem się
teologią moralną szczegółową w Wyższym Semi−

narium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów w Krakowie. W dalszej kolejności
w roku akademickim 2005/2006 wykładałem
teologię moralną fundamentalną na Wydziale Teo−
logicznym w Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie na kierunku nauk o rodzinie. Do tego
wszystkiego należy dodać kilka referatów wygło−
szonych na różnych sympozjach.
Czy jako parafianie możemy znaleźć w Wydaw−
nictwie La Salette napisane przez Księdza prace?
Napisanych kilkanaście artykułów jest rozsia−
nych w różnych publikacjach, między innymi
w Encyklopedii bioetyki. Może w przyszłości nadej−
dzie czas, by je zebrać i wydać w jednej publikacji.
Prawie każdy młody kapłan trafia od razu na
parafię. Która wspólnota saletyńska była Księ−
dza pierwszą parafią? Czy wiążą się z tym ja−
kieś szczególne wspomnienia?
Po święceniach kapłańskich zostałem posła−
ny na parafię w Dębowcu, by po roku wrócić do
seminarium duchownego celem kontynuowania
studiów. Rok czasu to za mało, żeby doświad−
czyć radości pracy duszpasterskiej. Było to ra−
czej uczenie się tego, jak przełożyć zdobytą wie−
dzę na studiach na konkretną posługę głosze−
nia Ewangelii i upowszechniania zasad wiary.
Ma Ksiądz już za sobą także doświadczenie
bycia proboszczem w Mrągowie. W jakim to było
okresie i z jakimi wyzwaniami musiał się Ksiądz
wtedy zmierzyć?
Po latach spędzonych nad skryptami i braku kon−
taktu z życiem parafialnym na nowo poczułem się
jak neoprezbiter, kiedy to zająłem się prowadzeniem
życia parafialnego. Moja radość płynęła z tego, że
mogłem spowiadać, głosić kazania, odwiedzać cho−
rych, towarzyszyć grupom i wspólnotom – być na co
dzień z ludźmi i ich troskami. To był czas, kiedy ze
wspólnotą parafialną w Mrągowie w latach 2008−
2014 mogliśmy budować Kościół duchowy i mate−
rialny. Przez ten okres tak wiele udało się zrobić i za
to jestem wdzięczny Panu Bogu i parafianom.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzymy
Księdzu błogosławieństwa Bożego podczas po−
sługiwania w trzcianeckiej parafii.
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Wspólnota zakonna Zgromadzenia Misjonarzy
Matki Bo¿ej z La Salette
TRZCIANKA 2015/2016
ks. Wawrzyniec Skraba MS
– święcenia kapłańskie 2000, śluby
wieczyste 1999, posługi: od 2013 –
proboszcz, superior; Apostolstwo
Rodziny Saletyńskiej, duszpasterstwo
Hospicjum, Domowy Kościół, Biblio−
teka Parafialna, Duszpasterska Rada
Parafialna, Chór Parafialny Pasjona−
ta, kancelaria, lektorzy starsi
ks. Piotr Stangricki MS
– święcenia kapłańskie 2005, śluby wie−
czyste 2004, posługi: od 2012 – wika−
riusz; prefekt Zespołu Szkół Katolickich;
kancelaria parafialna, Neokatechumenat
I, duszpasterstwo dzieci, duszpasterstwo
nauczycieli, kapelan sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi, wiceprezes Fundacji „Wy−
obraźnia Miłosierdzia”, redaktor naczelny
gazety parafialnej „Światło z La Salette”
ks. Marian Mordarski MS
– święcenia kapłańskie 1989, śluby
wieczyste 1987, posługi: od 2013 –
zastępca superiora; katecheta Szkoła
Podstawowa nr 3; kancelaria parafial−
na, od 2014 – prezes Caritas Trzcian−
ka, kapelan Warsztatów Terapii Zajęcio−
wej, Żywy Różaniec

br. Marek Pis MS
– śluby wieczyste 1999, posługi: od
2009 – katecheta Gimnazjum nr 2;
Rodzina Radia Maryja, bierzmowani
ks. Szymon Data MS
– święcenia kapłańskie 2013, śluby
wieczyste 2012, posługi: od 2013 –
katecheta Liceum Ogólnokształcące−
go; Neokatechumenat II, oaza młodzie−
żowa, bierzmowani, duszpasterstwo
młodzieżowe
ks. Krzysztof Juszczyk MS
– święcenia kapłańskie 2014, śluby
wieczyste 2013, posługi: od 2014 –
katecheta Szkoła Podstawowa nr 3;
lektorzy, ministranci, kapelan Związ−
ku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Neo−
katechumenat III, duszpasterstwo mło−
dzieżowe
ks. Stanisław Świetlik MS
– święcenia kapłańskie 1978, śluby
wieczyste 1977, posługi: od 2006 –
pomoc duszpasterska; kapelan szpi−
tala

ks. Mariusz Domaradzki MS
– święcenia kapłańskie 2002, śluby wie−
czyste 2001, posługi: od 2014 – eko−
nom; katecheta Gimnazjum nr 2; Grupa
Modlitewna Świętego Ojca Pio, bierzmo−
wani w Niekursku, Filia Niekursko

ks. Zbigniew Welter MS
– święcenia kapłańskie 1964, śluby
wieczyste 1962, posługi: od 1999 –
pomoc duszpasterska; Straż Honoro−
wa, fotograf „Światła z La Salette”

ks. Maciej Wilk MS
– święcenia kapłańskie 2003, śluby wie−
czyste 2002, posługi: od 2012 – kate−
cheta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych;
Wspólnota Modlitwy Uwielbienia, bierz−
mowani w Nowej Wsi, Filia Nowa Wieś

ks. Edward Woźniak MS
– święcenia kapłańskie 1962, śluby
wieczyste 1959, posługi: od 1992 –
pomoc duszpasterska; misjonarz
w grupie misyjno−rekolekcyjnej

ks. dr Józef Kopciński MS
– święcenia kapłańskie 1993, śluby
wieczyste 1992, posługi: od 2015 –
pomoc duszpasterska; Kościół Domo−
wy, zastępca redaktora naczelnego ga−
zety parafialnej „Światło z La Salette”

ks. Józef Źrebiec MS
– święcenia kapłańskie 1965, śluby
wieczyste 1962, posługi: od 1988 –
III Zakon św. Franciszka, kapelan Domu
Pomocy Społecznej
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– WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W
1 września uczniowie i nauczyciele zainaugurowali
rok szkolny i katechetyczny 2015/2016. Podczas
Mszy św. o godz. 8.00 w kościele zgromadzili się
uczniowie, pedagodzy i pracownicy oświaty z trzcia−
neckich szkół publicznych wszystkich szczebli eduka−
cyjnych. Eucharystię celebrował ks. Szymon Data MS,
katecheta Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance.
Z okolicznościowym Słowem zwrócił się do zgroma−
dzonych ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz para−
fii. O godz. 10.00 natomiast nowy rok szkolny uro−
czyście zainaugurowała w kościele społeczność na−
szego „Katolika”. Mszę św. celebrował ks. Wawrzy−
niec Skraba MS, proboszcz parafii, wraz z ks. Pio−
trem Stangrickim MS, prefektem szkoły. Po zakoń−
czeniu Eucharystii odbyła się oficjalna część uroczy−
stości inauguracyjnej, po której uczniowie i nauczy−
ciele oraz przybyli rodzice udali się do gmachu szkoły.
10 września obchodziliśmy Święto Świeckich Sa−
letynów, które zostało ustanowione na La Salette
w 2011 r. Ma ono na celu uświadamianie osobom
świeckim zaangażowanym w życie naszej parafii wagi
charyzmatu saletyńskiego wypływającego z przesła−
nia Matki Bożej Saletyńskiej. Z tej okazji członkowie
wspólnot uczestniczyli we Mszy św., po której w ka−
wiarence parafialnej odbyła się konferencja na temat
roli grup działających w parafiach prowadzonych przez
Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.
13 września rozpoczęliśmy V Tydzień Wychowa−
nia pod hasłem „Wychowywać do pełni człowieczeń−
stwa”. Od Niedzieli do soboty podczas wieczornych
Mszy św. rozpatrywano w świetle Bożego Słowa róż−
ne aspekty procesu wychowawczego oraz modlono
się za wychowawców, rodziców i młode pokolenie.
W środę 16 września odbyła się konferencja na te−
mat sposobu wychowania w ujęciu św. ks. Jana
Bosko, którą wygłosił ks. Wiesław Psionka SDB.
W czwartek 17 września mogliśmy uczestniczyć
w śpiewanej modlitwie Koronki do Bożego Miłosier−
dzia z udziałem uczniów Zespołu Szkół Katolickich.
18 września społeczność Zespołu Szkół Katolickich
w Trzciance z okazji odpustu ku czci Matki Bożej Sale−
tyńskiej spotkała się z saletynami oraz franciszkankami
rodziny Maryi posługującymi w naszej parafii. Spotkania
w ramach obchodów saletyńskiego święta są już tra−
dycją trzcianeckiego „Katolika”. Tym razem uczennice
i uczniowie pod kierunkiem polonistki Marzeny Felsmann
przygotowali dla księży i zakonnic przedstawienie pt. Dzieci
z La Salette. Warto jeszcze zaznaczyć, że spektakl opra−

cowany przez Zespół Szkół Katolickich znakomicie wpi−
sał się także w zakończenie V Tygodnia Wychowania
obchodzonego w dniach 13−19 września.
19 września obchodziliśmy 169 rocznicę Objawie−
nia Matki Bożej na La Salette w Alpach Francuskich.
W naszej parafii przeżywaliśmy odpust ku czci Matki
Bożej Saletyńskiej. Główne uroczystości rozpoczęły
się o godz. 18.00 Sumą Odpustową, którą celebro−
wał ks. Andrzej Szklarski MS – proboszcz naszej pa−
rafii w latach 1991−1997, wraz z ks. Wawrzyńcem
Skrabą MS – obecnym proboszczem, a także dusz−
pasterzami parafii. Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej
Szklarski MS. O muzyczną oprawę liturgii zadbał Chór
Pasjonata pod kierunkiem Bartosza Śliwińskiego. Po
zakończeniu Mszy św. ulicami miasta wyruszyła pro−
cesja z figurą Płaczącej Madonny niesioną przez stra−
żaków Ochotniczej Straży Pożarnej. W procesji, obok
duszpasterzy, sióstr zakonnych i pocztów sztandaro−
wych, uczestniczyli również liczni mieszkańcy Trzcianki.
19 września wyruszyła z naszej parafii do Skrzatu−
sza doroczna młodzieżowa pielgrzymka na Diecezjal−
ne Spotkanie Młodych, a 20 września – parafialna
pielgrzymka w ramach diecezjalnego odpustu ku czci
Matki Bożej Bolesnej.
23 września obchodziliśmy liturgiczne wspomnie−
nie św. ojca Pio z Pietrelciny. Po zakończeniu wieczor−
nej Mszy św. działająca w naszej parafii Grupa Modli−
tewna Świętego Ojca Pio zaprosiła chętnych na spo−
tkanie formacyjne w sali Domu Parafialnego. Przypo−
minamy, że w naszym kościele parafialnym znajduje
się relikwia św. ojca Pio. Jest ona umieszczona
w ołtarzyku z figurą świętego.
26 września Mszą św. o godz. 15.00 rozpoczęło
się w oratorium Domu Parafialnego popielgrzymko−
we spotkanie pielgrzymów grupy VIII Pieszej Pielgrzym−
ki na Jasną Górę.
28 września uczestniczyliśmy w międzynarodowej
modlitwie Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach
miast świata. W Parku 1 Maja, wraz ze społeczno−
ścią Zespołu Szkół Katolickich oraz Fundacją „Wy−
obraźnia Miłosierdzia”, uciekaliśmy się do Boga
w intencji zbliżającego się XIV zwyczajnego zgroma−
dzenia Synodu Biskupów o rodzinie oraz o błogosła−
wieństwo Boże dla świata.
Przez cały wrzesień, miesiąc poświęcony Matce Bożej
Saletyńskiej, podczas codziennych nabożeństw powierzali−
śmy Płaczącej Pani z La Salette swoje troski i radości, jedno−
cześnie prosząc Ją o pomoc i opiekę nad całą parafią.
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3 października o godz. 11.30 odbyła się uroczysta
Msza św. z okazji obchodów 70−lecia Liceum Ogól−
nokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance
i VI Zjazdu Absolwentów trzcianeckiego LO.
5 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnie−
nie św. siostry Faustyny Kowalskiej – patronki Zespołu
Szkół Katolickich prowadzonego przez naszą parafię.
Już od kilku lat nasz „Katolik” świętuje swój Dzień Pa−
trona Szkoły, zapraszając wszystkich chętnych do modli−
twy Koronką do Bożego Miłosierdzia, odbywającej się
jednocześnie w trzech miejscach naszego miasta:
w parku 1 Maja, pod pomnikiem Jana Pawła II oraz na
placu kościelnym przy figurze Matki Bożej Saletyńskiej.
11 października wraz z całym Kościołem w Polsce
przeżywaliśmy XV Dzień Papieski, obchodzony w tym
roku pod hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny.
11 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Msza św. o godz. 16.00 była celebrowana w intencji
wszystkich pracowników oświaty – czynnych i emery−
towanych, a po jej zakończeniu w auli Domu Parafial−
nego odbyło się okolicznościowe spotkanie.
17 października o godz. 9.00 w naszym kościele
została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji 40

Rozpoczêcie roku szkolnego

Msze œw. w oratorium

rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mi−
kołaja Kopernika w Trzciance.
18 października w naszym kościele o godz. 11.00 zo−
stała odprawiona uroczysta Msza św. Hubertowska, któ−
rej przewodniczył ks. arcybiskup Józef Kowalczyk – Prymas
Polski Senior. Po Eucharystii nastąpiło poświęcenie rzeźb
św. Huberta, św. Ambrożego i św. Anny znajdujących się
na skwerze Sienkiewicza przy Rondzie Niepodległości.
Chętnych Parafian na uroczystośćzaprosili:Parafia św.Jana
Chrzciciela w Trzciance, Polski Związek Łowiecki – Zarząd
Okręgowy w Pile, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo−
wych w Pile oraz Miasto i Gmina Trzcianka.
We wrześniu i październiku trwały kolejne etapy
prac związanych z renowacją naszej świątyni w ra−
mach przygotowań do obchodów 100−lecia jej po−
święcenia. Odświeżono sufity oraz odmalowano ściany
w nawach bocznych i nawie głównej, a także dokona−
no renowacji górnej części ołtarza głównego, m.in.
przywracając pierwotny kolor nastawy ołtarzowej.
W związku z pracami w kościele przez całe wakacje
oraz znaczną część września w dni powszednie Msze
św. były odprawiane w oratorium Domu Parafialnego.
Piotr Syrotiak

Spotkanie szko³y z saletynami

Odpust saletyñski

Dzieñ patrona szko³y

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS, Krzysztof Felsmann, serociak©, archiwum Zespołu Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance
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Listopadowe zamyœlenia
Listopad to miesi¹c, który kojarzy siê
przede wszystkim z modlitewn¹ obecnoœci¹
na cmentarzach, przy grobach naszych
bliskich. Listopadowe wieczory sk³aniaj¹
do refleksji i zastanowienia siê nad tym, co
po nas zostanie dla przysz³ych pokoleñ, co
pozosta³o po tych, którzy poprzedzili nas
w drodze do wiecznoœci. Piêkny, refleksyjny
wiersz o przemijaniu *** (Noc¹ klêkasz...)
napisa³ ks. Jan Twardowski:
(…) Nikt nie szuka cię dłońmi dobrymi,
nikt nie mówi, czy dobrze, czy źle,
tylko ziemia z grobami starymi
o twej ciszy słyszała i wie.
Wdzięczni jesteśmy Opatrzności Bożej, ale też
minionym pokoleniom za wolność i niepodległość,
dlatego wśród listopadowych uroczystości obchodzi−
my Narodowe Święto Niepodległości. Stare ludowe
przysłowie „Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy”,
mówiące o sprawiedliwości Bożej, doskonale pasu−
je do obecnych czasów, kiedy to dopiero po kilku−
dziesięciu latach świat dowiedział się o bohaterach
walki o wolną Polskę, których reżim komunistyczny
próbował wymazać z pamięci Polaków.
Nie możemy zapomnieć o Ince – Danucie Sie−
dzikównie, młodej dziewczynie, sanitariuszce Nie−
złomnych, która umierała ze słowami „powiedzcie
babci, że zachowałam się jak trzeba”; o bohater−
skim rotmistrzu Witoldzie Pileckim, uznanym za
jednego z sześciu najodważniejszych członków
europejskiego ruchu oporu, dobrowolnym więźniu
obozu koncentracyjnego, który dla polskiego pod−
ziemia zbierał informacje o faszystowskim obozie
KL Auschwitz i zorganizował na jego terenie Zwią−
zek Organizacji Wojskowej; o Łupaszce – majorze
Zygmuncie Szendzielarzu, jednym z najsłynniejszych
dowódców partyzantów, który za swoją działalność

został rozstrzelany przez władze komunistyczne;
o Józefie Franczaku – ostatnim Żołnierzu Wyklę−
tym, który zginął w 1963 r. od kul ZOMO. Na jego
grobie napisano: „Poświęcił życie za wolność Oj−
czyzny, której nie doczekał”.
Nie możemy zapomnieć o wielu innych, bohate−
rach, których sprawiedliwość nakazuje nam przy−
wracać pamięci współczesnych pokoleń. O walce
i ofierze życia działaczy konspiracji antykomunistycz−
nej ciągle jeszcze zbyt mało wiemy i w niewielkim
stopniu prawda o ich dokonaniach dociera do pol−
skiej młodzieży.
W ten jesienny czas patriotycznej zadumy, re−
fleksji nad przemijaniem i sprawiedliwością Bożą
pięknie wpisują się listopadowe wspomnienia św.
Huberta, św. Cecylii, św. Katarzyny i św. Andrzeja.
Pierwszy z podanych świętych upomina nas, że
konsumpcyjne życie człowieka i marnotrawstwo
zasobów przyrody powodują katastrofy ekologicz−
ne, wymieranie gatunków, głód i różnego rodzaju
choroby. Św. Cecylia, patronka muzyki kościelnej,
z kolei przypomina nam, że kto śpiewa, dwa razy
się modli. W wigilię wspomnienia św. Katarzyny
w dawnej Polsce istniał zwyczaj, że chłopcy wróżyli
sobie, który z nich pierwszy ożeni się i jakie imię
będzie miała jego wybranka. Popularne też było
powiedzenie: „Święta Katarzyna Adwent zaczyna”.
Wspomnienie św. Andrzeja Apostoła, brata św.
Piotra, uświadamia nam, że w Polsce nierealne
jest oddzielenie Kościoła od państwa (a takie hasła
próbują głosić współcześni politycy), gdzie nawet
znaki drogowe ustawiane przy przejazdach kolejo−
wych mają formę krzyża św. Andrzeja. Również
w religii prawosławnej jest on jednym z najważniej−
szych świętych, nazywają go Apostołem Słowian.
Każda z tych postaci może być drogowskazem,
jak przeżyć czas dany nam od Boga, aby nasi bli−
scy – stojący kiedyś w listopadowe święta przy
naszych grobach – mogli powiedzieli, że „żyliśmy,
jak trzeba”.
Jadwiga Witkowska
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Wyjątkowo w dniu 17 wrze−
śnia 2015 r. pobudka nastą−
piła dosyć wcześnie, bo już o
godz. 3.30 nad ranem, a już
po 20 minutach wyruszyliśmy
w drogę do Warszawy. Wyje−
chaliśmy w szczególnym cza−
sie, bo właśnie wspominali−
śmy 120 rocznicę śmierci św.
bpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego — założy−
ciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi (FRM). Dlatego też razem wyruszyliśmy w dro−
gę — nasze siostry franciszkanki Rodziny Maryi wraz
ze swoim kapelanem ks. Piotrem Stangrickim MS.
Trwaliśmy w wielkim napięciu. Za kilka godzin mia−
ła nastąpić wielka uroczystość — wprowadzenie do
Świątyni Opatrzności Bożej, będącej Wotum Narodu
Polskiego, relikwii świętego arcybiskupa Warszawy.
Po godz. 9.00 dojechaliśmy do celu, jako jedni
z pierwszych. Wiedzieliśmy, że za parę chwil będzie
tu dziś wielu pielgrzymów. Przywitało nas o brzasku
piękne słońce, fale mgieł przy Autostradzie Wolno−
ści, a na miejscu uśmiechnięte
siostry i nowicjuszki franciszkań−
skiej Rodziny Maryi. Jako pierw−
szym i chyba jedynym pielgrzymom
w tym dniu przypadł nam zaszczyt
osobistego oprowadzenia i wysłu−
chania opisu szczegółów konstruk−
cyjnych całej świątyni. Te cenne
wyjaśnienia podczas poznawania
obiektu przekazał nam dla naszej piątki Prezes Za−
rządu Centrum Opatrzności Bożej Piotr Gaweł.
Nie była to jedyna niespodzianka tego dnia. Po
pewnej chwili nałożyliśmy niebieskie kaski i wśród
20−30−osobowej grupy sióstr i kapłanów wyruszyli−
śmy na wycieczkę po górnej części, wciąż jeszcze
budowanej, Świątyni Opatrzności Bożej. Mimo że
jeszcze potrzeba mnóstwa wysiłku, to obiekt robi
na odwiedzających duże wrażenie, zarówno prezbi−
terium, kaplice boczne, jak również chór i otaczają−
ce kopułę przyszłe muzeum Jana Pawła II. Po zej−
ściu na dół przypadł nam jeszcze miły epizod uści−
śnięcia dłoni piosenkarce Eleni, która swoim kon−
certem rozpoczęła całą uroczystość.
Kościół pękał w szwach, siostry wy−
pełniły świątynię razem z kapłanami, przy−
jaciółmi oraz swoimi podopiecznymi i pra−
cownikami z całej Polski i zagranicy. Kon−
cert Eleni poruszył wielu, wprowadzając

klimat przeniknięty elementa−
mi nostalgii, zadumy i radości.
Jeszcze przed rozpoczęciem li−
turgii eucharystycznej udało mi
się ująć w dłonie i ucałować
relikwie św. Zygmunta Szczę−
snego Felińskiego. Relikwiarz
w kształcie ryby umocowany był
w kawałku starego drewna,
będącego niegdyś fragmentem wałów naszej stoli−
cy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Metropolita
Warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Odczytano na
początku bardzo ciepły i przyjazny list Prezydenta Pol−
ski Andrzeja Dudy, podkreślający wielkie serce świę−
tego biskupa, Polaka, patrioty. Kardynał podczas ho−
milii, nawiązując do ewangelicznego dobrego paste−
rza i wspominając wydarzenia z życia i posługi bpa
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ukazywał sens
nie tylko posługi pasterskiej, ale także ciągłego zma−
gania o zachowanie wartości uniwersalnych i koniecz−
ność wzajemnego dawania świadectwa poprzez ge−
sty miłosierdzia i budowanie historii na prawdzie.
Na zakończenie liturgii doko−
nano uroczystego przeniesienia
i umieszczenia relikwiarza w spe−
cjalnie przygotowanym miejscu.
Wszyscy uczestnicy uroczystości
mogli również oddać cześć świę−
temu patronowi.
Na zewnątrz przygotowano dla
wszystkich posiłek. Termosy z zu−
pami, mięsiwem i ziemniakami, kawa, herbata, zim−
ne napoje, ciastka, drożdżówki — nikt nie mógł
odejść głodny. Na koniec zaprezentowano wiele wy−
stępów i zabaw przygotowanych przez dzieci, młodzież
i przyjaciół franciszkańskiej Rodziny Maryi.
Niestety, perspektywa długiej drogi powrotnej
z konieczności przeszkodziła nam w pozostaniu do
finału świętowania. Niewątpliwie z wielką radością
i dumą przemierzaliśmy trasę prowadzącą do na−
szej trzcianeckiej ziemi. Przecież i my mamy relikwie
świętego bpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego na
terenie naszej parafii. To był dobry dzień, pełen prze−
jawów Bożej dobroci — piękny wschód i zachód słoń−
ca, cudowna całodzienna pogoda, mgły pokrywają−
ce jak pościel ogromne łany sterczącej
kukurydzy, niezwykłe spotkania, modli−
twy za wstawiennictwem świętego i bez−
pieczna droga.
ks. Piotr Stangricki MS

Fot.: Piotr Starosta
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W tym roku mija 70 lat od przybycia do Trzcian−
ki księży ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej
z La Salette i objęcia przez nich parafii pw. św.
Jana Chrzciciela. Rocznice, zwłaszcza okrągłe, skła−
niają do wspomnień. Tak się składa, że jestem
najstarszym wiekiem z misjonarzy saletynów obec−
nie pełniących posługę w Trzciance oraz najstar−
szym, jeśli chodzi o staż pracy realizowanej w tu−
tejszej parafii. Oczywiście z przerwami, ale łącznie
przez 33 lata pełniłem w tej parafii wszystkie funk−
cje: od świeckiego katechety, poprzez księdza
katechetę, aż po superiora, proboszcza i dziekana.
Gdy w 1957 r. przybyłem tu po raz pierwszy, wtedy
jeszcze jako świecki katecheta, uderzyła mnie szcze−
gólna atmosfera panująca wśród parafian. Była to
mieszanina kultur i obyczajów, a czasem nawet języ−
ka. Obok nielicznej grupy autochtonów społeczność
Trzcianki i okolic tworzyli przybysze z różnych stron
Polski. Większość z nich, to byli repatrianci z Kresów,
a także wysiedleńcy przybyli tutaj w związku z akcją
„Wisła”. Poszczególne grupy trzymały się razem, za−
mykając się na innych i zachowując przyniesione z
sobą obyczaje. Pamiętam, że np. przybysze z Rako−
wa mieli swoją pieśń żałobną, śpiewaną podczas
pogrzebów. To jeden z przykładów, jak ta szczególna
atmosfera wielokulturowości ujawniała się w życiu
parafii. Poza tym prawie wszystkich cechowało po−
czucie tymczasowości, z którego czasami może i sami
nie zdawali sobie sprawy. Potrzeba było kilku poko−
leń, by to zmienić i żeby ta mozaika przekształciła się
we w miarę jednolity organizm parafialny. Sądzę, że
duży wpływ mieliśmy na to również my, saletyni. Przede
wszystkim dlatego tak się działo, ponieważ jako dusz−
pasterze traktowaliśmy wszystkich tak samo i stara−
liśmy się wpajać poczucie wspólnoty.
Warunki pracy w parafii, brane pod uwagę z dzi−
siejszego punktu widzenia, były spartańskie. Mło−
dym trudno uwierzyć, że np. podstawowym środ−
kiem lokomocji katechety był rower! Śnieg, nie śnieg,
deszcz, nie deszcz — trzeba było pedałować dzień
w dzień, by dotrzeć do Nowej Wsi, Niekurska, Stra−
dunia czy Smolarni (wtedy jeszcze będącej w naszej
parafii). Pamiętam, jak pewnego razu po drodze do
Smolarni kilkakrotnie moczył mnie deszcz. Zatrzy−
małem się zniechęcony i pomyślałem: „Boże, za
jakie grzechy tak się poświęcam?”. Zaciąłem zęby i
pojechałem dalej. Przemoczony dotarłem w końcu
do szkoły i wpadłem w wir pracy, zapominając o
swoim zwątpieniu.
Wielkim luksusem wydawał się wtedy motocykl
— kupiona w 1967 r., fabrycznie nowa, parafialna
WSK. Co prawda marzło się i mokło tak samo jak
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Procesja Bo¿ego Cia³a w Trzciance
w 1947 r.

Jak to
to dawniej
dawniej
Jak
na rowerze, ale przynajmniej nie trzeba było pedało−
wać! Do 1962 r. katecheza była prowadzona w szko−
łach. Warunki nauczania, nawet na wsiach, były do−
bre — ławki, tablica, sanitariaty, zimą ciepła sala
klasowa... Gdy władze definitywnie usunęły naukę
religii ze szkół, sytuacja zmieniła się. Punkty kate−
chetyczne w mieście, w budynkach parafialnych, nie
były najgorsze, ale jak katechizowało się na wsiach?!
W Niekursku i Nowej Wsi lekcje religii odbywały się
w kościołach na chórze — z prowizorycznymi ławka−
mi, bez toalet i z improwizowanym ogrzewaniem.
Natomiast np. w Smolarni jako ksiądz katecheta
sam musiałem zorganizować nauczanie religii. Wią−

Wyjazd na katechezê
w 1949 r.
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bywa³o
bywa³o
że się z tym pewne zabawne zdarzenie. Poprosiłem
panią dyrektor szkoły, by poinformowała dzieci o ter−
minie pierwszej katechezy i w wyznaczonym dniu
i miejscu czekałem, ale nikt nie przyszedł. Najzwy−
czajniej w świecie zapomnieli! W następnym tygo−
dniu już nie czekałem, tylko zaopatrzony w torbę cu−
kierków poszedłem do szkoły i gdy dzieci wychodziły
po lekcjach, zapytałem je, czy tu rosną grzyby. Oczy−
wiście wszyscy uczniowie potwierdzili to. Zapropo−
nowałem im za przyniesiony grzyb wspaniałego cu−
kierka. Dzieci pobiegły do lasu i każde wróciło z grzy−
bem! Solennie wypełniłem obietnicę, obdarowując
je cukierkami, a później razem poszliśmy do punktu
katechetycznego. Na frekwencję dzieci w Smolarni
nie mogłem narzekać...
Jak uczniowie traktowali katechezę? No cóż, by−
wało różnie. Pamiętam ciekawy epizod w mojej pra−
cy jeszcze jako świeckiego katechety. Były to czasy,
gdy religii jeszcze nie wyrzucono ze szkół. Poproszo−
no mnie o poprowadzenie katechezy w klasie szó−
stej jednej ze szkół podstawowych, okazało się bo−
wiem, że jest to trudny zespół klasowy i pracująca w
szkole katechetka nie dawała sobie z nim rady.
Postanowiłem spróbować. Moje spotkanie z klasą
rozpoczęło się nie bardzo pedagogicznie, bo od po−
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tężnego trzaśnięcia drzwiami, którym zmuszony
byłem zwrócić na siebie uwagę uczniów — dopiero
wtedy zapanował względny spokój. Następna kate−
cheza w tej klasie wypadła jako zastępstwo za chorą
polonistkę. Wchodząc do klasy, zauważyłem podej−
rzanie błyszczącą tablicę. Nic nie dałem poznać po
sobie, tylko po modlitwie, zamiast jak zwykle napi−
sać na tablicy temat, kazałem to zrobić uczniowi
z pierwszej ławki. Kiedy zakłopotany chłopak powie−
dział, że się nie da, bo tablica jest wysmarowana
tłuszczem, pokiwałem głową i popatrzyłem uważnie
po klasie. Panowała głucha cisza. Wskazałem dwie
uczennice i kazałem im przynieść gorącą wodę, szma−
tę, a następnie porządnie umyć tablicę. Potoczyła się
katecheza, ale tym razem w klasie panował idealny
spokój. O całym incydencie nikomu nie powiedziałem.
Przed następną katechezą, jedna z uczennic tej klasy
przyszła mnie przeprosić: „Nie chcieliśmy panu zrobić
przykrości, ten kawał był przygotowany dla polonistki.
Nie wiedzieliśmy, że będzie zastępstwo”. „Jak to?!”
— zapytałem prawdziwie zmartwiony. — „To wy aż
tak lekceważycie język polski? Przecież jesteśmy Pola−
kami i to jest nasz ojczysty język! Nie wstyd wam?!”.
Do końca roku szkolnego nie miałem więcej kłopo−
tów z tą klasą. Zdobyłem ich zaufanie wyrozumiało−
ścią i tym, że nie poskarżyłem się dyrektorowi szkoły
i że załatwiłem ten, prawdę mówiąc zabawny, incy−
dent w gronie klasowym.
Dziś katecheza znów powróciła do szkół. Parafia
dysponuje samochodami, które zwiększając mobil−
ność, ułatwiają pracę duszpasterzom. Ludzie na zie−
mi trzcianeckiej poczuli się wreszcie u siebie. Już
nie tylko ksiądz, ale także inicjatywa świeckich —
Rady Parafialnej, członków grup modlitewnych,
a nawet pojedynczych parafian — kształtuje życie
parafii. W ten spo−
sób realizujemy
ducha nauk So−
boru Watykań−
skiego II. Mamy
też liczne powoła−
nia kapłańskie
i zakonne.
Czyżby więc
teraz było aż tak
różowo? Oczywi−
ście nie! To jest
jednak temat do
zupełnie innych
rozważań...
ks. Zbigniew
Welter MS
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Wybra³em Wy¿sz¹ Szko³ê Kultury
Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu
Wspó³czesne uczelnie zmuszone s¹ do
walki o ucznia. Przeœcigaj¹ siê w
uatrakcyjnianiu swoich ofert, staraj¹c
siê przekonaæ œwie¿ych maturzystów do
postawienia w³aœnie na nie. Ja rok temu
wybra³em Wy¿sz¹ Szko³ê Kultury
Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu.
Czy był to dobry krok? Zdecydowanie tak. Opis
samej uczelni należałoby zacząć od ukazania jej
dwutorowości. Przede wszystkim edukacja inte−
lektualna idzie tutaj w parze z wychowaniem chrze−
ścijańskim. Warto dodać, iż jest to szkoła prywat−
na. Wraz ze mną studiują osoby o różnych wyzna−
niach, nawet spoza granic naszego kraju. Uczel−
nia natomiast uważa za słuszne przekazywanie
postaw charakterystycznych dla naszej wiary.

Fides, ratio et patria – „Wiara, rozum i ojczy−
zna”. Są to słowa widniejące w herbie mojej uczel−
ni. Mówią one wiele o samym podejściu szkoły do
ucznia. Ukazują trzy filary, na których będą opierały
się najbliższe lata nauki każdego nowego studen−
ta. Osobiście muszę przyznać, że WSKSiM w rze−
czy samej przykłada się do tego, by te slogany
nie były puste i nic nieznaczące.
Dobrze pamiętam swoje początki w szkole.
Pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy była
niewielka liczba studentów. To nie tak, że sale
świeciły pustkami. Chodzi o to, że uczelnia nasta−
wiona jest na małą grupę uczniów. To dzięki temu

poszczególni wykładowcy mogą poświęcić każdej
osobie wystarczającą ilość czasu. Jest to też klu−
czowe dla aklimatyzacji w szkole. Po roku spę−
dzonym na tej uczelni, jestem w stanie wymienić
wszystkich ludzi z mojego roku z imienia i nazwi−
ska. To sprawia, że nikt nie czuje się jak jeden
z wielu – łatwo o nowe kontakty.
Uczelnia ma w swoich szeregach godnych po−
lecenia nauczycieli akademickich. Ilość przyswa−
janego materiału jest dość duża. Przeglądając
notatki od znajomych z innych uczelni (ale tego
samego kierunku co ja), widzę, że wymaga się
od nas więcej. To jednak dobrze świadczy o po−
ziomie nauczania.
Co również bardzo istotne, jest duża liczba kół
naukowych, na które można uczęszczać niezależ−
nie od studiowanego kierunku. Dzięki temu na
własnym przykładzie mogę powiedzieć, że zaczą−
łem interesować się filozofią, którą wcześniej nie
zaprzątałem sobie głowy. Ponadto istnieje możli−
wość zgłaszania własnych propozycji co do po−
wstawania nowych grup zainteresowań.
Jest to szkoła medialna, dlatego też warto
wspomnieć o możliwościach, z jakich studenci
mogą korzystać. Przede wszystkim dużą popular−
nością cieszy się u nas nasza rozgłośna radiowa
zwana SIMRadio. To dzięki niej każdy może po−
prowadzić własną audycję. Nie jest to zadanie
łatwe, należy zrobić konspekt, przygotować mate−
riały, a następnie... poradzić sobie z tremą mó−
wienia do mikrofonu. W dalszej kolejności należy
wykonać szybki montaż i już można wysyłać go−
tową audycję do puszczenia w programie.
Oczywiście nie samym radiem człowiek żyje.
Dlatego też mamy również własny teatr, który re−
gularnie wystawia spektakle. Co prawda, aby do−
stać angaż, trzeba przejść casting, jest to jednak

niezbędny wymóg, ponieważ teatr „Dobry Wieczór”
stawia sobie poprzeczkę niezwykle wysoko.
Studiuję politologię, dlatego też oddzielny aka−
pit muszę poświęcić kołu politologicznemu. Każde
spotkanie porusza konkretny problem polityczny,
tudzież dotyka aktualnych spraw omawianych
w mediach. Jest to również panel dyskusyjny, pod−
czas którego możemy konfrontować swoje poglą−
dy, wyciągać wnioski, uczyć się od siebie nawza−
jem. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że
dzięki rozmowom z innymi studentami zacząłem
szerzej patrzeć na wiele spraw. Mam również wra−
żenie, że i oni wzięli moje słowa pod uwagę. I o to
w tym chodzi – liczy się wymiana poglądów.

Przejdźmy teraz do spraw wiary i ojczyzny. Uczel−
nia stara się pielęgnować patriotyczny model wy−
chowania. Bierzemy udział w świętach narodowych,
duży nacisk kładzie się u nas na historię naszego
kraju. To zaś sprawia, że stajemy się Polakami
świadomymi swego pochodzenia i swej tożsamo−
ści. Odbywają się u nas również cykliczne, cotygo−
dniowe msze święte. Nie są one obowiązkowe,
poza nimi zaś z różnymi inicjatywami często wycho−
dzi Duszpasterstwo Akademickie. Dzięki temu każdy
może zaangażować się mocniej w swoje życie du−
chowe, o ile tylko wyrazi taką ochotę.
Ważną rzeczą są również praktyki studenckie.
Będę szczery, jest to chyba największy atut uczel−
ni. To dzięki nim wielu młodych ludzi wybiera wła−
śnie WSKSiM. Zacznijmy od tego, że rocznie stu−
dent odbywa aż 200 godzin zajęć praktycznych.
Podczas gdy studiujący dziennikarstwo na innych
uczelniach z kamerą (w praktyce) mają kontakt
dopiero na trzecim roku studiów, nasi zaś już po
pół roku szkolenia dostają szansę operowania
urządzeniami rejestrującymi obraz w ramach trans−
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misji Telewizji Trwam. Dodam jeszcze, że dwóch
moich kolegów miesiąc czasu spędziło w studiu
filmowym w Czechach. Widać więc, że mamy
mnóstwo możliwości rozwoju medialnego.
Ale nie tylko interesujący się dziennikarstwem
mają komfort praktyk. Jako przyszły politolog mam
szansę dostania się do biur poselskich czy nawet
Parlamentu Europejskiego. W swoim pierwszym
roku studiowania zdecydowałem się jednak na
Radio Maryja. Podoba mi się właśnie ta dogod−
ność, wybrany kierunek studiów nie oznacza, że
zamykają się przede mną inne drogi. Dzięki temu
spędziłem miesiąc na nauce obsługiwania radio−
wej konsolety, montowaniu audycji, a czasem na
tworzeniu przekazów głosowych przez mikrofon.
Bardzo dobrze, że w Polsce znalazło się miej−
sce dla takiej uczelni jak WSKSiM. Zwróćmy uwa−
gę na to, że ta szkoła kształci przyszłych dzienni−
karzy, politologów, informatyków czy kulturoznaw−
ców. Jest to ewidentne otwarcie się na świat
mediów. Nie od dziś wiadomo, że są one tak
zwaną czwartą władzą. Obecnie możemy zaobser−
wować olbrzymi regres rzetelności osób odpowie−
dzialnych za środki przekazu. Zewsząd jesteśmy
narażeni na medialne manipulacje i atakowanie
wartości chrześcijańskich.
I właśnie na te negatywne zjawiska odpowie−
dzią jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Me−
dialnej w Toruniu. Jest to miejsce, gdzie każdy
młody człowiek, o ile tylko zechce, znajdzie wie−
dzę, wiarę i miłość do ojczyzny. Myślę, że na koń−
cu tekstu warto byłoby zacytować inicjatora zało−
żenia właśnie tego typu uczelni – ojca Tadeusza
Rydzyka: „Kto myśli na rok do przodu – sieje zbo−
że, na dziesięć lat – sadzi las, daleko w przyszłość
– kształci i wychowuje dzieci i młodzież”.
Maciej Paw³owski

Fot.: dzięki uprzejmości Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
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Siostry zakonne
– placówka szpitalna
w Trzciance
Niewielu mieszkańców Trzcianki wie, a jeszcze
mniej pamięta, że w latach 1948−1963 istniała
w Trzciance, oprócz placówki sióstr zakonnych przy
kościele, druga placówka sióstr zakonnych pracują−
cych w miejscowym szpitalu.
Dzięki staraniom ówczesnego jego dyrektora dra
Jana Sitkiewicza oraz proboszcza ks. Tadeusza Pta−
ka MS, za zgodą Urzędu Wojewódzkiego w Pozna−
niu, w dniu 1 października 1948 r. przybyło do Trzcian−
ki siedem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Francisz−
kanek Rodziny Maryi (FRM). Objęły one w szpitalu
następujące funkcje: przełożona s. Władysława Bąk
– magazyn żywności i odzieżowy, nadzór nad perso−
nelem pielęgniarskim i personelem pomocniczym,
s. Anna Bojko – dyżury nocne, s. Ewa Jakieło – od−
dział zakaźny, s. Romualda Osuch – oddział chirur−
giczny, s. Czesława Szymkowiak – kierownictwo
kuchni, s. Maria Zalworowska – oddział dziecięcy
i wewnętrzny, i s. Bogusława Wilk – laboratorium,
fizykoterapia i kartoteki magazynowe. W tym czasie
w szpitalu pracowało trzech lekarzy. Oprócz dra Jana
Sitkiewicza był jeszcze dr Mańkowski i dr Maria Pół−
janowska. Na sali opatrunkowej pracował felczer
Stanisław Łuczko, na sali operacyjnej – Elżbieta
Burzyńska, z kolei aptekę prowadziła Sagert Erna.
Pacjentów było 35−40. Z kronikarskiego zapisu wy−
nika, że szpital w niespełna trzy lata po wojnie był
w bardzo kiepskiej kondycji. Doskwierało mu zadłu−
żenie, pracownicy otrzymywali pobory z kilkumiesięcz−

Siostry na balkonie swego
mieszkania przy ul. Matejki

nym opóźnieniem, pacjenci nie mieli właściwej bie−
lizny szpitalnej i byli niedożywieni1.
W 1950 r. uruchomiono w szpitalu oddział gruźli−
czy w dotychczas niewykorzystanym baraku, gdzie
stworzono dodatkowo około 30 miejsc. Opiekę nad
chorymi powierzono dr Krystynie Żmudzkiej. Liczba
pacjentów wzrosła do 100 osób, więc stan liczebny
sióstr też się powiększył do dziewięciu2.
Siostra przełożona Bronisława Zubek pisze
w 1954 r.: „Szpital obecnie liczy 122 łóżka. Jest
w nim oddział męski i kobiecy, wewnętrzny, położni−
czo−ginekologiczny i dwie sale dziecinne. Pracuje
sześć Sióstr zakonnych i osiem pielęgniarek świec−
kich. Personel świecki jest dobrze ustosunkowany
do Sióstr zakonnych. Siostry pracują jako pielęgniarki
na oddziałach chirurgicznych, w sali operacyjnej
– w laboratorium nie tylko dla Szpitala, ale również
dla Ośrodka Zdrowia i w aptece”3.
Przez pierwsze 9 lat siostry mieszkały w szpitalu.
W dniu 19 grudnia 1957 r. w związku z poszerze−
niem zakresu działania szpitala – otwarciem oddzia−
łu dziecięcego – nastąpiła przeprowadzka sióstr z
budynku szpitalnego do mieszkania mieszczącego
się przy ul. Matejki 21/3 4. Oddział dziecięcy uru−
chomiono w dniu 24 maja 1958 r., jego ordynato−
rem został dr Ryszard Wyckie, a funkcję siostry od−
działowej pełniła s. Jadwiga Zalwowska. Natomiast
w dniu 13 października 1959 r. s. Floriana Aleksan−
dra Wąchocka objęła pracę w nowo zorganizowa−
nym laboratorium w Ośrodku Zdrowia5.
Od samego początku przeciwne siostrom były
trzcianeckie władze partyjne. Postanowiły szybko do−

prowadzić do zwol−
nienia sióstr zakon−
nych ze szpitala,
co jednak było trud−
ne w związku z bra−
kiem w Polsce per−
sonelu medyczne−
go, a także z powo−
du sumiennej i od−
danej pracy fran−
ciszkanek Rodziny
Maryi. Nie obyło
się bez wielu róż−
nych trudności, np.
zakazano siostrom
wspólnych modlitw
Siostry zakonne przy pracy z chorymi czy zorga−
nizowania w swo−
im mieszkaniu, gdy jeszcze mieszkały na terenie
szpitala, miejsca do odprawiania Mszy św. z możli−
wością dostępu dla chorych. Historia zawieszania
i zdejmowania krzyży w salach szpitalnych i w szko−
łach najlepiej ilustruje fale słabszych i silniejszych
nacisków komunistów. Krzyże wisiały w salach szpi−
talnych i w szkołach od 1945 r. do końca 1948 r.
Gdy system komunistyczny okrzepł i opanował
wszystkie dziedziny życia społeczno−politycznego,
wydano zarządzenie nakazujące zdjęcie krzyży w ca−
łym kraju. Zgodę na ich ponowne zawieszenie wydał
Władysław Gomułka w 1956 r., kiedy to szukał
wsparcia w narodzie po tzw. Poznańskim Czerwcu i
Polskim Październiku. Kolejny zakaz w tym zakresie
wprowadzono w 1961 r., który trwał do czasów „So−
lidarności”. Od tegoż 1961 r. zaczęły się zwolnienia
sióstr, a w dniu 1 maja 1963 r. ostanie francisz−
kanki Rodziny Maryi z placówki szpitalnej w Trzcian−
ce otrzymały trzymiesięczne wypowiedzenie, zgodnie
z którym z dniem 31 lipca tegoż roku został rozwią−
zany z nimi stosunek pracy.
Kronika trzcianeckiej placówki szpitalnej sióstr
kończy się słowami (pisownia oryginalna): „W dniu
1.V.1963 r. otrzymaliśmy trzymiesięczne wypowiedze−
nie z pracy, a 31 lipca zostaje rozwiązany stosunek
służbowy. Przyjęliśmy to w duchu Bożym, chociaż nie
było to bez bólu i idziemy tam gdzie Jezus chce nas
mieć. S. Pałys Agnieszka wyjechała do Ciechocinka,
s. Oleksy Maria ma wyjechać do Wielenia n/Note−
cią, s. Czenczek Teofana na wyjechać do Wałbrzy−
cha. Dom zostaje zwinięty. Rzeczy znajdujące się, są
przekazane do domu zaczynającego się przy parafii
zdjęcia (źródło: Kronika Domu S.S. Fr. Rodziny Maryi)
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Grupa sióstr pracuj¹cych
w Szpitalu Powiatowym w Trzciance
Rosko koło Czarnkowa. Maszyna do szycia i radio są
przekazane do Sióstr do parafii w Trzciance. Są to
polecenia czcigodnej Matki Prowincjalnej”6.
W istniejącej przez prawie 15 lat szpitalnej pla−
cówce ogółem pracowały 23 siostry7. Jedyna żyjąca
z tego grona s. Zofia Eulalia Rutkowska aktualnie
przebywa w Domu Zakonnym w Wieleniu. Pełna
energii i humoru tak wspomina lata 1958−1961,
gdy pracowała w trzcianeckim szpitalu: „Doskonale
pamiętam lekarzy, którzy pracowali w tamtym cza−
sie w trzcianeckim szpitalu. Oprócz (…) dyrektora
dra Antoniego Jachimowicza, który był bardzo do−
brym chirurgiem i człowiekiem o wysokiej kulturze
osobistej i który potrafił wytworzyć rodzinną atmos−
ferę, pamiętam także innych lekarzy: dra Alojzego
Szumilaka – późniejszego dyrektora szpitala,
dra Ryszarda Wyckie, dra Stanisława Kutkowskiego,
dr Zofię Kutkowską, dr Izabelę Jaworską, dra Joa−
chima Galwasa, felczera Stanisława Łuczko na izbie
przyjęć. Pamiętam położną, bardzo oddaną swojej
pracy, p. Stanisławę Wojnicką”8.
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi pracujące w latach 1948−1962 w trzcia−
neckim szpitalu dobrze wpisały się w powojenne dzieje
naszego miasta. Skutecznie i z wielkim oddaniem
wypełniały lukę w fachowej kadrze medycznej placó−
wek zdrowia, niosły także profesjonalną pomoc poza
szpitalem, wspierały duchowo ludzi chorych i poma−
gały w działalności duszpasterskiej parafii.
Edwin Klessa
1 Kronika domu SS Maryi „Szpital Powiatowy” w Trzciance, s. 3–5, Archiwum
w Domu Generalnym Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie.
2 Tamże, s. 7–8.
3 Złota Księga Rodziny Maryi z 1954 r., s. 302, Archiwum w Domu Generalnym
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie.
4 Dzisiaj jest to budynek mieszczący się przy ul. Matejki 5, środkowa klatka, I piętro.
5 Kronika Domu S.S. Fr. Rodziny Maryi, s. 43, 56, Archiwum Sióstr Franciszka−
nek Rodziny Maryi w Trzciance.
6 Tamże, s. 116.
7 Marcin Hlebionek, Z dziejów parafii w Trzciance, s. 42−43, Trzcianka 1995.
8 Zachować od zapomnienia (1), s. 2, relacja s. Zofii Eulalii Rutkowskiej FRM
spisana przez Edwina Klessę w dniu 31.01.2015 r., Archiwum Biblioteki Para−
fialnej w Trzciance.

Fot.: Edwin Klessa
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Cytrynki œwiêtej Faustynki
Pozdrawiam gorąco naszych
kulinarnych Odkrywców. Przed
nami okres jesiennych i zimowych
krajobrazów, czas słoty i nieraz
przejmującego chłodu. Krótszy
dzień, niewielka ilość słonecznych promieni, ogo−
łocone z liści drzewa przyprawiają wielu o chan−
drę czy kiepski humor. Dobrym lekiem może oka−
zać się nowa przygoda kulinarna, ciekawe inspi−
racje kuchenne.
W tym numerze chcę zaprezentować naszym Czy−
telnikom przepis na rozgrzewające cytrynki, które na−
zwiemy cytrynkami świętej Faustynki. Możemy je przy−
rządzić o każdej porze roku. Po przygotowaniu wyjdzie
nam bardzo gęsty syrop o smaku cytrynowo−wanilio−
wym, który wykorzystuje się na różne sposoby. Może−
my dosłodzić nim gorącą herbatę, także użyć go jako
dodatku do gofrów, naleśników czy ciast, jak również
na jego bazie sporządzić pyszną lemoniadę. Jestem
przekonany, że ten rarytas zachwyci każdego z Was.
Zachęcam zatem do zabawy.
Do przygotowania cytrynek świętej Faustynki
potrzebujemy oczywiście cytryn, cukru, laski wanilii
i odrobiny wody. Kulinarni odkrywcy mogą również
poeksperymentować, dodając do tych produktów
rozgrzewające przyprawy korzenne, zwłaszcza im−

bir, kardamon czy goździki. Proporcje podstawo−
wego przepisu są następujące:
1 kg cytryn,
2,5 kg cukru,
1 mięsista laska wanilii,
250 ml wody.
Pracę rozpoczynamy od przygotowania cytryn.
Trzeba je dokładnie wyszorować szczoteczką, aby
pozbyć się konserwujących środków ze skórek
owoców. Ja zazwyczaj czyszczę owoce szczoteczką
ze zwykłym mydłem, dokładnie je płuczę, a następ−
nie solidnie sparzam wrzątkiem. Tak przygotowa−
ne cytryny kroję na plastry o grubości 5 mm. Naj−
trudniej jest rozpuścić w 250 ml wody cały cukier,
dlatego po jej wlaniu do naczynia wsypuję kryształ−
ki partiami. Oczywiście trudno rozpuścić go zupeł−
nie, ale proszę się tym nie przejmować. Do gorą−
cego cukru dodajemy ziarenka z laski wanilii i po−
cięte w plastry cytryny. W tym momencie możemy
również dodać inne przyprawy. Mieszając, gotuje−
my wszystko jeszcze przez 10 minut. Gorące cy−
trynki wkładamy do czystych i suchych słoiczków,
zakręcamy i odwracamy do góry dnem, aby się
spasteryzowały.
Smacznego i dobrej zabawy.
ks. Piotr Stangricki MS

··
··

Fot.: ks. Piotr Stangricki MS
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Jestem wdziêczna
Bogu za rodziców!
Z siostr¹ Mari¹ Obuchowsk¹ FRM
rozmawia ks. Piotr Stangricki MS.
Serdecznie witamy Siostrę w naszej trzcianec−
kiej parafii. Proszę się nam przedstwaić w kilku
słowach.
Pochodzę z rodziny wielodzietnej − siedmiu braci
i dwie siostry. Z tej niemałej gromadki Bóg obda−
rzył powołaniem kapłańskim jednego z braci, a dwie
siostry i ja zostałyśmy siostrami zakonnymi. Jedna
z sióstr jest karmelitanką, a my dwie franciszkan−
kami Rodziny Maryi. Z pewnością nasze fundamen−
ty religijne i wiara są zasługą Boga. Niewątpliwie
stanowią także zasługę rodziców, którzy byli dla
nas wzorem. W dzieciństwie mówiliśmy wspólnie
– patrząc na klęczących rodziców – pacierz wie−
czorny i różaniec przed obrazem Matki Bożej.
Zatem możemy śmiało powiedzieć, że powoła−
nie zakonne Siostry zrodziło się w dzieciństwie?
Tak. Moje powołanie kształtowało się w atmos−
ferze rodzinnej, przepełnionej dobrocią, miłością
i wzajemnym szacunkiem oraz przede wszystkim
głęboką wiarą w Boga i miłością do Matki Naj−
świętszej. To wszystko, co dobre, wpajali w nas
rodzice, abyśmy w życiu mo−
gli podołać wszelkim trudom,
które ono przyniesie, a prze−
de wszystkim trwali wiernie
przy Bogu.
Jak rozpoczęła się droga
życia zakonnego Siostry?
Do klasztoru wstąpiłam,
mając 15 lat i resztę eduka−
cji szkolnej w nim skończy−
łam. Placówek zakonnych
w moim życiu miałam już wie−
le. Były to kolejno: Poznań –
seminarium, Szamotuły, Ko−
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perniki, Ciechocinek,
Międzyrzecz, a teraz
Trzcianka. Charakter
mojej pracy w większo−
ści jest taki sam, zaj−
muję się posługą zakry−
stianki. Myślę, że to nie−
małe wyróżnienie być
blisko Jezusa, ponie−
waż Najświętszy Sakra−
ment jest centrum Ko−
ścioła i naszej wiary. Z tego miejsca płynie naj−
większa dla nas siła i moc. A przecież tylko silni
wiarą możemy pokonać wszystko, co stoi na dro−
dze do Celu naszego życia, którym jest Bóg.
Jakie uczucia towarzyszą Siostrze u początku
pracy w Trzciance?
Jestem wdzięczna Bogu za rodziców, rodzeń−
stwo, moje współsiostry oraz za wielu, wielu do−
brych ludzi, których spotkałam na swojej drodze,
ponieważ także im wszystkim wiele zawdzięczam.
Dziękuję również za tych, których jeszcze nie znam,
ale Pan Bóg ich na mojej drodze postawi. Oby Matka
Najświętsza czuwała nad nami wszystkimi i pro−
wadziła nas przez życie do Jezusa.
Dziękuję za te kilka słów w imieniu całej wspól−
noty parafialnej. Życzymy Siostrze Bożego Błogo−
sławieństwa i wszelkich łask na czas posługi po−
śród nas.

Fot.: ks. Piotr Stangricki MS
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Jestem franciszkank¹ Rodziny Maryi
Z s. Barbar¹ Abramow-Newerly FRM
rozmawia ks. Piotr Stangricki MS.
Wskutek decyzji Matki Prowincjalnej Zgro−
madzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Ma−
ryi w naszej wspólnocie parafialnej posługę
rozpoczęła s. Barbara Abramow−Newerly FRM.
Droga Siostro, w imieniu wszystkich Parafian
proszę o kilka słów o sobie.
Lata dzieciństwa spędziłam w Warszawie.
Czas liceum ogólnokształcącego oraz lata stu−
denckie przepłynęły mi w Krakowie. Do francisz−
kańskiej Rodziny Maryi wstąpiłam w Poznaniu.
Moja posługa zakonna była różnoraka. Praco−
wałam w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sza−
motułach w pracowni ceramicznej. Potem byłam
wychowawczynią w tamtejszym Domu Dziecka,

prowadzonym przez siostry. Po ukończeniu po−
dyplomowych studiów teologicznych uczyłam
katechezy przez osiem lat w Szkole Podstawo−
wej w Koszalinie. Ostatnie dwa lata to czas mojej
pracy w Poznaniu – katechizowałam w szkole
i przedszkolu, ale także byłam wychowawczynią
w świetlicy środowiskowej działającej w domu
naszych sióstr. W Trzciance pracuję od września
w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Gminnym
Przedszkolu Publicznym nr 4. W naszej parafii
rozpoczęłam spotkania Oazy Dzieci Bożych, na
które zapraszam wszystkich chętnych.
Dziękujemy Siostrze za przedstawienie się.
Życzymy owocnej posługi w naszej parafii
i Bożego Błogosławieństwa na czas pracy.

·
·

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

·

katechezy dla Młodzieży i Dorosłych – wtorek i czwartek godz. 18.45 w Oratorium Domu Parafialnego Msze św.
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