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Ula So bol

W jed nym garn ku go tu je się po kro jo ne w kost kę
ziem nia ki. Jak już są mięk kie, wrzu ca się do nich

po rwa ne ka wał ki cia sta, z re cep tu ry jak na pie ro gi.
Wszyst ko za le wa się mle kiem. Do pra wia do sma ku

so lą. I chaj dasz go to wy.

- Naj lep szy jest świe ży, na cie pło - ra dzi Ka zi -
mie ra Ko ściak, prze wod ni czą ca ko ła go spo dyń w
Ło pusz ce Wiel kiej. - To sta re da nie, ale do dnia
dzi siej sze go je go tu ję.

Chaj dasz moż na po dać z ce bul ką pod sma żo -
ną wcze śniej na ma śle. - Ale praw dzi wy jest bez
żad nych okras - jed no gło śne twier dzą człon ki nie
ko ła.

Ser wu je się go na śnia da nie, obiad lub ko la cję.
To zdro wa po tra wa, któ rej smak trud no za po -
mnieć na wet po la tach.

W daw nych cza sach, za mien nie z chaj da szem,
na śnia da nie spo ży wa na by ła tak że zu pa kar to -
flan ka (ziem nia czan ka), w któ rej głów ną ro lę od -
gry wa ły ziem nia ki oraz żu rek. - Kie dyś waż ne by -
ło, aby dzień za cząć do sy te go i cie płe go śnia da -
nia - za uwa ża prze wod ni czą ca ko ła. - Dziś rzą dzi
wy go da i naj lep sza jest ka nap ka.

Rol ni cza Kań czu ga
Do Ło pusz ki Wiel kiej wjeż dża my, ja dąc na po -

łu dnie od Kań czu gi. - Po ło żo na jest na ob sza rze
1930 ha i oto czo na du żym kom plek sem le śnym.
Za miesz ku je ją 1485 miesz kań ców - opi su je Ja cek
So łek, bur mistrz mia sta i gmi ny Kań czu ga. - Cie -
ka wost ką geo lo gicz ną są wy stę pu ją ce tu zło ża ala -
ba stru, uwa ża ne za naj więk sze w Eu ro pie. War to
rów nież od wie dzić po mnik po świę co ny pa mię ci
lot ni ków - ppor. Pet za i sierż. Krusz ki oraz po mnik
ofiar hi tle ry zmu zbu do wa ny na cześć 19 miesz -
kań ców Ło pusz ki, któ rzy zgi nę li pod czas pa cy fi -
ka cji miej sco wo ści przez Niem ców.

Bur mistrz pod kre śla, że Ło pusz ka Wiel ka jest
osa dą ty po wo rol ni czą, w któ rej od kil ku lat za -
ob ser wo wać moż na roz wój upraw owo ców
mięk kich, w tym ma lin. A na nie użyt kach po -
wsta ją ko lej ne ob sza ry le śne.

Ar se nał do brych prze pi sów
Tu taj człon ki nie ko ła chwa lą się, że po sia da ją

mnó stwo spraw dzo nych prze pi sów. Są to za rów -
no re cep tu ry współ cze sne, wy szu ka ne, jak i te
sta ro daw ne, za po mnia ne. W nie któ rych do mach
do dnia dzi siej sze go pie cze się pro zia ki. Na co
dzień ro bi się tak że go łe go łąb ki: ta kie bez owi ja -
nia w liść ka pu ścia ny. Skła da ją się tyl ko z mię sa
mie lo ne go, po kro jo nej drob no ka pu sty oraz ry -
żu. Sma ku ją za rów no na cie pło, jak i na zim no.

Wan da Mo łoń, człon ki ni ko ła, po le ca go łąb ki z
ka szy „ry cza nej” (tak na zy wa ją ka szę gry cza ną w
Ło pusz ce Wiel kiej). Go spo dy ni ro bi tak że pie ro gi
z far szem z ka pu sty, ziem nia ków oraz pie cze
prze róż ne cia sta. Da nu ta Zię ba, człon ki ni ko ła,
opo wia da o po pu lar nych tu taj pie ro gach z ka pu -
stą oraz z ziem nia kami. Ona pie cze tak że prze -
róż ne mię sa i go tu je gu la sze. Bo gu sła wa Zię ba,

W ŚRODĘ
ku li nar na wę drów ka 
do Peł na tycz, po wiat 
prze wor ski

KU LI NAR NE WĘ DRÓW KI 
PO POD KAR PA CIU
Tylko w Nowinach cykl 
po dró ży po na szym re gio nie
w po szu ki wa niu tra dy cyj -
nych sma ków. Zdra dzi my
prze pi sy na re gio nal ne da -
nia, po ka że my lu dzi, któ rzy
wciąż po da ją je na sto ły,
zwie dzi my za kąt ki, któ re
sły ną z daw nej kuch ni.

IM PRE ZY KU LI NAR NE W OKO LI CY
Kwie cień - kier masz wiel ka noc ny w Kań czu dze.
Czer wiec - fe styn re kre acyj ny. Dni Mia sta Kań czu ga.
Wrze sień - miej sko -gmin ne do żyn ki - co ro ku w in nej
miej sco wo ści.
Gru dzień - Spo tka nie wi gi lij no -opłat ko we.

CIE KA WOST KI Z OKO LIC
Ko ściół pw. NMP Kró lo wej Pol ski w Ło pusz ce Wiel kiej usy -
tu owa ny jest na wznie sie niu. Wy bu do wa ny zo stał w 1936 ro -
ku we dług pro jek tu in ży nie ra S. To ka row skie go z Ja ro sła wia.
Ka pli ca gro bo wa ro dzi ny
Sci pio del Cam po za pro jek to -
wa na przez ar chi tek ta Ta de -
usza Stry jeń skie go. Znaj du je
się przy głów nej dro dze pro -
wa dzą cej przez wieś. Po wsta -
ła w 1893 ro ku, a jej fun da to -
rem był hra bia Ka rol Scy pio,
któ ry po sta no wił wy bu do wać
ka pli cę dla swo je go zmar łe go
w 1893 r. sy na Wła dy sła wa.
Bu dy nek w sty lu neo go tyc -
kim wznie sio no na pla nie
pro sto ką ta. 

KGW w Ło pusz ce Wiel kiej
ist nie je od 1956 ro ku. Sze fo wą

jest 66-let nia Ka zi mie ra Ko ściak.
Człon ki nie: Ali cja Zię tek, Gra ży na
Zię ba, Ja ni na Po znań ska, Wan da
Mo łoń, Da nu ta Zię ba, Bo gu sła wa

Zię ba, Mał go rza ta Cynk, Lu cy na
Zię ba, Gra ży na Ma gryś, Edy ta Ho -
ro dew ska, Jo lan ta Lisz ka, Do ro ta

Bu czek, Do ro ta Rącz ka, Wła dy sła -
wa Ha łys, Ja dwi ga Ku kuł ka, Ma ria
Szu mierz, Ma rio la Szu mierz, Bar -

ba ra Pilch, He le na Cze piel, Kry sty -
na Lisz ka, Ka zi mie ra Skó ra, Zo fia
Głąb, An na Dy do, Zo fia Ku kuł ka.

Ma ria Mu cha, Ma ria Rze pa, Mar ta
Cze piel, Agniesz ka Bed nar ska,

Wła dy sła wa Lisz ka, Kry sty na
Chmiel, Kry sty na Ha łys i Do ro ta
So wa. Pa nie go tu ją, zaj mu ją się

rę ko dzie łem. Wszyst ko spi su ją w
kro ni ce, któ rą pro wa dzi prze wod -

ni czą ca ko ła. Dzia łal ność ko ła
wspie rają gmi na, pa ra fia, szko ła,

soł tys i stra ża cy ochot ni cy.

Pa nie z KGW w Ło pusz ce Wiel kiej pre zen tu ją re gio nal ne po tra wy w Ośrod ku Kul tu ry Mia sta i Gmi ny Kań czu ga.

człon ki ni ko ła, ko rzy sta z rad i prze pi sów swo jej
ma my. Mo że po chwa lić się tak że swo im cia stem
Ja ku ba. - To kru che cia sto prze kła da ne wi śnia mi i
ma są bu dy nio wą - wy ja śnia au tor ka prze pi su. Ja -
ni na Po znań ska ro bi tra dy cyj ne go łąb ki z far szem
ry żo wo -ka szo wym (ka sza gry cza na) oraz go tu je
bi gos sta ro pol ski. Lu cy na Zię ba pro po nu je kur -
cza ka bez ko ści, fa sze ro wa ne go mię sem i pa pry -
ką. Moż na go zjeść do obia du oraz z chle bem.

Na po rząd ku dzien nym są po mi do rów ki, zu py
ogór ko we, pie czar ko we, wę gier skie, fa sol ka po
bre toń sku, ka pu śnia ki oraz żu rek. - A do żur ku to
obo wiąz ko wo, szcze gól nie w okre sie wiel ka noc -
nym mu si być swoj ski chrzan. Do da je się go tak -
że do bu racz ków.

Pod wy pie ka mi stół się ugi na
W Ło pusz ce Wiel kiej wy pie ka się swoj ski chleb

z ziar na mi oraz cia sta z jabł ka mi. Prze wod ni czą -
ca ko ła naj czę ściej sta wia na stół se row ni ki i ma -
kow ce. Da nu ta Zię ba pie cze ro ga le i ciasta droż -
dżo we. Mał go rza ta Cynk chwa li się plac kiem
mio do wym. Gra ży na Zię ba ro bi pącz ki z mar mo -
la dą wła snej ro bo ty. A Ali cja Zię tek - amo niacz ki.
Trzy dzie sto let ni już prze pis Wan dy Mo łoń na
ma kow nik z jabł ka mi za ta cza co raz więk sze krę -
gi, prze cho dząc z do mu do do mu. - Wy star czy
żółt ka za mie szać z cu krem. Utrzeć mar ga ry nę,
do dać mak, orze chy, jabł ka, ka szę man nę, a na
ko niec ubi tą pia nę z bia łek i pro szek do pie cze -
nia. Wszyst ko ra zem lek ko za mie szać i piec jed -
ną go dzi nę w do brze na grza nym pie kar ni ku -
zdra dza pa ni Wan da.

Bab ka mar mur ko wa
Skład ni ki: 2 szklan ki mą ki, 1 szklan ka cu kru krysz ta łu,
3/4 kost ki mar ga ry ny, 2 jaj ka, 1/2 szklan ki słod kiej
śmie ta ny, 2 łyż ki ciem ne go ka kao, aro mat cy try no wy,
2 ły żecz ki prosz ku do pie cze nia.
Wy ko na nie: Żółt ka utrzeć z cu krem. Mar ga ry nę ro ze -
trzeć i po łą czyć ra zem z żółt ka mi, cu krem. Do dać śmie -
ta nę, mle ko, mą kę, pro szek do pie cze nia, aro mat, a na
koń cu pia nę ubi tą z 2 bia łek oraz cu kru. Po dzie lić ma sę
cia sta na dwie czę ści. Do jed nej do dać ka kao. Póź niej
po łą czyć wszyst ko w for mie na ba bę. Piec w tem pe ra -
tu rze 180 st. C przez oko ło 30 mi nut.

Kur czak fa sze ro wa ny
Skład ni ki: Kur czak, przy pra wa wa rzyw na, słod ka pa -
pry ka, pieprz. Farsz mię so mie lo ne, na tka pie trusz ki,
czer wo na pa pry ka (mo że być tak że zie lo na), przy pra wy
(sól, pieprz, ve ge ta, czo snek). Do dat ko wo 2 jaj ka oraz
ma je ra nek.
Wy ko na nie: Kur cza ka mu si my do kład nie umyć i wy -
lu zo wać z ko ści. Trze ba to zro bić bar dzo sta ran nie, aby
nie uszko dzić skó ry. Kła dzie my kur cza ka pier sią do do -
łu i na ci na my wzdłuż, de li kat nie usu wa my wszyst kie
ko ści, szyj kę oraz ku pe rek.
Tak przy go to wa ne go kur cza ka trze ba na trzeć przy pra -
wą wa rzyw ną, słod ką pa pry ką oraz pie przem. Wsta wić
na noc do lo dów ki. Po za ma ry no wa niu kur cza ka przy -
go to wu je my farsz. Do mię sa mie lo ne go do da je my po -
kro jo ną w kost kę świe żą pa pry kę (moż na wy mie szać
dwa ko lo ry), na tkę pie trusz ki i przy pra wy oraz czo snek.
Do da je my jaj ka i mie sza my do wy ro bie nia jed no li tej
ma sy. Far szem na peł nia my za ma ry no wa ne go kur cza ka
i zszy wa my ni cią spo żyw czą. Ukła da my w na tłusz czo -
nym na czy niu ża ro od por nym. Wierzch po sy pu je my de -
li kat nie słod ką pa pry ką i ma je ran kiem. Wsta wia my do
pie kar ni ka. Pie cze my w temp. 190 st. C przez ok. 2 go -
dzi ny, naj pierw pod przy kry ciem, a w po ło wie pie cze -
nia mię so od kry wa my.

Pla cek mio do wy
Skład ni ki: 4 jaj ka, 1 szklan ka moc nej her ba ty (2 sa -
szet ki za pa rzyć i wy stu dzić), 1 szklan ka ole ju, 1 szklan -
ka cu kru, 1 szklan ka mio du sztucz ne go, 1 ły żecz ka so -
dy, 1 ły żecz ka przy pra wy do pier ni ka, 3 szklan ki mą ki.
Do dat ko wo: po wi dło śliw ko we i ma sa bu dy nio wa (2
bu dy nie wa ni lio we, 3 szklan ki mle ka 20 dag ma sła
oraz cu kier pu der).
Wy ko na nie: Biał ko ubi ja my. Do da je my po wo li cu kier
i żółt ka. Na stęp nie do da je my wszyst kie skład ni ki, a na
koń cu mą kę wy mie sza ną z so dą. Roz le wa my na trzy
bla chy i pie cze my, aż lek ko zbrą zo wie je. Moż na prze -
ło żyć do wol ną ulu bio ną ma są i po lać cze ko la do wą po -
le wą. Na zdję ciu po sma ro wa ny jest po wi dłem śliw ko -
wym i ma są bu dy nio wą.

ŁOPUSZKA WIELKA
Praw dzi wy chaj dasz mu si być na mle ku

KRYSTYNA BARANOWSKA (4)

AR CHI WUM GMI NY KAŃ CZU GA


