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Żeński Zespół Ludowy „Sienniczanki”

„Sienniczanki” powstały w 1977 roku z przekształcenia 
Chóru Mieszanego „Siennicki Dzwon”. Grupa wyodrębniła 
się dzięki determinacji doświadczonej działaczki kulturalnej 
Reginy Knap, która od początku jest jej kierowniczką. Żeń-
ski Zespół Ludowy „Sienniczanki” z Siennicy Różanej nazwą 
postanowił nawiązać do dalekich tradycji, chociaż charakter 
i umiejętności klasyfikują go w kategoriach dobrego chóru, 
o czym świadczy udział w ważnych imprezach i liczne na-
grody. Aktualnie tworzą go następujące panie: Regina Knap, 
Maria Drzas, Maria Guz, Zuzanna Jurkiewicz, Zofia Mazur, 
Anna Rój, Maria Soczyńska, Danuta Wiśniewska, Maria Za-
jąc, Grażyna Zaworska i Anna Żołnacz. Więcej o zespole 
wewnątrz numeru.
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Andrzej David Misiura

Od redakcji

Jak wiedza potrafi uszlachetnić, a w tym ro-
dzima historia, tego nikt wśród codziennego zabie-
gania nie analizuje. Zależność uwidacznia się przy 
próbach poznawania i zapisywania dziejów. Łatwo 
w takiej chwili zauważyć wielki wpływ postaw oraz 
ambicji dziadów i ojców na świadomość, a przede 
wszystkim na wybór zainteresowań i życiowej dro-
gi ich dzieci. Jak wartościowym zjawiskiem okazu-
je się szacunek i akceptacja społecznych oraz arty-
stycznych działań, widać po sukcesach kolejnych 
siennickich pokoleń. 

Piszę o tym nie bez przyczyny, ponieważ 
niniejsze wydanie „Ziarna” w przeważającej części 
poświęcone zostało doniosłym rocznicom. Pierw-
sza z nich, to 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Siennicy Różanej, prowadzonej od kilkunastu lat 
z sukcesem przez prezesa druha Mariana Dzika. 
Druga, to 100-lecie, a nawet 115-lecie siennickiego 
chóru, którego duszą od dawna jest Regina Knap. 
Ważnych jubileuszy to wcale nie koniec, bo jeszcze 
tegoroczną jesień uświetni setna rocznica ruchu te-
atralnego i 5-lecie Teatru Pokoleń. Zbliża się także 
piąta z kolei Wakacyjna Akademia Reportażu, a już 
całkiem niedługo odnotujemy 30 lat od założenia 
Zespołu Śpiewaczego „Słowianki” z Baraków i 50-
lecie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego w Siennicy Różanej. Zapewne znajdzie się 
jeszcze kilka rocznicowych okazji, ale o wszystkich 
będziemy Państwu przypominać.

Trudno zmieścić w pojedynczym wydaniu 
„Ziarna” ogrom ciekawych wątków, więc do wielu 
z nich będziemy wracać w innych numerach. Za-
praszamy zatem Drodzy Czytelnicy do współpracy 
nad dokumentowaniem  naszej wspaniałej historii, 
wspierania talentów oraz współtworzenia wartoś-
ciowej kultury.

Andrzej David Misiura

Od redakcji Od redakcji

Zdjęcia z okładki

Ostatnie strony obu tegorocznych numerów 
„Ziarna” zdobią świetne fotografie ptaków, których 
użycza nam:  Mirosław Kaczor

Autor zdjęć jest członkiem 
Lubelskiego Towarzystwa Ornitolo-
gicznego, emerytowanym geologiem. 
Prowadzi wraz z żoną Teresą gospo-
darstwo agroturystyczne w miejscowości Kozieniec 
gm. Siennica Różana, z ciekawą ofertą dla turystów 
ornitologów. Pasja przyrodnicza jest pochodną cią-
głego obcowania z naturą podczas prac geologicz-
nych, wynika też z miejsca zamieszkania, które 
charakteryzuje się różnorodnością przyrodniczą. 

Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej 

ogłasza

X Konkurs Poetycki „Ziarno”

Oceniane będą zestawy składające się tylko 
z trzech wierszy nigdzie nie publikowanych, które 
należy nadesłać w trzech egzemplarzach. Wiersze 
powinny być podpisane godłem (pseudonimem), 
natomiast w oddzielnej kopercie prosimy zamieś-
cić dane o autorze w tym adres i nr telefonu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
pierwszeństwa nieodpłatnego druku i upowszech-
niania nadesłanych prac w Czasopiśmie Społecz-
no-Kulturalnym „Ziarno” oraz innych materiałach 
i wydawnictwach pokonkursowych.

Przewidywana do podziału pula nagród wy-
nosi 1000 złotych. Oddzielnie nagrodzony zostanie 
wiersz tematycznie związany z Siennicą Różaną.

Prace prosimy nadsyłać na adres: Gminny 
Ośrodek Kultury, 22-304 Siennica Różana z dopi-
skiem „Ziarno”  do 25 lipca 2013 roku. O rozstrzyg-
nięciu powiadomimy oddzielnym komunikatem. 
Pozostałe informacje na stronie internetowej 
GOK.
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Andrzej David Misiura

Dzieje siennickiego chóru 

Śpiew i muzyka towarzyszyła ludzkości od niepa-
miętnych czasów. Śpiewano na weselach, w świątyniach 
i karczmach. Wyrabiano przy tym proste instrumenty. 
Spróbujmy sięgnąć do wiadomości zapisanych w archi-
wach parafialnych, ponieważ dawniej to właśnie wspól-
nota kościelna była najważniejszym i z reguły jedynym 
ośrodkiem kulturotwórczym i artystycznym. W Siennicy 
Różanej pod budowę pierwszego kościoła akt erekcyjny 
spisano w 1468 roku. Jego fundatorem był dziedzic wsi 
Mikołaj z Wojcieszkowic. Jaki natomiast wpływ miał 
pierwszy proboszcz na kształtowanie zainteresowań 
artystycznych, a konkretnie muzycznych? Tego, niestety 
w tamtych czasach nikt nie odnotował. 

 Z późniejszych akt parafialnych wynika jednak, 
że około 1670 roku w siennickim kościele zbudowano 
nowy pozytyw, czyli małe nieprzenośne organy. Istnienie 
podobnego instrumentu wzmiankuje się także w roku 
1750. Można przypuszczać, że obecność organisty sprzy-
jała powstawaniu kościelnych chórów, a jego praca przy-
czyniała się do szerzenia siennickiej kultury muzycznej, 
nie licząc aktywności samorodnych talentów. Przypo-
mnijmy, że Polska w tym czasie była potęgą humanizmu, 
a rozbiory prześwietnej lecz bezbronnej Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów miały dopiero nastąpić, więc czas 
dla upowszechniania kultury i nauki był jeszcze, jak naj-
bardziej sprzyjający.

Przez ostatnie lata  uważano, że zorganizo-
wany ruch muzyczny w Siennicy Różanej miał swój 
początek w 1910 roku, gdy miejscowy organista 
Józef Czerwieniec założył chór kościelny, orkiestrę, 
a później straż ogniową. Niespodziewanie jednak oka-
zało się, że nieco wcześniej, bo już w latach 1896–1906 
ksiądz Władysław Wiśniowiecki sprawując posługę sien-
nickiego proboszcza założył chór chłopięco-męski i zaku-
pił nowe organy, na które ówczesny właściciel Siennicy 
Różanej, książę Stefan Eugeniusz Lubomirski ofiarował 
1.000 rubli. Jeszcze innych informacji udzielił w „Ziarnie” 
z 1984 roku Władysław Dzik (Dziuniek) długoletni kie-
rownik Kapeli Ludowej „Sienniczaki” podając jako datę 
powstania orkiestry kościelnej rok 1899.

Na dzień dzisiejszy z dużym prawdo-
podobieństwem można przyjąć, że powstanie 
pierwszego chóru (w tym przypadku chłopię-
co-męskiego) w Siennicy Różanej miało miej-
sce pod koniec XIX wieku, prawdopodobnie 
jesienią 1898 roku, a więc przeszło dziesięć 
lat wcześniej niż dotychczas sądzono. Bez 
wątpienia, to ta data była początkiem nie-
przerwanego łańcucha siennickich zespołów 
artystycznych, wśród których należy wymie-
nić obecny Żeński Zespół Ludowy „Sienni-
czanki”, Chór Mieszany „Echo”, Orkiestrę 
Dętą i Kapelę Ludową „Siennica”. Należy 
przypuszczać, że ta aktywność mogła mieć 
także wpływ na powstanie zespołów w innych 
miejscowościach gminy np. w Barakach, czy 
ostatnio w Boruniu.

Porządkując fakty trzeba przyjąć, 
że odnotowanym z nazwiska założycielem 
pierwszego chóru w Siennicy Różanej był 
ksiądz Władysław Wiśniowiecki, a dopiero 
następną osobą - organista Józef Czerwie-
niec. Trudno powiedzieć, czy po 1914 roku, 
gdy dyrygenturę objął kierownik miejscowej 
szkoły Wawrzyniec Gomułkiewicz był to jesz-
cze ten sam zespół. Nie ma jednak wątpli-
wości, że śpiewający członkowie pozostawali 
tymi samymi ludźmi. 

Później prowadzeniem chóru zajął się 
uzdolniony skrzypek, rolnik Stanisław Łoza, a 
następnie nauczyciel miejscowej szkoły pod-
stawowej Bolesław Górny. Niebawem zastąpił 

Dzieje siennickiego chóru Andrzej David Misiura

Łukasz Muda, Natalia i Maria 1928
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go Łukasz Muda – rolnik, strażak oraz muzyk, po 
którym funkcję chórmistrza przejął w 1935 roku jego 
dwudziestopięcioletni wybitnie uzdolniony syn Jan. 
Z nieustającymi sukcesami dyrygował, kompono-
wał i przewodniczył chórowi do późnej starości. Był 
samoukiem, doskonale znał solfeż i jako amator 
w 1969 roku uzyskał I kategorię instruktorską. 
Dzięki temu oprócz działalności artystycznej 
w Siennicy Różanej, prowadził przez pewien czas 
zespoły chóralne w Krasnymstawie i Tarnogórze. 
Pisał i komponował urozmaicając repertuar swoje-
go zespołu, który w zależności od potrzeb wystę-
pował w trzech kategoriach: chóru mieszanego, 
żeńskiego lub męskiego.

 Znaczący sukces 
sienniczanie odnieśli 
w 1937 roku uzysku-
jąc II nagrodę podczas 
Festiwalu Chórów 
w Lublinie. Nagrodzono 
ich dwudziestodniową 
wycieczką połączoną 
z nagraniami dla Pol-
skiego Radia i zapew-
niono koncerty w War-

szawie, Krakowie i Lwowie. Rok później podczas 
kolejnych nagrań uhonorowani zostali dyplomem 
Rozgłośni Krakowskiej PR i nawiązali kontakt 
z popularnym wówczas kompozytorem Bolesła-
wem Wallek-Walewskim, dyrektorem w latach 
1938–1939 Konserwatorium Muzycznego (obecnie 
Akademii Muzycznej) w Kra-
kowie.

Wybuch drugiej woj-
ny światowej w 1939 roku, 
nie powstrzymał aktywności 
Chóru Ludowego. Mimo za-
kazów odważnie występował - 
zazwyczaj męski skład 
- uczestnicząc w różnych 
uroczystościach m.in. po-
grzebach partyzantów. Gdy 
ogłoszono koniec wojny 
zespół zaczął pracować ze 
wzmożoną energią, ponieważ 
zasilony został liczną grupą 

młodzieży. Od tej pory nie odbyła się bez niego, ani 
jedna ważniejsza impreza w powiecie, wojewódz-
twie, a nawet w Warszawie.

W latach 1946-47 zespół wziął udział w wy-
stawieniu popularnej wówczas sztuki muzycznej 
pt. „Chata za wsią” wg powieści Józefa Ignacego 
Kraszewskiego z muzyką Zygmunta Noskowskie-
go. Zespół podzielony został na dwie grupy: chór 
wieśniaków i chór Cyganów. Chórzystami obsadzo-
no większość ról. Sztukę wystawiano z wielkim po-
wodzeniem po dwa razy w Krasnymstawie, Cheł-
mie i Lublinie oraz 58 razy w okolicznych gminach 
i wioskach. Dochód przeznaczano na budowę re-
mizy, która w środowisku wiejskim była bardzo 
długo jedynym społecznym obiektem i pełniła 
funkcję domu ludowego lub po prostu domu kultu-
ry. Dlatego dzisiaj tak trudno oddzielić np. historię 
straży pożarnych od historii ludowych zespołów 
śpiewaczych, muzycznych lub teatralnych, ponie-
waż tworzyli je często ci sami ludzie w tych samych 
obiektach i tym samym czasie. 

Rok 1946, to czas gdy w sąsiedniej wsi – 
Woli Siennickiej - Czesław Klim założył Chór Mę-
ski „Echo”, ale ten fakt jest już odrębną historią, 
którą opiszę innym razem.  

W 1949 roku Chór Ludowy uczestniczy 
w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Ludowej 
w Warszawie, gdzie zostaje wyróżniony i ponow-
nie zaproszony, aby koncertować w Teatrze Pol-
skim przed władzami centralnymi i prezydentem 
Rzeczypospolitej Polskiej Bolesławem Bierutem. 

Dzieje siennickiego chóru Andrzej David Misiura

Bolesław Wallek-Walewski

 Lublin 1954
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Na ogólnopolskim festiwalu pieśni ra-
dzieckiej w dziale chórów męskich zajął 
pierwsze miejsce, a 11 września ciągle 
w tym samym 1949 roku wziął udział 
w widowisku obrzędowym centralnych 
Dożynek we Wrocławiu na Psim Polu. 
W latach późniejszych wystąpił jeszcze 
w ogólnopolskich dożynkach odbywają-
cych się w Poznaniu, Krakowie i Lubli-
nie. 

W 1954 roku Chór Ludowy wziął 
udział w konkursie chórów Ministerstwa 
Obrony Wewnętrznej, w którym zdobył 
I miejsce i w nagrodę otrzymał wóz strażacki dla 
OSP w Siennicy Różanej. Fenomenalna forma 
i wyrobienie artystyczne, a jednocześnie profesjo-
nalizm dyrygenta samouka postawiło ten wiejski 
zespół w krajowej czołówce chórów amatorskich. 
Potwierdził to 3 września 1967 r. kolejny występ 
podczas Centralnych Dożynek w Warszawie, z któ-
rego zachowały się nawet pamiątkowe zdjęcia.

Kalendarium artystyczne wzbogaca także 
zdjęcie znajdujące się w kronice Gminnego Ośrod-
ka Kultury, na którym przedstawiony jest siennicki 

chór dyrygowany przez Jana Mudę. W tle sceny 
widoczny jest następujący napis: Festiwal Piosenki 
Żołnierskiej Kołobrzeg 1978.

Na przestrzeni kilku lat chór uczestniczy 
w Festiwalu Pieśni i Pracy Walki i Pokoju w Kraś-
niku zdobywając wyróżnienia. Każdego roku bie-
rze czynny udział w Chmielakach Krasnostaw-
skich, współpracuje z Państwową Włościańską 

Orkiestrą Symfoniczną im. 
Karola Namysłowskiego 
w Zamościu oraz lubelskim 
zespołem Pieśni i Tańca Wan-
dy Kaniorowej. Uczestniczy 
w przeglądach zespołów Związ-
ku Samopomocy Chłopskiej, 
a w 1975 roku na Między-
wojewódzkim Przeglądzie 
Kulturalnym w Olecku zdo-
bywa I miejsce i cenną na-
grodę. W lipcu 1980 roku 
w przeglądzie dorobku kul-
turalnego w pionie Gmin-
nych Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska, który ma miejsce w 
Chełmie, zajmuje zaszczytne 
miejsce zdobywając kolejny 
puchar i nagrodę.

W 1980 roku na oko-
liczność obchodów 70-lecia 
(liczonego wówczas od 1910 
roku) Chór Ludowy na suge-

stię władz przybiera nazwę Chór „Siennicki Dzwon”, 
ale nowa nazwa chyba nigdy nie zostaje zaakcepto-
wana. 27 lipca obchodzone były uroczyste obchody 

Dzieje siennickiego chóru Andrzej David Misiura

Dożynki Centralne, Warszawa 3 września 1967 roku. Od lewej w zwykłej ko-
lejności kobiety: Leokadia Bodio, Halina Mochniej, Maria Witkowska, Irena 
Zaworska, Maria Soczyńska, Bronisława Szopa, Janina Malesza, Janina Ryb-
czyńska, Anna Szumaniuk, Krystyna Chwaszcz, Helena Rybczyńska, Feliksa 
Smorga, Krystyna Mazurek, Stanisława Żeleszczak, Maria Szkałuba, Zofia 
HuminMężczyźni: dwaj pierwsi – nieznani, następny od lewej: Władysław 
Kozłowski, Wacław Truskowski (przykucnął), Marian Szkałuba (leży) 
i Józef Rybczyński z synem (stoją).
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jubileuszowe. Uroczystość odbyła się przy wydatnej pomocy 
Krasnostawskiego Domu Kultury, którym kierował wówczas 
Tadeusz Kiciński i uświetniona została występami wielu ze-
społów artystycznych z terenu całego województwa. Wśród 
nich znajdował się chełmski Chór „Hejnał”, Kapela Ludowa z 
Małochwieja Małego, twórcy ludowi i Kapela Ludowa z Sien-
nicy Różanej i inni. Wszyscy członkowie „Siennickiego Dzwo-
nu” otrzymali wówczas nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

24 marca 1984 r. w III Wojewódzkim Przeglądzie Ze-
społów Ludowych w Chełmie I nagrodę (90 tys. zł) w swojej 
kategorii otrzymał chór żeński z Siennicy Różanej, wśród 
kapel II nagrodę (50 tys. zł) zdobyła Kapela Ludowa „Sien-
niczaki”, a w kategorii zespołów śpiewaczych – „Słowianki” 
z Baraków, które otrzymały wyróżnienie (15 tys. zł). W trak-
cie przeglądu odbyła się wystawa wyrobów kulinarnych KGW 
z Siennicy Różanej i Baraków. Tego samego roku chórzyści na-
grywani byli przez krakowski oddział Telewizji Polskiej pod-
czas kręcenia programu pt. „Spotkanie w Siennicy Różanej”.

29 września 1985 r. Chór „Siennicki Dzwon” obcho-
dził 75-lecie. Na tą okoliczność wydano pamiątkowy metalo-
wy znaczek przedstawiający napis w kształcie dzwonu. Auto-
rem projektu był krasnostawski plastyk Edward Romańczuk, 
który przygotował dwie wersje logo i obie wykorzystano 
w pamiątkach. Staraniem władz kulturalnych ówczesnego 
województwa chełmskiego ukazał się okolicznościowy folder, 
w którym zapisano wybrane wydarzenia z przeszłości chóru 
i listę 152 dotychczasowych członków. Obchody zbiegły się 
także z 75-tą rocznicą urodzin dyrygenta Jana Mudy. Tego sa-
mego dnia otwarty został dział dziecięco-młodzieżowy Gmin-
nej Biblioteki Publicznej i oddano do użytku nowy amfiteatr 
w Siennicy Różanej, gdzie odbyła się wojewódzka inaugura-
cja Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego 1985/86. Jed-
nym z ostatnich wydarzeń na skalę ogólnopolską był udział 
Chóru „Siennicki Dzwon” na  XII Festiwalu Polskiej Pieśni 
Chóralnej, który odbył się 19 i 20 listopada 1988 r. w Kato-

wicach. Występował wówczas w towa-
rzystwie 22 najlepszych chórów z terenu 
całego kraju.

Nieprzerwana aktywność „Sien-
nickiego Dzwonu” trwała dzięki feno-
menalnym zdolnościom dyrygenta Jana 
Mudy, którego zawsze wspierała swoją 
charyzmą i zmysłem organizacyjnym 
Regina Knap. Pani Renia od wczesnej 
młodości brała czynny udział w życiu ar-
tystycznym na terenie gminy. Zapewne 
ugruntowała swoje kulturalne posłanie, 
podziwiając grę swojego ojca odtwarza-
jącego niegdyś z powodzeniem rolę Le-
piuka w słynnej inscenizacji „Chaty za 
wsią”, a później sama grywając jego cór-
kę (tak jak w życiu) w sztuce „Macocha”. 
Na co dzień pracowała w Urzędzie Gmi-
ny, więc była dobrym opiekunem i sku-
tecznym łącznikiem zespołu z władzami 
podobnie jak Irena Zaworska pełniąca 
obowiązki głównej księgowej. Tymcza-
sem coraz szybciej nadchodził czas, aby 
znaleźć następcę dla niezrównanego dy-
rygenta Jana Mudy, który ze względu na 
stan zdrowia musiał już dyrygować na 
siedząco. Na dwa lata przed jego śmier-
cią w 1997 roku Regina Knap utrzymując 
w aktywności chórzystów, rozpoczęła 
pracę organizując Żeński Zespół Ludowy, 
który w ubiegłym roku (2012) obchodził 
swoje piętnastolecie.

Andrzej David Misiura

Zdjęcia z archiwum rodzinnego Reginy 
Knap oraz Ireny i Grażyny Zaworskiej.

Lista chórzystów 

Nazwiska, które zdołano odtworzyć 
przed obchodami 75-lecia.
Od numeru 113 - skład Chóru „Siennicki 
Dzwon” w roku 1985 (od numeru 149 do 
154- ówczesne dzieci).

  

Dzieje siennickiego chóru Andrzej David Misiura

Od lewej: Józef Rybczyński, Stefan Zając, 
Władysław Marczewski, Jan Muda, Stanisław Proskura
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Józef Czerwieniec
Łukasz Muda
Jan Zaraza
Józef Chodun
Jan Mróz
Franciszek Mróz
Andrzej Tryksza
Józef Mróz
Stanisław Tryksza
Franciszek Karczewski
Stanisław Borys
Katarzyna Borys
Józef Proskura
Eugenia Grzesiak
Anna Herbut
Marianna Ciechan
Anna Iżak
Stanisława Mazur
Janina Zając
Wacław Dudzik
Wacław Truskowski
Czesław Klim
Stanisława Rotmańska
Jan Mochniej
Franciszek Dzik
Jan Dzik
Michał Dzik
Paweł Zając
Wawrzyniec Bodio
Wiktoria Mróz
Stanisław Łoza
Andrzej Kozłowski
Władysław Humin
Jan Rotmański
Jan Palat
Apolonia Wójcik
Józef Łoza
Aniela Dzik
Julia Męczyńska
Karolina Szpyra
Agnieszka Mazur
Czesława Dobosz
Maria Zaraza
Kazimierz Łoza
Józef Dzik
Bronisław Kielech
Aleksander Proskura
Władysław Dzik
Helena Wójciszko
Franciszek Rotmański
Wiktoria Jurkiewicz
Julia Mróz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Petronela Franczak
Stefan Truskowski
Aniela Mazurek
Maria Brzyszko
Józef Dubaj
Stanisław Hykała
Stanisław Dzik
Helena Rybczyńska
Kazimiera Manachiewicz
Helena Muda
Anna Karczewska
Katarzyna Ciechan
Aniela Miazga
Bronisława Dziedzic
Maria Guz
Maria Mróz
Franciszka Ciechan
Maria Truskowska
Karolina Dzik
Zofia Dubaj
Bronisława Brzyszko
Karolina Truskowska
Wiktoria Zaprawa
Janina Muszyńska
Antonina Tryksza
Julian Bodio
Czesław Szymański
Feliksa Sidor
Stanisława Zaborska
Maria Prus
Jadwiga Jastrzębska
Maria Półchłopkówna
Zofia Świecińska
Regina Policha
Irena Dadej
Bronisław Kubik
Jan Proskura
Kazimierz Proskura
Eleonora Czopek
Wanda Łukowiec
Bronisław Proskura
Stefan Marczewski
Stanisław Szymański
Janina Szymańska
Maria Kwiecień
Czesław Mazurek
Wawrzyniec Gomułkiewicz
 Maria Dzik
 Stanisława Juchniewicz
 Janina Gruszka
 Maria Kuźmierczyk
 Wanda Koper

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Dzieje siennickiego chóru Andrzej David Misiura

 Maria Słabczyńska
 Alicja Kniaziuk
 Czesława Galewska
 Agnieszka Kuzian
Wanda Bombolewska
 Irena Dzik
Kazimiera Choduń
Maria Proskura
 Jan Muda
 Zuzanna Jurkiewicz
 Regina Knap
 Helena Łoś
 Stanisław Dubaj
 Maria Szkałuba
 Marian Szkałuba
 Tadeusz Sadowski
 Władysław Marczewski
 Kazimierz Wiśniewski
 Elżbieta Frymus
 Czesław Tryksza
 Zofia Mazur
 Wiesław Drzas
 Maria Drzas
 Leokadia Krzyżak
 Maria Guz
 Maria Soczyńska
 Maria Omeliańczuk
 Janina Rybczyńska
 Józef Rybczyński
 Feliksa Smorga
 Stanisława Żeleszczak
 Irena Adamiak
 Jan Adamiak
 Irena Zaworska
 Stanisław Proskura
 Stefan Zając
 Henryk Mochniej
 Krystyna Chwaszcz
 Mieczysław Mazurek
 Adolf Mazurek
 Julian Mazur
 Czesław Proskura
 Janina Dobosz
 Danuta Kasprzak
 Jadzia Mazur
 Beatka Knap
 Ania Karczmarek
 Ewunia Brzyszko
 Jola Marczewska
 Małgosia Soczyńska

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
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Jan Muda

Siennicki Dzwon

Piękna jest nasza wioska
Pośród zielonych łąk
Różami ukwiecona
Słychać w niej pieśni dźwięk

Obok niej rzeka płynie
Na polach piękny plon
A w naszej wiosce dźwięczy
„Siennicki Dzwon”

ref: 
„Siennicki Dzwon” - to serce wsi
„Siennicki Dzwon” - to właśnie my
„Siennicki Dzwon” - daleko dzwoń
O naszej wiosce dzwoń

Latem gdy stogi siana
Otoczą wioskę w krąg
I płynie zapach siana
Z naszych zielonych łąk

A kiedy kwitną drzewa
Kwiatów przyjemna woń
W wieczornej ciszy śpiewa
„Siennicki Dzwon”

Lipeńka

Tam na polu lipeńka
Stoi pośród zbóż
Stoi sama zadumana
Tęskno jej do sióstr

Ej lipeńko, lipeńko
Czy ci samej źle
Wokół zboża falujące
Szumią w noc i w dnie

Tam na polu lipeńka
Stoi pośród zbóż
Tęskno jej do stron rodzinnych
I siennickich róż

Więcej faktów z życia Jana Mudy w następnych 
numerach „Ziarna”.

Teksty pieśni, autorstwa Jana Mudy, które wykonywał Chór „Siennicki Dzwon”.

Odznaczenia, jakie otrzymał zasłużony dyrygent Jan Muda

1954 r. – Dyplom Ministra Kultury i Sztuki za pracę nad podniesieniem poziomu amatorskiego ruchu 
                  artystycznego na wsi
1969 r. – Dyplom Frontu Jedności Narodu z okazji XXXV-lecia PRL
1973 r. – Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”
1974 r. – Krzyż Partyzancki
1976 r. – List gratulacyjny od Ministra Kultury i Sztuki z okazji Dnia Działacza Kultury
1977 r. – Srebrny Krzyż Zasługi
1985 r. – Odznaka „Zasłużony dla woj. chełmskiego”
1985 r. – Medal XL-lecia PRL

Pieśni - Jan Muda Pieśni - Jan Muda
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Andrzej David Misiura

Żeński Zespół Ludowy 
„Sienniczanki”

„Sienniczanki” składające się głównie 
z mieszkanek Siennicy Różanej podjęły się bardzo 
ważnego zadania. Zdecydowały się kontynuować 
wiekową tradycję i ciągłość twórczych działań po 
poprzednim zespole - Chórze „Siennicki Dzwon”. 
Pozostała część ostatniego składu, w tym wszyscy 
mężczyźni wybrali pracę w Chórze Męskim „Echo” 
z Woli Siennickiej, który z oczywistej przyczy-
ny zmienił swój profil i nazwę na Chór Mieszany 
„Echo”.

  Zespół pod kierunkiem Reginy Knap na-
tomiast, wracając do tradycji zawarł w nazwie 
określenie „Ludowy” manifestując tym samym 
swoje pochodzenie i zarazem pewność artystycz-
ną. Dzięki doświadczeniu chórzystek, jak i samej 
prowadzącej, natychmiast pojawił się na scenach 
ościennych gmin i powiatów. We wrześniu 1997 
roku występując w dożynkach wojewódzkich 
w Rejowcu Fabrycznym przeżył podwójny chrzest, 
albowiem nie uląkł się rzęsistego deszczu i wytrwa-
le wyśpiewał:  Plon niesiemy plon…  27 sierpnia 
2000 r. reprezentował gminę Siennica Różana 

z wieńcem i pieśnią na dożynkach wojewódzkich 
w Hrubieszowie.

Udział z wieńcem w dożynkach powiato-
wych, to kolejne sukcesy, które zapoczątkowa-
ne zostały w sierpniu 2000 roku w Fajsławicach. 
Następnie powtórzono je podczas święta plonów 
w Siennicy Nadolnej (25 sierpnia 2002 roku zespół 
zdobył II nagrodę za wieniec) i w Żółkiewce (28 
sierpnia 2005 roku).

W dożynkach powiatowych w Rudniku 
„Sienniczanki” podejmują się z powodzeniem 
prowadzenia całego obrzędu dożynkowego i ilu-
strowania go pieśniami. Taką samą rolę pełnią 
w 2006 roku w rodzinnej Siennicy Różanej. Śpie-
wają podczas składania wieńców przez 13 gmin 
z terenu całego powiatu i podczas przekazania chle-
ba przez starostów gospodarzowi dożynek.

Błogosławiony chleb ziemi czarnej
Z pól powiatowych, zbożowych łanów.
Strudzeni pracą plon dzisiaj dajem,
Wian niesiemy, przynosimy wieniec.

Podobnie w innych dożynkach 
gminnych  w 1998 roku zespół prowadził 
widowisko obrzędowe w Żdżannem i Sar-
niaku w gminie Leśniowice, a rok później 
w Maciejowie. Zdobył wówczas I nagrodę 
za najoryginalniejszy wieniec dożynkowy, 
który ozdobił salę Izby Rolniczej w Cheł-
mie.

Niesiemy wieńce z kłosów plecione
Braciom od pługa i kosy.
Kwiatami naszych pól ozdobione,
Przetkane perłami rosy.

Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń 
artystycznych kilkunastoletniej działalności, ale 
przypomnijmy te najważniejsze:

30.05.1998 r. - występ z okazji 15–lecia Ze-
społu Śpiewaczego „Słowianki” z Baraków.

1998 r. - występ w Muzeum Wsi Lubelskiej 
podczas mikołajek dla dzieci.

1998 r. - nagroda i dyplom w Przeglądzie 
Zespołów Śpiewaczych w Rejowcu.

Żeński Zespół Ludowy „Sienniczanki” Andrzej David Misiura

Dyryguje Jan Muda, pierwsza z prawej Regina Knap
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1999 r. - I miejsce w Przeglądzie Kultury 
Wsi w Krasnymstawie.

1999 r. - koncert podczas Chmielaków Kras-
nostawskich.

Od 1999 r. - zespół uczestniczy w Gminnym 
Opłatku Ludowym, wykonując kolędy i pastorałki 
łącząc się w jeden chór z innymi zespołami.

2000 r. - Żeński Zespół Ludowy „Sienni-
czanki” z wieńcem dożynkowym reprezentuje ro-
dzimą Parafię Wniebowzięcia NMP w Siennicy Ró-
żanej na uroczystościach odpustowych w Bazylice 
Narodzenia NMP w Chełmie. 

2000 r. - druga lokata na II Przeglądzie Re-
gionalnym Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Re-
jowcu.

21.05.2000 r.  - wyróżnienie w XX Regio-
nalnym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Cheł-
mie.

2001–2003 - wyróżnienia na kolejnych 
przeglądach piosenek ludowych w Rejowcu.

18.11.2003 r. - koncert na spotkaniu Rodzin 
Kresowych w Chełmie, których opiekunem jest 
poeta rodem z Wierzchowin, Krzysztof Kołtun.     

8.02.2004 r. - II nagroda na IV Regional-
nym Przeglądzie Pieśni i Przyśpiewki Ludowej 
w Rejowcu.    

W latach 2006–2007 regionalne eliminacje 
w Żółkiewce do Festiwalu Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych w Kazimierzu nad Wisłą przynoszą „Sien-
niczankom” wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe. 
Prezentują pieśni takie jak: „Rutka” i „Konisie”, za-
wsze zyskują uznanie poparte różnymi nagrodami 
za pielęgnowanie rodzimych tradycji.

Zespół nieustannie uświetnia imprezy or-
ganizowane z okazji obchodów Święta Ludowego, 
Święta 3 Maja, Święta Niepodległości. Uczestniczy 
w turniejach gmin, festynach rodzinnych, wieczor-
nicach, spotkaniach z okazji Dnia Kobiet, występu-
je z okazji jubileuszy: 50-lecia OSP w Siennicy Kró-
lewskiej Dużej, 90-lecia OSP w Siennicy Różanej, 
80-lecia  KGW w Siennicy Różanej, 50-lecia KGW 
i 60-lecia OSP w Woli Siennickiej, 45-lecia Zespołu 
Pieśni i Tańca „Jawor” Akademii Rolniczej w Lub-
linie, 15-lecia Zespołu Śpiewaczego “Słowianki” 
z Baraków.

Chórzystki mile wspominają też spotka-
nia z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej 

w Krasnymstawie z siedzibą w Stężycy i Lubańkach. 
Przyjmują ich zaproszenia przy takich okazjach jak 
Dzień Seniora ciesząc się od 2001 r. wspólnym 
śpiewem, blaskiem przyjaznych oczu i odwzajem-
nianym szczerym uśmiechem.

Niektóre członkinie Żeńskiego Zespołu Lu-
dowego „Sienniczanki” śpiewają już ponad pół wie-
ku. Zamiłowanie do folkloru, melodyjnych pieśni 
i sentyment do rodzimej miejscowości sprawiają, 
że do zespołu niekiedy przyłączają się i młodsze 
głosy.

Aktualny skład osobowy Żeńskiego Zespołu 
Ludowego „Sienniczanki”:

Regina Knap – kierownik zespołu
Maria Drzas
Maria Guz
Zuzanna Jurkiewicz
Zofia Mazur
Anna Rój
Maria Soczyńska
Danuta Wiśniewska
Maria Zając
Grażyna Zaworska
Anna Żołnacz

Opracowano na podstawie kroniki Żeńskie-
go Zespołu Ludowego „Sienniczanki” prowadzonej 
przez kierowniczkę zespołu oraz ustnych relacji 
Reginy Knap.

Andrzej D. Misiura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Żeński Zespół Ludowy „Sienniczanki” Andrzej David Misiura

2 czerwca 2013 roku, występ z okazji 100-lecia OSP 
w Siennicy Różanej, fot. Maria Choduń
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Agnieszka Bąk

Wieś krasnostawska po 1945 
roku Siennica Różana i okolice

Piękna jest nasza wioska                                         
Pośród zielonych łąk,
Różami ukwiecona,                                                                                          
Słychać w niej pieśni dźwięk.
                                            
Obok niej płynie rzeka,                                                                                              
Na polach piękny plon,
A w naszej wiosce dźwięczy                                                                                            
Siennicki Dzwon.

Tuż po wojnie…

Maj 1945 roku witał mieszkańców Sien-
nicy wolnością. Jednak nie wszyscy mogli się nią 
cieszyć. Kilku spośród nich zginęło w obozie kon-
centracyjnym w Dębicy, inni zostali zabici przez 
niemieckiego najeźdźcę we własnych gospodar-
stwach. Wielu opuściło żony i dzieci. Większość 
gospodarstw zniszczono. Mieszkańcy mobilizowali 
się do odbudowy swojej małej ojczyzny. Była wios-
na – czas siewu i sadzenia, chłopi zostali zobowią-
zani do utrzymania swoich rodzin, ale także i pań-
stwa. Nie mieli wyboru, regularnie oddawali swoje 
plony (zboża, warzywa) i produkty (mleko, jajka) 
państwu. Sprzedaż też podlegała kontroli.

Lata 1945-50

Wieś zaczęła nabierać kolorów – kwitły sady 
i krzewy owocowe. Chaty i zabudowania gospodar-
cze były drewniane i przeważnie kryte słomianą 
strzechą. Często przy domach budowano stodołę 
lub oborę. Bogatsi gospodarze swoje mieszkania 
ozdobnie szalowali deskami i kryli dachy drew-
nianym gontem lub cementową dachówką włas-
nej roboty. Mieszkańcy wsi zajmowali się przede 
wszystkim rolnictwem. Ich obowiązkiem było pła-
cenie podatków i dostawy plonów dla państwa. Tak 
władze powiatowe charakteryzowały gminę Sienni-

ca w roku 1947: Gmina Siennica Różana obejmuje 
obszar 10 185 ha. Zaludnienie według ostatniego 
spisu ludności wynosi 9 955 osób. Najpilniejsze 
niezaspokojone potrzeby gminy: budowa szkół, 
budowa drogi bitej z Siennicy Różanej do Wierz-
chowin, celem połączenia komunikacyjnego 
z miastem Chełmem, brak opieki lekarskiej, aku-
szerki, lekarza weterynarii. Mieszkańcy gminy 
trudnią się wyłącznie rolnictwem. Życie społeczne 
i kulturalne koncentruje się wyłącznie w groma-
dach Siennica Różana, Siennica Królewska Duża 
i Siennica Królewska Mała. Życie polityczne na 
ogół nie przejawia większej aktywności.

Lata 1950-60

Wieś zaczęła się rozwijać dzięki aktywno-
ści takich organizacji jak: Ochotnicza Straż Po-
żarna, Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolnicze, 
Związek Młodzieży Wiejskiej. W Siennicy Różanej 
i okolicznych wsiach rozwijało się życie kulturalne. 
Koła Gospodyń Wiejskich organizowały różnego 
rodzaju kursy i szkolenia dla członkiń, m.in. ra-
cjonalnego żywienia, szycia, a także konkursy na 
najładniejsze ogródki i ogrody warzywne. Zaopa-
trywaniem wsi w towary, nawozy i inne produkty 
zajmowała się Spółdzielnia Samopomoc Chłop-
ska, która też skupowała ziemiopłody i żywiec wy-
produkowane przez rolników. W latach 50-tych 
i 60-tych zaczęto organizować zabawy ludowe, 
festyny, zawody itp. Reaktywowano także teatr. 
Zasłynął on m.in. inscenizacją teatralną „Chaty 
za wsią” J.I.Kraszewskiego. W tym samym czasie 
zabłysły żarówki, pojawiło się radio głośnikowe, 
a potem telewizja. 

Piękna jest nasza wioska pośród 
zielonych łąk

Jak wyglądała dawniej wieś? Częstym wi-
dokiem po żniwach były stogi siana i sterty sło-
my przy zabudowaniach – wspomina pani Anna 
Fornal. Na podwórzach widniały studnie z wałem 
i korbą oraz tzw. żurawie. Domy były z drewna, 
kryte słomą, z małymi oknami, przeważnie z jedną 
izbą, sienią i komorą; bielone wapnem. W obawie 
przed pożarami przy domach stały zwykle drabiny. 

Wieś krasnostawska po 1945 roku Agnieszka Bąk
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Niektóre mieszkania szalowano, dobudowywano 
ganki. Szczególnym miejscem w chacie była duża 
izba ze stołem pośrodku, ławami pod ścianą, łóż-
kami z siennikami i z pościelą z gęsich piór. Ściany 
bielono wapnem z dodatkiem niebieskiej farbki 
(lakmus), ozdabiano je świętymi obrazami, wie-
szanymi pod sufitem na ukos, za które kładziono 
palmy lub gałązki drzew i kwiatów pięknie wyko-
nanych z kolorowych bibuł. Na ścianach wieszano 
także wyszywane makatki, w kuchni – wyszywanki 
na białym płótnie z różnymi napisami, np. „Co ja 
ugotuję, każdemu smakuje”. Trzon kuchenny był 
z okapem, komin – piec zaopatrzony w zasuwy 
zwane z niemiecka „szybrami”. Naczynia kuchenne 
były żeliwne, emaliowane, ciężkie. Naczynia stoło-
we układano na półkach zawieszonych na ścianach 
lub w kredensach pięknie rzeźbionych i często 
oszklonych. Jeszcze w latach 60-tych XX wieku 
w niektórych domach zamiast podłogi była udep-
tana ziemia, na niedzielę malowana żółtą gliną. 
Na niej leżały chodniki tkane z pasków materiału 
(pasiaki). Często spotykaną ozdobą izby był pająk 
ze słomki i bibuły zawieszany na środku sufitu. Na 
zimę przy domach na wysokości okien zakładano 
ocieplenie ze słomy tzw. przyzby, zagaty. Część 
mieszkalna zazwyczaj sąsiadowała z oborą lub sto-
dołą. Obejścia grodzone były drewnianym płotem 
ze sztachet i pręci, które uplatano jak w koszach. 
Przy każdym domu znajdował się ogródek wa-
rzywny i kwiatowy. Wsie lokowały się najczęściej 
wzdłuż rzek, czego przykładem jest Łopiennik oraz 
Siennica Różana. Infrastruktura na wsi nie była 
rozbudowana – brakowało szos, ludzie chodzili po 
piaszczystych, wyboistych polnych drogach. Pra-
wie w każdej miejscowości znajdowała się kuźnia.

Chata uboga przygarbiona,
Okienka małe jak w piwnicy.
Izbę zalegał dywan gliniany,
To posag mojej chaty kochanej.

Praca zwierciadłem człowieka

Do głównych obowiązków mieszkańców wsi 
należały prace polowe uzależnione od pory roku. 
Do pomocy angażowane były dzieci, które m.in. 

opiekowały się młodszym rodzeństwem, pieliły 
ogródek, pomagały przy żniwach, układały snop-
ki siana. Najmłodsi grabili ściernie i zajmowali się 
wypasaniem bydła. Codziennie przed wyjściem do 
szkoły dzieci miały za zadanie nakarmić zwierzęta 
i wyprowadzić je na wypas. Mężczyźni wykonywa-
li cięższe prace niż kobiety i dzieci, np. zajmowali 
się oraniem pola, uprawianiem roli. Przy pra-
cach polowych używano do pomocy koni czy wo-
łów. Niegdyś jeżdżono wozami, tzw. żeleźniakami 
– bo nie było samochodów. Kobiety zajmowały się 
w domem i dziećmi, brały też udział w pracach 
polowych i gospodarskich. Nadwyżki produktów 
(jajka, mąka, nabiał, kasze) sprzedawały na targu 
w mieście i stąd miały pieniądze na cukier, sól, za-
pałki. W latach późniejszych nadwyżki te można 
było oddawać do Gminnej Spółdzielni. Mieszkańcy 
wsi sami zapewniali sobie pożywienie, opał, ubrania 
i narzędzia. 

Wsi spokojna, wsi wesoła, 
który głos twej chwale zdoła?

Po wojnie wieś garnęła się do kultury, m.in. 
założono „Teatr Ludowy”, którego występy można 
było oglądać w remizach strażackich. Wystawił on 
sztukę - Chata za wsią J.I.Kraszewskiego. Miesz-
kańcy gminy, którzy przed wojną mieli osiągnięcia 
na polu kultury, wznowili swoją działalność. Po-
wstały zespoły muzyczne oraz taneczne. Miejscowy 
zespół taneczny „Sienniczaki” brał udział w uro-
czystościach dożynkowych i w festiwalach. Zespół 
śpiewaczy w 1949 roku wystąpił na Ogólnopolskim 
Festiwalu w Warszawie i na dożynkach we Wrocła-
wiu. Zagościł także we Lwowie. Na konkursie pieś-
ni radzieckiej otrzymał I miejsce. Zespół muzyczny 
stał się kuźnią muzyków dla całej okolicy. Był czas, 
że z jednego wyłoniło się aż pięć nowych, które gra-
ły na różnych imprezach w regionie. Do zespołów 
działających na terenie gminy Siennica Różana na-
leżą: Żeński Zespół Ludowy „Sienniczanki” (kon-
tynuatorki Zespołu „Siennicki Dzwon” założonego 
w 1910 roku), Zespół Śpiewaczy „Słowianki” (1984), 
Kapela Ludowa „Siennica” (1984), Chór Mieszany 
„Echo” (kontynuator Chóru Męskiego „Echo” zało-
żonego w 1946), Młodzieżowa Orkiestra Dęta.               
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Poezja leczy rany, jakie zadaje rozum

W latach 80-tych XX wieku corocznie od-
bywał się Ogólnopolski Konkurs Literacki „Ziarno” 
ogłaszany przez Gminny Ośrodek Kultury, któ-
ry miał swoją siedzibę w Woli Siennickiej. Był to 
największy konkurs w ówczesnym województwie 
chełmskim. Odbywał się w kategorii poezji ludo-
wej i tradycyjnej. Dzięki literackim upodobaniom 
oraz wydawaniu pierwszej w Polsce gminnej gazety 
o tej samej nazwie „Ziarno” Siennica skupiła spore 
grono rodzimych poetów. Byli to m.in: Krystyna 
Winiarczyk, Feliks Kuś, Apolonia Proskura i Jani-
na Dobosz. 

Muzyka łagodzi obyczaje

Tradycją na wsi było to, że w niedzielę od-
poczywano od pracy, organizowano zabawy na boi-
skach szkolnych (trwające od 1400 do 2200) oraz po-
tańcówki przy harmonii i skrzypcach. Pod koniec 
karnawału obchodzono tzw. kusaki (obowiązkowe 
były pączki i mięso), a przed adwentem - andrzej-
ki. W zimie często zbierano się w domach – gra-
no w różnego rodzaju gry, np. warcaby, wykupy-
wanie fantów, zgadywanki. Latem grano w klasy, 
bawiono się w berka. Chłopcy lubili grać w pikora 
i piłkę (rzadko kto ją miał). Czytanie książek nale-
żało do przyjemności, a można było je wypożyczyć 
w bibliotekach wiejskich. Radio posiadało niewie-
lu. Zaraz po wojnie zakładano tzw. kołchoźniki 
– głośniki, które wieszano na słupach. Do ważniej-
szych wydarzeń na wsiach należały odpusty para-
fialne. Przy tej okazji w pobliżu kościoła ustawione 
były kramy ze słodyczami i zabawkami. Zwykle po 
odpuście, po południu odbywały się potańcówki.

Wyrosłem spod pługa i kosy…

Wieś była zróżnicowana pod względem spo-
łecznym – byli bogaci, tzw. kułacy i mniej zamoż-
ni mieszkańcy. Dzieci „kułaków” miały trudności 
w dostaniu się do szkół czy na studia. Rolników za-
raz po wojnie zmuszano do obowiązkowych dostaw 
dla państwa - zboża, mleka, tuczników. Później po-
wstały Gminne Spółdzielnie (GS), które zajmowa-
ły się skupem ziarna, drobiu, prowadziły sprzedaż 

opału, zakładały sklepy przemysłowe i spożywcze. 
Zorganizowano doradztwo rolnicze – agronomo-
wie doradzali chłopom jak wprowadzać nowoczes-
ne techniki rolnicze. Powstały różne instytucje, 
m.in. POM (Państwowy Ośrodek Maszynowy) 
i GOM (Gminny Ośrodek Maszynowy). Zamiast 
koni na polach pojawiały się traktory, wieś zaczę-
ła zmieniać się z drewnianej na murowaną. Na 
wiejskich drogach można było spotkać pojedyncze 
samochody osobowe. Zaraz po wojnie, a nawet do 
lat 60-tych ubiegłego stulecia, w niektórych wsiach  
nie było elektryczności – mieszkania oświetlano 
lampami naftowymi. Dawniej ludzie żyli i ubie-
rali się skromnie. W sklepach nie było gotowych 
ubrań, dlatego zawód krawca cieszył się „dużym 
wzięciem”. Fach ten był bardzo powszechny na wsi. 
Buty najczęściej kupowano i naprawiano u szewca. 
Kobiety spotykały się wieczorami – przędły wełnę 
i len na kołowrotku, następnie z przędzy robiły na 
drutach swetry, rajtuzy, skarpety, czapki, szaliki, 
rękawice, gdyż na wszystko było zapotrzebowanie. 
Na większość produktów były kartki i przydziały. 
Prano w rzekach za pomocą kijanek (drewnianych 
narzędzi). Strój wiejskiej kobiety opisuje piosenka 
Wiejska dziewczyna, pochodząca z repertuaru chó-
ru „Sienniczanki”:

Wiejska dziewczyna w tym wiejskim stroju                                              
Najpiękniej wygląda na świecie,                                                                                            
Jako na miedzy ta polna róża,
Jako to łąkowe kwiecie.

Spódniczka na niej suto marszczona,  
Gorset wyszywany w kwiaty,
Włosy w warkocze równo splecione,
A w tych warkoczach bławaty.

Fartuszek biały pięknie wyszyty,
Na głowie chusteczka krasna,
Sznury korali dookoła szyi,
A twarz pogodna i jasna.

Tradycja rozumem całego narodu…

Święta na wsi obchodzono bardzo uro-
czyście, zwłaszcza Boże Narodzenie i Wielkanoc. 
W Wigilię Bożego Narodzenia dekorowano choin-
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kę, na którą zawieszano ozdoby własnoręcznie wy-
konane przez dzieci pod okiem babć i mam (łań-
cuchy ze słomy i bibuły, ozdoby z wydmuszek jaj, 
gwiazdki z błyskotek i koralików, aniołki). W ką-
cie mieszkania stawiano snopek żyta, tzw. „król”, 
który miał wróżyć urodzaje. Dania wigilijne były 
proste, zazwyczaj ryba (śledź lub karp), kapusta 
z grochem, racuchy, kompot z suszu, grzyby 
w cieście, zupa grzybowa lub barszcz czerwony 
z uszkami, gołąbki z kaszą i grzybami, pierogi z ka-
pustą i soczewicą. Pod obrusem kładziono sianko. 
W okresie bożonarodzeniowym po domach chodzi-
li kolędnicy. Obowiązkiem było pójście do kościoła 
na pasterkę. Natomiast przed Wielkanocą robiono 
własnoręcznie palmy z trzciny, gałązek wierzby, 
brzozy i barwinku, którymi w Wielką Niedzielę 
święcono pola. Jajka barwiono w obierkach cebu-
li oraz w życie. Często też malowano je woskiem.  
Nie należało spać po rezurekcji, by nie rosły chwa-
sty w polu i ogrodzie. W Wielką Sobotę święcono 
pokarmy i wodę. Tradycją było także oblewanie 
się wodą w lany poniedziałek (śmigus-dyngus). 
Ważnym świętem na wsi było Boże Ciało. Procesja 
najpierw szła wokół kościoła, a potem wychodzi-
ła na drogi wiejskie do ołtarzy polowych. Z okazji 
tej uroczystości dekorowano płoty proporczykami. 
W Zielone Świątki ozdabiano podwórka brzózka-
mi, wnętrza mieszkań umajano zielenią, bukietami 
pachnącego bzu. Na ścieżkach i podwórkach roz-
rzucano tatarak (lepiech). Wszystkie święta łączyły 
się z modlitwą w kościele, a po południu z gościną 
rodzinną czy sąsiedzką. Po ukończonych żniwach 
organizowano dożynki. Na uroczystej sumie świę-

cono wtedy wieńce ze zbóż i wa-
rzyw. W każdą niedzielę całymi 
rodzinami chodziło się do kościo-
ła – był to dzień na odpoczynek 
i spędzenie czasu z najbliższymi. 

Zmiany, zmiany, zmiany…

Wieś stopniowo ulegała 
przeobrażeniom. Gdy ludność 
pracująca we dworach otrzyma-
ła z reformy rolnej ziemię (za 
odpłatnością), a do większości 
wsi doprowadzono elektrycz-

ność, rolnicy zaczęli stosować nawozy sztuczne 
i wkroczyła mechanizacja. Coraz częściej muro-
wano domy z kamienia, zaczęto budować drogi, 
a później chodniki.

Rozważanie pani Anny Fornal

Kiedyś na wsi był jeden dwór z pałacem, 
teraz prawie każdy dom jest pałacem z nowoczes-
nym wyposażeniem i wygodami. Szkoda tylko, że 
tamta wieś uleciała, a była piękna, prawdziwa, 
ludzie pomagali sobie wzajemnie, wesoło bawili 
się podczas zabaw wiejskich, przestrzegali praw 
uświęconych zwyczajem i obyczajom. Podwórka 
wiejskie pełne były drobiu (gęsi, kaczek, kur i pie-
jącym kogutem budzącym rankiem śpiochów), łąk 
mieniących się barwami strojów kobiet suszących 
siano, a potem pełnych krów i pastuchów, któ-
rzy piekli ziemniaki w ogniskach na polach. Wieś 
straciła swój dawny klimat – konie tylko w stad-
ninach i w ośrodkach wczasowych służą zdrowiu 
i rozrywce. Czy żywność, którą rodzi obecna wieś 
służy zdrowiu? Czy urządzenia techniczne, z któ-
rych korzystają dzieci i młodzież służą ich właści-
wemu rozwojowi? Rosną jak roślinki pozbawione 
słońca. A podwórka, boiska czekają na ich roz-
rywki godziwe – bez nałogów i złych uzależnień. 
Telewizja, Internet zbliżają świat, ale oddalają 
sąsiadów, często nawet członków rodziny. Szko-
da, że ścieżki między sąsiadami zarosły krzewami 
i zostały przegrodzone nowoczesnymi płotami…

Agnieszka Bąk
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Krystyna Winiarczyk 
(1934-2010)

Fujarka

Grajże mi fujarko
rzewna twoja nuta
bo mnie znane tylko
śpiewanie koguta

Grajże fujareczko
od ucha do ucha
niechże ciebie dzisiaj
cały świat posłucha

Zanieś mnie wiaterku
 
Rozgościła się na dobre
Jesień w moim życiu
Wiatr niesforny hula
Smętną piosnkę łka
Proszę zanieś mnie wiaterku
Tam gdzie młodość ma

Tęsknota

Tęsknię do słomianej strzechy
gdzie jaskółka gniazdko wiła
tęsknię do progów chaty
w której matka żyła

Snują się marzenia
i tęsknota wzrasta
wolę wieś i swoją chatę
niźli willę koło miasta

Tęsknię za zagonem
za tą czarną rolą
to mi sercu bliskie
na wsi zostać wolę

Kłosy

Kłosy chylą się do ziemi
napełnione ziarnem
jakby chciały podziękować
matce – ziemi czarnej
za jej dobroć
że je wykarmiła
napoiła kropelkami rosy

Z ciebie matko
wyrósł bochen chleba
z ciebie matko
świat cały żyje
dzięki twej matczynej piersi
każde serce
twoim tętnem bije

Ziemia

Ziemia złotem okryta
miliony kłosów w pokłonie
w dzień lipcowy słoneczny
na ojcowskim zagonie

Szumią łany zboża
szepcząc w powiewie swoim
chleb dla ciebie życiem
a ziemia życiem moim

Wiersze ze zbioru „Kosz niebo-
skłonu”, Krystyna Winiarczyk, 
Biblioteka „Ziarna”, 1981.

Krystyna Winiarczyk już za życia stała się 
legendą Siennicy Różanej. Była spontaniczna i za-
wsze podczas kontaktów z ludźmi wnosiła mnóstwo 
pogody. Gdy zapraszano ją, a chętnie zapraszano na 
wszystkie imprezy, potrafiła wyrecytować z pamięci 
większość swoich wierszy. Mówiła potoczyście i odważnie, a na to 
nie wszyscy mogli sobie pozwolić. Umiała przy tym słuchać innych 
i korzystać z tej wiedzy. Wiele lat występowała z Kapelą Ludową 
„Sienniczaki”. Nieustannie towarzyszył jej dobry humor. 

Poznałem ją na początku lat osiemdziesiątych. Gminny 
Ośrodek Kultury miał wówczas swoją słynną siedzibę w Woli Sien-
nickiej i rozpoczynał szeroko zakrojoną działalność pod znakiem 
„Ziarna”. Złożyły się na nią takie przedsięwzięcia, jak: konkurs poe-
tycki, gazeta i „Biblioteka”, czyli wydawnictwo. Krystyna Winiar-
czyk była przewodniczącą Klubu Twórców Ludowych przy ówczes-
nym GOK-u i moim częstym gościem. Za każdym razem przynosiła 
nowe wiersze i zależało jej na szczerej opinii. Przesiadywaliśmy całe 
zimowe wieczory na analizowaniu tekstów. Pierwszy indywidualny 
tomik poetycki „Kosz nieboskłonu” w serii Biblioteka ZIARNA był 
jej zasłużonym debiutem. Komu jak komu, ale ten prymat Krysty-
nie się należał. Później wydała jeszcze dwie książki: „Białej malwy 
kwiat” i „Zbieram poezję jak w ogrodzie kwiaty”. Na szczęście jest 
znowu „Ziarno” więc do wspomnień oraz wierszy Krystyny Winiar-
czyk będziemy wracać jeszcze wiele razy. 

Andrzej D. Misiura

Poezja Krystyna Winiarczyk
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Anegdota

Za protekcją świni

Przygotowując „Biesiadę u Reja – Siennica 
Różana 2007” w stylu staropolskim, przypomnia-
łam sobie historię opowiadaną przez naszą poet-
kę ludową ś.p. Krystynę Winiarczyk. W związku 
z tym, że historia wydarzyła się dokładnie w tym 
miejscu, gdzie miała odbyć się impreza czyli w am-
fiteatrze, w parku obok zabytkowego dworku, rów-
nież w wieczorowej porze, więc poprosiłam panią 
Krystynę o jej opowiedzenie. Wszyscy, którzy znali 
poetkę wiedzą, że pani Krystyna nigdy nie miała 
oporów ani tremy i  podczas występów ze swoja 
poezją „była w swoim żywiole”, więc nie zawahała 
się ani chwili i zgodziła się.  

O  umówionej godzinie wyszła na scenę 
i wskazując ręką na wejściową furtkę, a następ-
nie na ścieżkę i dworek zaczęła: „Zdarzyło się to 
w tym miejscu jeszcze przed wojną. Mój ojciec był 
parobkiem u księdza i pewnego wieczoru musiał 
zaprowadzić świnkę proboszcza do „kawalera”, 
a obory pańskie były za dworkiem w miejscu gdzie 
był POM. Idzie sobie z tą świnką, było ciemno 
i tak sobie pomyślał, że może uda mu się na skró-
ty cichcem przejść przez park, ponieważ naokoło 
trzeba było nadrobić trochę drogi. Jak postanowił, 
tak zrobił. Furtka była nieco uchylona więc wszedł. 
Przeszedł kilka kroków wtem z tego oto balkonu 
(wskazała ręką) rozbrzmiewa głos pana hrabiego: 
Ty durniu, ty chamie nie dość, że sam leziesz, to 
jeszcze świnię ze sobą prowadzisz! Jak śmiesz 
durniu?! Wtedy mój ojciec skłonił się pokornie 
i mówi: Przepraszam panie hrabio, ale to świnka 
księdza proboszcza, do kawalera ją prowadzę. Na 
to hrabia: A jak tak, to idźcie Stanisławie i z po-
wrotem też tędy wracajcie. Na te słowa mój ojciec 
ponownie się skłonił i mówi: Dziękuję, panie hra-
bio, że za protekcjo świnki  księdza proboszcza i ja 
mogę alejką pana hrabiego pospacerować.”

Irena Zaraza
 

Za protekcją świni

Bronisława Fastowiec

Dla Krysi Winiarczyk

Krysiu nie umiem myśleć Siennica
By nie myśleć o Tobie
Byłaś nierozerwalnie z nią związana
Twoje żarty, przyśpiewki, opowiadania i wiersze
Nigdy stąd nie odejdą
I pamięć o Tobie zostanie przez pokolenia dla 
pokoleń
Nie bój się Krysiu, śmierć nigdy nie jest końcem
A często wybawieniem
Wierzę, że budzisz się z rannym słońcem
Spoglądasz na bociana
Bierzesz kartkę z westchnieniem i na Pańskiej 
Dolinie
Siennickie wiersze układasz

Siennica Różana

Można kochać dalekie podróże
można kochać szeroki świat
można kochać miłością prostą
taką swoją zieloną wioskę

Wioskę mego dzieciństwa
wioskę mojej młodości
wioskę z której odeszłam
bo tak mi kazał mój los
ale do której powracam ciągle
i w dzień i w noc

Lecz po co tęsknić
i o czym marzyć
co mi się jeszcze może przydarzyć
Zostanę tutaj w tej zimnej wsi
i tylko będę myśleć że Ty
jesteś daleka
jesteś zielona
mego dzieciństwa wiosko stracona
jesteś zielona
jesteś kochana
Siennico moja niezapomniana

Wiersze z tomu „Zapachniało różą”, Bronisława 
Fastowiec, Oficyna Wydawnicza „Elipsa”, 2011.

Poezja - Bronisława Fastowiec
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Stanisław Chmielewski

Koleżanki

Dwie koleżanki na Stójle się spotkały
I różne rzeczy z życia opowiadały
Jedna z nich jest poetką dobrą ludową
I zowie się Krystyną Winiarczykową
     
Druga to gosposia choć niezbyt czasowa
Znana wszystkim jako Lodzia Krzyżakowa
Spojrzeć na nią - niczego nie wykazuje
Ale w zespole dobrze się prezentuje

Cała kapela z pięciu osób się składa
Za pierwszego mają Antka Nowosada
Kapela Sienniczaki dawno istnieje
Jest dobra i będzie lepsza mam nadzieję
     
Nutki lecą gładko jak po linii sznurka
Bo mają w zespole Władka Dzika - Dziuńka
I dobra atmosfera muzyce sprzyja
Coraz więcej nagród talenty rozwija.

Poezja - Stanisław Chmielewski

Przedruk z prasy przedwojennej, 
„Ognisko” z dnia 21 sierpnia 1913 roku

Poświęcenie straży ogniowej

Siennica Różana, pow. krasnostawski, 
gubernia lubelska

Dzień 22 czerwca pięknie zapisał się w pa-
mięci parafian siennickich, dnia tego bowiem od-
było się uroczyste poświęcenie straży ogniowej

Nasza straż ogniowa ochotnicza powołaną 
została do życia w trudnych warunkach. Zupełny 
brak funduszów i zrozumienia potrzeby straży 
ogniowej, prócz tego wichrzenie żywiołów niespo-
kojnych – oto przeszkody i trudności, które miała 
do zwalczenia ta potrzebna i szlachetna instytucja. 
Dzięki jednak ludziom dobrej woli, dzięki zachę-
cie miejscowego proboszcza ks. C. Czupryńskiego, 
dzięki energii i wytrwałości organisty miejscowe-
go p. J. Czerwieńca, który w podobnie trudnych 
warunkach potrafił zorganizować chór i orkiestrę 

kościelną, przystąpiono do  założenia towarzystwa 
straży ogniowej. Z pomocą i poparciem materyalnem 
przyszedł dziedzic miejscowy p. J. Orsetti i inteligencja 
parafialna, za tym przykładem poszła tutejsza ludność 
wiejska, która chętnie poczęła zapisywać się w poczet 
członków straży, wkładać swój grosz, albo w postaci 
materiału drzewnego swą ofiarność zaznaczać na ten 
cel. Więc mimo przeszkód straż założono. Na jej czele 
jako prezes stanął p. Jan Orsetti, właściciel dóbr Sien-
nickich, dowództwo zaś objął p. Józef Czerwieniec. Do 
zarządu weszły jednostki zarówno z inteligencji jak 
z włościan.

Młodzież włościańska zapisała się w dużej licz-
bie do straży ogniowej. Już młodzież nasza chętnie się 
garnie do społecznych instytucji. Jako dowód możne 
posłużyć to, że przez kilka lat już uczęszcza do chóru 
i orkiestry kościelnej, a każdemu przecież wiadomo, 
jak trudno to przychodzi, bo są to ludzie pracy, od któ-
rej na chwilę nawet nieraz nie łatwo się oderwać. Serce 
więc rośnie, gdy widzi się tyle zapału, poświęcenia i go-
towości do dobrej sprawy. Ten zapał, tę bezinteresow-
ną pracę wnosi młodzież nasza w szeregi strażackie.

Przez jakiś czas odbywały się ćwiczenia pod 
kierunkiem p. Czerwieńca i  dopiero gdy straż przy-
szła do pewnego wyrobienia i gdy już została zaopa-
trzona w odpowiednie rekwizyty, wyznaczono dzień 
poświęcenia naszej straży ogniowej. Na ten obrząd za-
rząd straży zaprosił szanownych kapłanów z okolicy: 
księdza Adama Decyusza, dziekana krasnostawskiego, 
jego pomocnika ks. Szepietowskiego i ks. Walentego 
Golińskiego, proboszcza par. tarnogórskiej, nadto 
sąsiednie straże ogniowe ochotnicze: Krasnostawską 
i Izbicko-Tarnogórską.

Przychodzi nareszcie dzień 22 czerwca, tak 
upragniony i oczekiwany przez wszystkich towarzy-
szów strażackich. Wielkie ożywienie i niezwykły ruch 
panuje wśród młodzieży strażackiej, która udaje się 
w szeregach do dworu miejscowego tj. do swego pre-
zesa p. Orsettiego. P. Orsetti w gorących słowach wita 
nas, wskazuje zarazem na trudne zadania i ciężkie 
obowiązki, podkreśla potrzebę jedności i karności 
wśród stowarzyszonych.

 Potem żona naszego naczelnika p. Czerwieńco-
wa przypina strażakom pamiątkowe żetony. Wkrótce 
przybywają delegaci straży Krasnostawskiej ze swym 
naczelnikiem p. Certowiczem i przedstawiciele izbicko-
tarnogórskiej straży z d-rem Kronlandem na czele.

Poświęcenie straży ogniowej
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  Po serdecznych powitaniach straż wyru-
szyła do kościoła, cały tabór zatrzymał się przed 
kościołem, straż nasza na czele ze swoim prezesem 
i naczelnikiem oraz przybyłe delegacje weszły do 
wnętrza kościoła. O godzinie 10-ej ks. Walenty Go-
liński, proboszcz tarnogórski odprawił mszę świętą 
na intencje naszej straży, po skończonej zaś mszy 
św. wygłosił piękną mowę okolicznościową. Odbyła 
się następnie, jak w każdą niedzielę uroczysta suma, 
po czym straż ustawiła się całym taborem na placu 
kościelnym. Ks. Dziekan w asystencyi ks. Walentego 
Golińskiego, ks. Szepietowskiego i miejscowego ks. 
proboszcza dopełnił ceremonii poświęcenia narzę-
dzi ogniowych, i wówczas zwrócił się ks. dziekan w 
podniesionej mowie do straży, że miło mu bardzo, 
iż stanął na tym gruncie Siennickim, gdzie taki ruch 
społeczny zapoczątkowano, tutaj bowiem widzimy 
już dawno założona kasę oszczędnościową, orkie-
strę kościelną, chór, sklep spółkowy, kółko rolnicze, 
pracownie: tkacką, koszykarską, mleczarnią, na-
reszcie tak potrzebne towarzystwo straży ogniowej, 
tutaj wszystkie klasy i stany się łączą, by pod hasłem 
miłości bliźniego każdej dobrej sprawie służyć, za-
znaczył przy tym, że ile razy widzi czy słyszy, czy też 
czyta, o takim ruchu, o takich towarzystwach albo 
też dobroczynnych, tyle razy cieszy się szczerze, bo 
tam, gdzie jest uświadomienie, gdzie jest miłość 
bliźniego, gdzie dojrzewa idea służeniu dobru ogól-
nemu, tam społeczeństwo żywe jest, tam ludzie wie-
dzą dokąd dążą i co ich na nogi postawić może.

Następnie wszyscyśmy się udali do mieszka-
nia prezesa naszej straży ogniowej, z nami czcigodne 
duchowieństwo poszło, delegaci zaś sąsiednich stra-
ży razem z naszą strażą w  szeregach postępowali. 
Tutaj odbył się przegląd straży. Podziwiano spraw-
ność, zręczność oraz wyrobienie świeżo zawiązanej 
straży.

Po dokonaniu zdjęć fotograficznych roz-
poczęła się wspólna uczta. Podczas uczty pierwszy 
zabrał głos nasz prezes i dziękował księżom, że ra-
czyli wziąć udział w uroczystościach naszych. Na-
stępnie przemawiał kilkakrotnie zawsze czynny 
i ożywiony p. doktór Konland, dalej pełen życia energii 
i dobrych chęci dr. Zaleski, wreszcie  dzielny ksiądz 
Goliński. Wszyscy mówcy w serdecznych wyrazach 
składali życzenia, oraz zachęcali do pracy nasza 
straż, wskazując nam, że na drodze życia natkniemy 

się na niejeden kamień przeciwności, że jednak nie 
należy się zrażać, wszak całe życie pełne jest prób 
i zawad.

Na przemówienia odpowiadali z naszej stra-
ży naczelnik nasz p. J. Czerwieniec i członek zarzą-
du p. Krawiec, który w krótkich ale treściwych sło-
wach zaznaczył, że  miło jest niezmiernie patrzeć, 
jak przedstawiciele różnych stanów i klas łączą się 
z sobą we wspólnej pracy, jak dążą do jednego celu, 
jak wzajemnie się rozumią i odczuwają. Tym spo-
sobem powstaje zbliżenie, a korzyść odnosi całe 
społeczeństwo. Daj Boże - kończył mówca - aby 
tak zawsze było: by pan z wieśniakiem, wieśniak 
z panem, a ksiądz ze wszystkimi, i z wieśniakiem 
i z panem, miłowali się i żyli społeczne. Cała straż 
odpowiedziała no to żywe i mądre przemówienie 
trzykrotnem „wiwat”.

Po skończonej uczcie i obiedzie u p. prezesa 
straż nasza oraz goście zaproszeni i młodzież bliż-
sza naszemu towarzystwu, przy dźwiękach orkie-
stry zabawiała się ochoczo przez parę godzin.

Potem nastąpiło pożegnanie delegacji i od-
jazd zaproszonych gości. Wówczas z prawdziwą 
przyjemnością słyszeliśmy przemówienie p. d-ra 
Zaleskiego, który w słowach serdecznych żegnał 
nas, składając życzenia serdeczne.

Cała uroczystość niezwykle miłe i dodatnie 
zrobiła wrażenie.

Szczere uznanie należy się prezesowi straży 
p. Orsettiemu za poparcie instytucji, naczelnikowi 
p. J. Czerwieńcowi za gorliwe zajęcie się zorganizo-
waniem straży, a wszystkim stowarzyszonym oraz 
dzielnej młodzieży za dobre chęci i poświęcenie.

Słowa podzięki winna straż ogniowa w Sien-
nicy Różanej duchowieństwu w osobie: ks. dziekan 
A. Decyusza, ks. proboszcza Golińskiego, ks. Szep-
ietowskiego za udział w uroczystości poświęcenia 
straży, a ks. proboszczowi Czupryńskiemu winni 
parafianie szczególną wdzięczność za nakłonienie 
młodzieży wiejskiej, aby się zapisała do Towarzy-
stwa.

„Bóg zapłać” również delegatom okolicznych 
straży ogniowych za przybycie do Siennicy Różanej 
i za uświetnienie naszej strażackiej uroczystości.

Druh po toporze

Poświęcenie straży ogniowej Druh po toporze
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Zarys historii OSP w Siennicy 
Różanej

Teren siennicki ze względu na wiele uwa-
runkowań historycznych sprzyjał rozwojowi or-
ganizacji społecznych. Na tę aktywność znaczący 
wpływ miało istnienie wsi królewskich i zaangażo-
wanie mieszkańców w walkę narodowowyzwoleń-
czą, a szczególnie powstanie styczniowe. Tereny 
dzisiejszej gminy coraz częściej odwiedzali działa-
cze narodowi i polityczni m.in. Maksymilian Mali-
nowski, naczelny redaktor „Zarania” i inni. Dzięki 
temu stworzone zostały podatne warunki do za-
wiązywania się przyszłych organizacji. 

Już w 1898 roku jako pierwsza powsta-
ła kasa pożyczkowo-oszczędnościowa, a w latach 
1898-99 Spółdzielnia Tkacka, Staszi-
cowskie Kółko Rolnicze, Spółdzielnia 
Mleczarska. Nieco później bo w 1911 
roku założono Spółdzielnię Spożywców 
„Zgoda” i Straż Ogniową, która dzisiaj 
znana jest jako Ochotnicza Straż Po-
żarna.

Pierwsze zebranie organizacyj-
ne straży pożarnej odbyło się wczesną 
wiosną. Członkami założycielami, któ-
rzy podpisali statut byli: Jan Orsetti, 
Stanisław Boruszyński, Maria Smor-
czewska, Czesław Czupryński, Józef 
Czerwieniec, Piotr Krawiec, Marcin 
Dzik, Piotr Palonka, Jan Mochniej, Szczepan Ma-
zurek, Józef Łoza, Józef Kozłowski, Karol Choduń, 
Józef Zaj, Józef Proskura i Jan Zaraza.

Statut zatwierdzony został przez Guberna-
tora Lubelskiego 22 sierpnia 1911 roku. Dokument 
wyznaczał działalność straży do 4 wiorst w promie-
niu wsi Siennica Różana, a jej władze nie mogły być 
ustanawiane, ani zmieniane bez zgody gubernato-
ra. Obowiązywał język zaborcy, czyli język rosyjski. 
Składki od członków czynnych wynosiły 50 kopie-
jek, od członków wspierających 1 rubel rocznie lub 
jednorazowo 10 rubli.

Zgodnie ze statutem 20 listopada odbyło się 
Walne Zebranie Członków Straży, na którym doko-
nano wyboru pierwszych władz w osobach:

Jan Orsetti – przewodniczący zarządu;
Marcin Dzik, Józef Łoza i Wojciech Goździuk - 
członkowie zarządu;
Wawrzyniec Łoza, Jan Orzechowski i Karol Kuch-
nowski – z-cy członków zarządu;
Józef Czerwieniec – naczelnik straży;
Antoni Chodun – gospodarz straży;

Czesław Czupryński, Piotr Palonka i Jan Chodun 
– członkowie komisji rewizyjnej;
Stanisław Boduszyński, Jan Dobosz i Łukasz Tryk-
sza – zastępcy członków komisji rewizyjnej.

Zorganizowano 4 oddziały, którymi dowo-
dzili Kazimierz Łoza, Paweł Łuszczak, Szczepan 
Mazurek i Wawrzyniec Jakubiec. Straż czynna 
liczyła wówczas 50 członków. Dzięki składkom 
społecznym zakupiono podstawowy sprzęt gaśni-
czy jak: sikawkę ręczną, bosaki, topory, drabiny 
itp. Drugą sikawkę w razie potrzeby i beczkowozy 
zobowiązał się użyczać prezes zarządu Jan Orsetti. 
Mundury i hełmy strażacy musieli jednak kupować 
za własne pieniądze.

-
-

-

-
-

-

-

Zarys historii OSP w Siennicy Różanej Zarys historii OSP w Siennicy Różanej
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W następnym 1912 roku w czynie społecz-
nym pobudowano remizę, która stała się zalążkiem 
i ostoją kultury. Istniejąca przy kościele orkiestra 
dęta, której dyrygentem i jednocześnie naczelni-
kiem straży był Józef Czerwieniec zaczęła wystę-
pować jako strażacka. W roku 1913 w konkursie 
podczas wystawy rolniczej w Krasnymstawie zajęła 
nawet II miejsce po Włościańskiej Orkiestrze im. 
Karola Namysłowskiego. Dzięki aktywności straży 
w tym samym roku przy remizie powstaje kolejny 
zespół artystyczny, tym razem teatralny. Kieruje 
nim Franciszek Zaraza, a od 1915 roku jego brat 
– Jan Zaraza. Teatr przygotował sztukę „Na prze-
kór”, która została wystawiona dopiero po ustą-
pieniu Rosjan 15 sierpnia 1917 roku. Za wpływy 
z biletów straż zakupuje nową sikawkę.

Wybuch pierwszej wojny światowej przerze-
dza szeregi organizacji i jej majątek. Naczelnik stra-
ży Józef Czerwieniec wyjeżdża do Rosji wywożąc 
ze sobą hełmy strażackie, a instrumenty muzyczne 
przechowywane w kościele konfiskują wojska au-
striackie.

Tymczasem naczelnikiem straży zostaje Ka-
zimierz Łoza i pełni swą funkcję do 1919 roku. Po 
powrocie z Rosji Józef Czerwieniec na krótko obej-
muje naczelnictwo, jednak konflikt spowodowany 
wywiezieniem majątku społecznego zmusza go do 
ustąpienia z funkcji. Kolejnym naczelnikiem zostaje 
Franciszek Dzik syn Kacpra.

W 1928 roku przy OSP utworzony zostaje 
24-osobowy żeński oddział samarytanek, które są 
jednocześnie chórzystkami świeckiego chóru ludo-
wego, teatru i Związku Młodzieży Wiejskiej. Okres 
ten jest świadectwem wzajemnego przenikania 
członkowstwa wszystkich zespołów i organizacji. 
Siennica jednocześnie kwitnie kulturą i społecznym 
działaniem na skalę przedwojennej Polski.

Zarząd i komenda straży stara się unowo-
cześniać wyposażenie. Celem jest motopompa. Sta-
rania o fundusze trwają pod kierunkiem ówczesne-
go prezesa Tomasza Watsona i naczelnika Mariana 
Prusa. Z dochodów każdej imprezy odkładane jest 
20% zysków, urządzane są loterie fantowe i orga-
nizowane zbiórki wśród społeczeństwa. Wreszcie 
oczekiwana  motopompa zostaje zakupiona, a na-
stępnie poświęcona 6 czerwca 1937 roku.

Druga wojna światowa ograniczyła działal-
ność straży do podstawowych zadań, czyli wyjazdów 
do pożarów. W ciągu całej okupacji odbyło się tylko 
jedno protokołowane posiedzenie komendy straży. 
Natomiast po wojnie pierwsze walne zebranie od-
było się 21 stycznia 1945 roku, na którym wybrano 
prezesem zarządu Ignacego Kulisa, sekretarzem 
Feliksa Kusia, skarbnikiem Kazimierza Łozę, go-
spodarzem Józefa Choduna, kierownikiem sekcji 
teatralnej Jana Zarazę i naczelnikiem straży Micha-
ła Susła. Następne walne zebranie odbyło się przed 
upływem roku 26 września 1945 roku. Poza zmiana-
mi personalnymi we władzach postanowiono doku-
pić drugą motopompę. W ciągu roku zrealizowano 
zamiar i 8 września 1946 roku, na 35-lecie istnienia 
straży dzięki społecznej ofiarności motopompa już 
była. Teraz na pierwszy plan wysunęła się budowa 
nowej remizy, o której mówiono od lat. Projekty 
były różne, trudniej z wyborem, aż zapadła decy-
zja, aby przynajmniej rozpocząć budowę. Wstępny 
kosztorys opiewał na kwotę 278 tyś. zł. Wybrana 
została komisja budowlana, w której skład weszło 
trzech Stanisławów: Dobosz, Mazurek i Borys, a 30 
listopada 1947 roku prezesem wybrano Władysława 
Mazurka, a zastępcą Antoniego Wójcika.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgiel-
nego odbyło się 27 maja 1948 roku. Prace zaczęły 
posuwać się w szybkim tempie. Mieszkańcy w czy-
nie społecznym świadczyli robociznę niefachową 
i zwózkę materiałów. Starą remizę sprzedano za 40 
tys. zł, a pieniądze przeznaczono na zakup cementu. 
Zespoły, a szczególnie teatr ze sztuką „Chata za wsią” 
wyruszył na występy. Osiągnął wówczas rekordowe 
dochody w granicach 100 tys. zł, co wydatnie wspar-
ło budowę, która trwała dwa lata, mimo braku ma-
teriałów budowlanych. Pomocnej rady, jak zawsze, 
nie szczędziły władze powiatowe straży pożarnych. 
Remizę oddano do użytku 30 kwietnia 1950 roku 
w przeddzień święta 1 maja.

Następcą Władysława Mazurka na stanowi-
sku prezesa zarządu został kierownik szkoły Adolf 
Miszczuk, który dzięki doświadczeniu zdobytemu 
w ciągu kilku kadencji uporządkował dokumen-
tację, gospodarkę i naprowadził kierunek pracy 
straży na właściwe tory. Dzięki jego metodom straż 
miała szansę otrzymać nowoczesne wyposażenie 
i uzyskać większą sprawność bojową.

Zarys historii OSP w Siennicy Różanej Zarys historii OSP w Siennicy Różanej



23

 Podkreśleniem patriotyzmu, ofiarno-
ści i wierności służbie pożarniczej jest sztan-
dar, nadawany zwykle w szczególnych okolicz-
nościach. Tym razem okazją do ufundowania 
nowego sztandaru stały się obchody 60-lecia 
OSP. Dawny sztandar, który wzmiankowano 
już w 1928 roku przekazano do kościoła para-
fialnego w Siennicy Różanej. 

Od kwietnia 1957 roku władze OSP 
stanowili prezes Marian Prus i naczelnik 
Wacław Dzik. Później stanowisko naczelni-
ka pełnili kolejno: Tadeusz Mazur, Marian 
Mróz, Jarosław Rój i obecnie Marek Her-
but. Funkcję prezesa obejmowali: Kazimierz 
Karwowski, Tadeusz Mazur, Marian Mróz, 
Józef Czerwiński, Mirosław Dzida, Wi-
niarczyk Krzysztof. Obecnie prezesem OSP 
w Siennicy Różanej jest od 2000 roku Ma-
rian Dzik.

Podobnie jak skład zarządu, zmie-
niał się również sprzęt i wyposażenie 
OSP.  W pierwszych latach straż posiada-
ła np. jeden dwukołowy beczkowóz, ale 
w 1923 roku były już trzy beczkowozy i do 
tego czterokołowe z szynami pod sikawkę. 
Z biegiem lat sprzęt stawał się nowocześ-
niejszy. Początkowo pojawiły się samochody 
takie jak Star 20, czy Star 25, a w latach 70-
tych jednostka powiatowa w Krasnymstawie 
przekazała dla OSP żuka i samochód bojowy 
Star 244. 

Decyzją Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Warszawie OSP 
w Siennicy Różanej awansowała i włączona 
została z dniem 26 marca 1997 roku do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

W roku 2001 otrzymała samochód 
gaśniczo-bojowy GBAM Star 266, a rok póź-
niej samochód ford transit. Dzisiaj dyspo-
nuje wyposażeniem na miarę współczesnej 
Europy, a należy do niego łódź ratunkowa 
„Marine 17” i nowoczesny samochód ratow-
niczo-gaśniczy MAN TGM 13.290. 

Na przestrzeni minionego wieku 
straż pożarna przechodziła wiele przeobra-
żeń. Budowała remizy, które zawsze spełnia-
ły ważną funkcję ośrodków kultury, w różnej 
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formie organizowała zbiórki funduszy i z determinacją 
starała się o zakup sprzętu i wyposażenia. Była i jest naj-
silniejszą i najważniejszą organizacją naszej wsi i gminy, 
a przy tym, niezależnie od wojen, pełni ofiarną służbę dla 
społeczeństwa - ratuje ludzi, ich mienie i zawsze gotowa 
jest na każde wezwanie.

Opracował: adm 

 

Żeńska drużyna OSP w Siennicy Różanej. Od lewej:
Danuta Drozdalska, Maria Zając, Halina Przychodaj, Zofia 
Stefańska, Czesława Znój, Halina Mochniej, Maria Mysza, 
Halina Psiuk, Halina Wrona, Halina Stepczyńska, Maria 

Witkowska, Wacław Dzik, Komendant Rejonowy OSP, Marian 
Mróz, Naczelnik Gminny OSP (obaj w białych koszulach)

Żeńska drużyna OSP w Siennicy Różanej. Od lewej:
Czesława Knap (z d. Znój), Maria Mysza (z d. Solarska), Ma-

ria Zając (z d. Włodarczyk), Maria Witkowska (z d. Nowosad), 
Halina Psiuk (z d. Stefaniak), Halina Stepczyńska, Danuta 

Drozdalska (z d. Tokarz), Zofia Stefańska (z d. Mazurek), Ha-
lina Wrona (z d. Głownia), Halina Mochniej (z d. Miszczak), 

Mikołaj Szrubowicz, Powiatowy Komendant Państwowej 
Straży Pożarnej w Krasnymstawie.
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Bogusław Mochniej

Obchody 100-lecia OSP 
w Siennicy Różanej

 
Ochotnicza straż ogniowa w Siennicy Ró-

żanej powstała wiosną 1911 roku. Miesiące upły-
nęły na uzyskaniu zgody władz carskich na funk-
cjonowanie jednostki i organizowanie jej struktur. 
W czerwcu 1913 roku nastąpiło oficjalne poświę-
cenie siennickiej straży ogniowej - jej członków 
i sprzętu. Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń 
2 czerwca 2013 roku odbyły się doniosłe obchody 
100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy 
Różanej.  

Na uroczystości zjawili się przedstawicie 
najwyższych władz Związku OSP RP z Prezesem 
Zarządu Głównego Waldemarem Pawlakiem oraz 
Prezesem Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie 
Marianem Starownikiem na czele. Nie zabrakło 
zaprzyjaźnionych z jubilatką przedstawicieli OSP 
i PSP z terenu powiatu, a nawet odległej Górki 
w woj. małopolskim. W komplecie stawiły się gmin-
ne jednostki OSP, dla których straż siennicka była 
„matką”, bo przy niej zazwyczaj stawiali swoje 
pierwsze strażackie kroki późniejsi założyciele in-
nych jednostek.  

Obchody  rozpoczął przemarsz jednostek 
do kościoła parafialnego w Siennicy Różanej, gdzie 
mszę w intencji jednostki i druhów strażaków ce-
lebrował kapelan powiatowy straży pożarnych ks. 
Henryk Kozyra.  

Część oficjalna odbyła się na placu przed 
strażnicą jubilatki. Przewodniczący Rady Gmi-

ny Waldemar Nowosad powitał przybyłych gości, 
a druh Krzysztof Winiarczyk przedstawił zarys hi-
storii siennickiej straży. W minionym stuleciu wiele 
wydarzyło się w dziejach jednostki - zmieniały się 
mundury, sprzęt pożarniczy, strażnice, składy oso-
bowe. Tutejsza OSP nie bez szwanku przeszła przez 
obydwie wojny światowe. Nie zmniejszyło to jednak 
chęci niesienia bezinteresownej pomocy bliźniemu.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Róża-
nej na okoliczność 100-lecia istnienia odznaczona 
została Złotym Znakiem Związku - najwyższym od-
znaczeniem pożarnictwa ochotniczego. Tym samym 
odznaczeniem za wybitne zasługi dla pożarnictwa 
uhonorowany został komendant gminny OSP druh 
Janusz Dobosz. Obu dekoracji  dokonali Prezes Za-
rządu Powiatowego ZOSP RP Janusz Szpak oraz 
Komendant Powiatowy PSP Dariusz Pylak.

Wręczone zostały również medale „Za zasłu-
gi dla Pożarnictwa” dla członków OSP w Siennicy 
Różanej. Medalem Złotym odznaczeni zostali: Zofia 
Tywoniuk, Andrzej Proskura, Grzegorz Bednaruk, 
Grzegorz Zaworski, Janusz Mazur, Jerzy Mochniej, 
Krzysztof Winiarczyk, Marek Herbut, Mirosław 
Klim. Medal Srebrny otrzymali: Anna Rój, Grażyna 
Zaworska, Iwona Winiarczyk, Janina Dzik, Dariusz 
Tomaszewski, Jarosław Lecht, Krzysztof Muda, 

Obchody 100-lecia OPS w Siennicy Różanej Bogusław Mochniej
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Krzysztof Żyłowski, Mariusz Zając, Mirosław Skrzy-
pa, Waldemar Dzik, Zbigniew Zając. Natomiast Me-
dal Brązowy wręczono: Karolinie Dzik, Marcinowi 
Mazurkowi, Pawłowi Dąbskiemu i Tomaszowi Dzi-
kowi. 

Uroczystość stała się również okazją do po-
święcenia nowego sprzętu ratowniczego, o który 
wzbogaciły się w ostatnim czasie jednostki. Ksiądz 
Henryk Kozyra poświęcił samochód ratowniczo-
gaśniczy MAN TGM i łódź ratunkową Marine 17 bę-
dące na stanie OSP w Siennicy Różanej, lekki samo-
chód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit OSP z Woli 
Siennickiej oraz łódź ratunkową Marine 450U OSP 
z Siennicy Królewskiej Dużej.  

Słowa uznania, gratulacje i życzenia dalszej 
owocnej pracy na rzecz bezpieczeństwa lokalnej spo-
łeczności oraz okolicznościowe pamiątki przekazali 
siennickim strażakom: wójt Leszek Proskura, sena-
tor Józef Zając, wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, 
starosta Janusz Szpak. W imieniu posła Zbigniewa 
Matuszczaka upominek przekazał Marek Piwko, 

a w imieniu delegacji z Ukrainy - wójt Oleg Dankie-
wicz. Również prezes Waldemar Pawlak przekazał 
jednostce życzenia i okolicznościowy dar. 

Część oficjalną uroczystości zakończyła defi-
lada pododdziałów oraz pojazdów ratowniczo-gaś-

niczych, podczas której zabytkowy 
Star wzbudził nie mniejsze zainte-
resowanie niż najnowocześniejszy 
MAN. 

Część artystyczną w amfi-
teatrze rozpoczął występ Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej gminy Strzy-
żewice, która swoje umiejętności 
zaprezentowała już podczas prze-
marszów, mszy i części oficjalnej. 
W dalszej kolejności wystąpiły lo-
kalne zespoły śpiewacze – „Słowian-
ki”, „Sienniczanki”, chór „Echo”, 
„Wrzos”, Kapela Ludowa „Sienni-

ca” oraz młodzi soliści z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Siennicy Różanej.    

Druhowie najsłynniejszej w Polsce jednostki 
w Kopydłowie, znanej od lat z programu telewizyj-
nego „Spotkanie z Balladą”, w widowisku kabare-
towym przedstawili w krzywym zwierciadle życie 
ochotniczej straży pożarnej. 

Pokaz świetnych umiejętności zaprezento-
wały grupy tańca nowoczesnego z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Chełmie, do oryginalnej choreo-
grafii Sabiny Englot.

Obok sceny przygotowano zabawy dla dzieci, 
m.in. dmuchane zjeżdżalnie, przejażdżkę kucykiem 
i wiele innych. 

Blok imprez zakończył koncert zespołu roz-
rywkowego Rainbow, który towarzyszył rozbawio-
nej publiczności do późnych godzin, a pogoda tego 
dnia była jakby zamówiona.  

Bogusław Mochniej

Obchody 100-lecia OPS w Siennicy Różanej Bogusław Mochniej
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Praktyki zawodowe 
w OSM Krasnystaw

Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej w maju 2013 roku wzięli udział w prakty-
kach zawodowych zorganizowanych przez Okrę-
gową Spółdzielnię Mleczarską w Krasnymstawie. 
Formalna współpraca z tym nowoczesnym zakła-
dem pracy rozpoczęła się 8 lutego 2011 r. Tego dnia 
zostało podpisane porozumienie pomiędzy panem 
Tadeuszem Badachem - Prezesem Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie a panem Ja-
ckiem Jagiełłą - Dyrektorem Zespołu Szkół CKR. 
Porozumienie to ma związek z wprowadzeniem do 
nauczania nowego zawodu i innowacji pedagogicz-
nej w zakresie specjalizacji - przetwórstwo mleka. 
Uczniowie od września 2011 r. kształcą się w zawo-
dzie technik technologii żywności, dlatego bardzo 
istotne jest zapewnienie młodzieży wykwalifikowa-
nej kadry i możliwości odbywania praktyk zawodo-
wych na terenie nowoczesnego zakładu. 

Program praktyki zawodowej został opraco-
wany przez nauczyciela przedmiotów zawodowych 
panią Justynę Maciasz w porozumieniu z głównym 
technologiem panią Katarzyną Szyszkowską. Dzie-
sięciodniowy pobyt uczniów w Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie pozwolił na 
poznanie nowoczesnych procesów technologicz-
nych, sprzętu i aparatury wykorzystywanej w prze-
twórstwie mleka. Zarząd firmy oraz pracownicy 
z wielką życzliwością przyjęli uczniów siennickiej 
szkoły.

Praktyki zawodowe w OSM Krasnystaw

Siennickie „Wspomnienie 
z regionu”

Uczennice z Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej - Aleksandra Berbeć i Anna Smyk - wzię-
ły udział w konkursie zorganizowanym przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod hasłem 
„Wspomnienie z regionu – wizualizacja w oparciu 
o działania PROW 2007-2013”. W ramach konkur-
su należało przygotować pracę plastyczną w formie 
makiety, obrazującą wybrane przedsięwzięcie rea-
lizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Na temat pracy konkursowej zespół 
z siennickiej szkoły wybrał realizację projektu 
„Utworzenie Centrum Kultury jako ośrodka peł-
niącego funkcje kulturalne, społeczne i edukacyjne 
w Siennicy Różanej”. Budowa Centrum rozpoczęła 
się w 2005 roku. Unia Europejska sfinansowała 
działania 313, 322 i 323 w ramach „Odnowy i roz-
woju wsi”. Dzięki inwestycji zamierzano wzbogacić 
ofertę społeczno-kulturalną, kierowaną do miesz-
kańców gminy i tych wszystkich, którzy czują się 
związani z ziemią siennicką. Wybudowano nowo-
czesny budynek o niebanalnej formie. Uroczyste 
otwarcie nastąpiło w 2008 roku. Oprócz Centrum 
Kultury znalazła się tu również Strażnica OSP, 
a w rok później - Bank Spółdzielczy. Nowoczesne, 
dobrze wyposażone Centrum Kultury po dziś dzień 
integruje społeczność, umacnia poczucie tożsa-
mości regionalnej, inspiruje do rozwijania pasji 
artystycznych, podnoszenia kompetencji miesz-
kańców. 

Budynek spełnia najwyższe standardy, 
zadbano o dostosowanie go do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Mieści się w nim biblioteka 
publiczna, sala szkoleniowa, sala widowiskowa, 
sale do prób muzycznych, sekcje recytatorskie 
i plastyczne. Spotykają się tu miejscowe Koła Go-
spodyń Wiejskich, zespoły ludowe i młodzieżowe. 
Dzięki wyposażeniu budynku w funkcjonalne meb-
le, nagłośnienie, odpowiednie zaplecze kuchenne 
i techniczne – Centrum stało się ulubionym miej-
scem spotkań mieszkańców. Każdy kolejny rok od 
powstania Centrum Kultury obfituje w wydarzenia 
i zupełnie nowe pomysły. Budowa Centrum i jego 

Siennickie „Wspomnienie z regionu”
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późniejsze funkcjonowanie, nadało życiu kulturalnemu 
gminy wielkiego rozmachu, przyciągnęło wielu artystów 
i naukowców, rozbudziło ambicje. 

Praca konkursowa przygotowana przez uczennice 
pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza - Moniki Na-
gowskiej - przedstawia budynek Centrum w skali 1:100 
wraz z zewnętrznymi instalacjami (m.in. podjazdem 
dla wózków). Obok budynku wznosi się latawiec z logo 
PROW, a tuż za nim na kolorowych wstążkach nazwy 

kolejnych przedsięwzięć podejmowanych w Siennicy 
Różanej. W zamyśle autorów, praca ma obrazować, jak 
energetyczne jest to miejsce i ile pozytywnego zamie-
szania robi w codziennym życiu mieszkańców. Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich - niczym latawiec - unosi 
w górę marzenia, wspiera podejmowane przedsięwzięcia 
i pozwala trzymać wysoki poziom. Zapraszamy do Sienni-
cy Różanej. Tu zawsze dzieje się coś nowego!

Siennickie „Wspomnienie z regionu” Nowoczesna nauka zawodu 

Międzyszkolny Konkurs 
Kulinarny w Siennicy Różanej

13 marca 2013 roku w Zespole Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 
odbył się Międzyszkolny Konkurs Kulinarny dla 
gimnazjalistów. Z zaproszenia skorzystało pięć 
szkół gimnazjalnych z: Grabowca, Kraśniczyna, 
Sielca, Orłowa Drewnianego oraz Fajsławic. Celem 
konkursu było sprawdzenie predyspozycji zawo-
dowych, konfrontacja umiejętności kulinarnych, 
integracja młodzieży i dobra zabawa połączona 

z promocją zdrowego żywienia. Gimnazjaliści 
i ich opiekunowie zostali uroczyście powitani przez 
pana Jacka Jagiełłę – Dyrektora Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Ró-
żanej. Goście obejrzeli prezentację multimedialną 
obrazującą ofertę edukacyjną, mieli również moż-
liwość zwiedzenia nowoczesnych klasopracowni 
oraz hali sportowej. Na przybyłych gości czekał 
słodki poczęstunek przygotowany przez młodzież 
pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych. Nad przebiegiem konkursowych zmagań 
czuwało jury w składzie: wicedyrektor pani Anna 
Kowalik, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Nowoczesna nauka zawodu 

  
W Zespole Szkół Centrum Kształ-

cenia Rolniczego w Siennicy Różanej suk-
cesywnie powiększana jest baza do nauki 
zawodu. W maju 2013 roku w wyniku po-
stępowania przetargowego szkoła zakupiła 
ciągnik rolniczy CASE IH JX70. Pojazd bę-
dzie służył młodzieży w nauce jazdy. Ułatwi 
opanowanie podstawowych umiejętności, 
wymaganych od uczniów ubiegających się 
o prawo jazdy kat. T. Bogata baza dydak-
tyczna to dodatkowy atut placówki. Dzięki 
nowoczesnym pojazdom i maszynom rolni-
czym, szkoła może zaoferować kształcenie 
w zawodach rolniczych na najwyższym po-
ziomie w regionie.
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Najpiękniejszą wiosną 
jest dobroć serca 

„Najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca” 
- to hasło towarzyszące kolejnej akcji charytatyw-
nej zorganizowanej przez nauczycieli i uczniów Ze-
społu Szkół w Siennicy Różanej, której celem było 
zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację dwoj-
ga małych mieszkańców gminy – Małgosi Badach 
i Huberta Belala. Choć za oknem panowała zimo-
wa aura, 21 marca w siennickim Centrum Kultury 
zakwitły serca. Przybyłych gości powitał dyrektor 
szkoły - Dariusz Michalak, a wicedyrektor – Regina 
Banach przedstawiła sprawozdanie z dotychczaso-
wej działalności uczniów na rzecz ich młodszych 
kolegów.

Dzięki ogromnej ofiarności osób prywat-
nych i wielu instytucji z terenu województwa lu-
belskiego przygotowana została aukcja darów. 
Zaangażowanie darczyńców oraz osób licytujących 
przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. 
Zlicytowano ponad 80 różnorodnych przedmio-
tów: stroiki wielkanocne, obrazy, płyty, książki, 
różnego rodzaju rękodzieło, koszulki, plecaki, grill, 
zegary, sery i jogurty, piłkę, karnet na jazdę konną 
i wiele innych. Aukcja przyniosła dochód w wyso-
kości ponad 6000 zł.

Wieczorne spotkanie przy ciastach przygo-
towanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu 
gminy uświetniły występy siennickich zespołów 
śpiewaczych, recital Jacka Dzika, śpiew chóru 
szkolnego oraz kabaret w wykonaniu uczniów szko-
ły podstawowej i gimnazjum.

pani Magdalena Adamczuk, nauczyciel przedmio-
tów zawodowych pani Anna Watras-Lekan oraz 
przedstawicielka społeczności uczniowskiej Gabry-
sia Adamczuk.

Na gimnazjalistów czekała kompletna za-
stawa stołowa, stanowiska robocze wyposażone 
w narzędzia potrzebne do pracy oraz... cztery kon-
kurencje. Pierwszym zadaniem uczestników było 
wykonanie surówki warzywnej i udekorowanie jej. 
Kolejne wyzwania, to ubijanie piany na czas, roz-
poznawanie smaków i wykonanie najśmieszniej-
szej kanapki. Komisja konkursowa zwracała uwagę 
na bezpieczne i higieniczne warunki wykonania 
zadań, sprawność w posługiwaniu się sprzętem 
kuchennym, poprawność wykonania czynności. 
Po podsumowaniu punktów wyłoniono laureatów. 
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Fajsławic, dru-
gie miejsce zajęli uczniowie z Kraśniczyna, na trze-
cim miejscu uplasowali się gimnazjaliści z Orłowa 
Drewnianego.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy uznania 
i puchary z rąk dyrektora szkoły, a pozostali uczest-
nicy drobne upominki na pamiątkę spotkania 
w Siennicy. Przygotowaniem konkursu zajęli się 
nauczyciele przedmiotów gastronomicznych: pani 
Danuta Dudzic, pani Justyna Maciasz, pani Anna 
Rybak i pani Anna Watras-Lekan. W czasie kon-
kursu panowała wspaniała atmosfera, rywalizacja 
uczniowska dostarczyła wszystkim uczestnikom 
dużo dobrej zabawy. Entuzjazm, jaki towarzyszył 
młodym adeptom sztuki kulinarnej zainspirował 
nauczycieli i uczniów do organizowania kolejnych 
konkursów dla gimnazjalistów. 

Konkurs kulinarny Najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca
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Tajemnicza podróż do Bentos Andrzej David Misiura

Andrzej David Misiura

Tajemnicza podróż 
do Bentos

Marian Cichosz pochodzi z Mościsk obok 
Krasnegostawu. Zdolności pisarskie przejawiał już 
w latach szkolnych w Nałęczowie, ale tworzyć na 
poważnie zaczął dopiero po pięćdziesiątce. Zade-
biutował w 2009 roku tomikiem pod wiele znaczą-
cym tytułem „Modlitwa o miłość do wrogów”. Tytuł 
zaczerpnięty został z treści jednego spośród kilku-
dziesięciu wierszy więc musiał być dla autora bardzo 
ważny. Po dwóch latach opublikował zbiór wierszy 
„Słowa prawdy”. 

Kilka razy miałem ochotę zapytać autora w 
jakim stopniu zawód prawnika, ekonomisty i polity-
ka ułatwia lub przeszkadza formułować myśli poety-
ckie? Czy bardzo ważna funkcja wojewody, senatora 
RP, ministra sprawiedliwości lub aktualnie wicepre-
zesa Najwyższej Izby Kontroli nie odbiera twórczej 
weny? Czy w trakcie podejmowania trudnych decyzji 
można być także artystą, czy dopiero poza urzędem? 

Z zachowania podczas spotkań literackich 
można sądzić, że Marian Cichosz w żadnym miej-
scu nie wzbrania się być poetą, tak jak nie obawia się 
publicznie przyznać do swojego rzymsko-katolickie-
go wyznania i duchowych kontaktów z Bogiem.

Wieczór promujący najnowszy tom poezji 
„Podróże do Bentos” odbył się w Centralnej Biblio-
tece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie 6 czerwca 2013 roku. Gości witał już 
w hollu, zarówno autor jak i dyrektor biblioteki dr 
Jan Tarczyński. Wymieniali serdeczne uściski dłoni, 
a sympatyczne pracownice książnicy wręczały tomiki 
Mariana Cichosza. Poeta jednakowo przyjaźnie witał 
byłego ministra profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego, 

jak i gości ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Sien-
nickiej. Spory to obowiązek, albowiem na promocję 
przybyło aż 250 osób i każda z nich chciała otrzymać 
dedykację w gratisowym tomiku, wydanym - jak dwa 
poprzednie - bardzo starannie w twardej oprawie, ze 
słowem wstępnym Longina Jana Okonia.

Podczas promocji autor wypowiadał się 
oszczędnie, głos zabierali jego liczni przyjaciele, któ-
rzy przygotowali piękną oprawę spotkania. Wiersze 
bohatera wieczoru recytował Roman Holc, a śpiewa-
ła Danuta Belikowska w akompaniamencie Moniki 
Ciury, Antoniego Budy i Jakuba Kaczmarka (autora 
muzyki - świetnie zapowiadającego się kompozy-
tora). Prawdziwą niespodziankę słuchacze przeżyli 
w momencie, gdy Marian Cichosz zaprezentował 
swoje zdolności wokalne przyłączając się do grupy 
śpiewających artystów. Pamiątkową płytę z nagra-
niami otrzymali wszyscy obecni, w tym nasza dele-

gacja składająca się z przedstawicieli Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Siennickiej: Anny Fornal, Feliksy 
Głowackiej, Marioli Niewiadomskiej, Magdaleny 
Adamczuk,  Katarzyny Kondratiuk, Leszka Proskury 
i Andrzeja Misiury.
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Szkoła z Siennicy 
najlepsza w powiecie

W dniu 16 kwietnia 2013 roku w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy 
Różanej odbył się powiatowy etap XVII Ogólnopol-
skiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. 
Organizatorem Turnieju jest Starostwo Powiatowe 
w Krasnymstawie oraz Komenda Powiatowa Po-
licji w Krasnymstawie. Jako główne cele Turnieju 
wyznaczono: popularyzowanie znajomości prze-
pisów o ruchu drogowym, promocję kulturalnego 
i bezpiecznego zachowania podczas jazdy, propa-
gowanie wiedzy z zakresu pomocy przedmedycznej 
oraz zachętę do uprawiania sportów motorowych. 
Do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn. Uczniowie 
ze szkół ponadgimnazjalnych musieli wykazać się 
znajomością przepisów ruchu drogowego, wiedzą 
z zakresu historii polskiej motoryzacji i umiejętnoś-
cią udzielania pomocy przedmedycznej. Szczegól-
nym wyzwaniem był sprawdzian z obsługi samo-
chodu oraz jazda po torze przeszkód (m.in. jazda 
z tzw. „talerzem Stewarda”). 

Nad przebiegiem Turnieju czuwała komisja 
konkursowa w składzie: Tadeusz Kiciński (przed-
stawiciel Starostwa Powiatowego w Krasnymsta-
wie), komisarz Jacek Deptuś (Naczelnik Wydziału 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kras-

nymstawie), Zbigniew Bijata (Wicedyrektor ZOZ 
w Krasnymstawie), st. asp. Piotr Błaszczak i asp. 
Piotr Kita. Po podsumowaniu wyników uzyskanych 
przez drużyny w poszczególnych konkurencjach, 
komisja konkursowa ogłosiła werdykt. 

Kolejne miejsca w XVII Powiatowym Mło-
dzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym zajęły dru-
żyny z następujących szkół:

I miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Siennicy Różanej,
II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Żółkiewce,
III miejsce – Liceum Ogólnokształcące nr 1 
w Krasnymstawie,
IV miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Krasnymstawie, 
V miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Krasnymstawie.

Pierwsze miejsce dla Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej zdobyli następujący ucznio-
wie: Piotr Musiej, Marcin Kowalczuk, Damian 
Grabczak. To właśnie drużyna z Siennicy będzie 
reprezentowała powiat krasnostawski na etapie 
wojewódzkim. Nad przygotowaniem młodzieży 

i nad przebiegiem Turnieju czuwali na-
uczyciele nauki jazdy – Robert Staszak 
i Jan Smerdel. 

Uczestnicy otrzymali puchary i pa-
miątkowe dyplomy. Wręczył je mł. insp. 
Ireneusz Wojewoda (Zastępca Komen-
danta Powiatowego Policji w Krasnym-
stawie). Gratulacje uczniom i opiekunom 
złożyła również Anna Kowalik (Wicedy-
rektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej). Konkurs przebiegał w miłej atmo-
sferze. Na zakończenie motoryzacyjnych 
zmagań gospodarze zaprosili wszystkich 
obecnych na poczęstunek. Ponieważ etap 
powiatowy Turnieju prowadzony jest na 
wysokim poziomie, w niedalekiej przy-

szłości można oczekiwać powierzenia siennickiej 
szkole organizacji etapu wojewódzkiego. Pozwala 
na to zarówno dobre wyposażenie placówki, jak 
i wieloletnie doświadczenie nauczycieli. 

Szkoła z Siennicy najlepsza w powiecie Szkoła z Siennicy najlepsza w powiecie
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Laury dla Klaudii

Festiwal Ludowy „Z Kulturą i o Kulturze” 
w ciągu trzech kolejnych lat przysporzył Łopien-
nikowi Górnemu wielu uczestników. 20 kwiet-
nia 2013 roku odbyła się jego III edycja, w której 
wzięło udział 35 zespołów z terenu województwa 
lubelskiego. Obecne były także zespoły z Siennicy 
Różanej. Wśród gości honorowych byli m.in.: Sła-
womir Kamiński - rzecznik Starostwa Powiatowego 
w Krasnymstawie i Feliksa Głowacka – z zarządu 
Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”. Wy-
stępy oceniało jury w składzie: Janina Biegalska, 
Beata Wolanin, Andrzej Sar i Tadeusz Kiciński. 

Chociaż konkurencja była duża, to do gmi-
ny Siennica Różana udało się przywieźć jedną 
z nagród. Otrzymała ją za III miejsce w kategorii 
solistek Klaudia Mazurek z Woli Siennickiej, którą 
znamy także z występów w Kapeli Ludowej „Sien-
nica”. 

Bogaci w Przyszłość

Taki tytuł nosi gazeta, którą gimnazjaliści 
z Zespołu Szkół w Siennicy Różanej wydali pod kie-
runkiem nauczycielki Agnieszki Miszczuk. Adepci 
trudnej pracy pisarskiej i dziennikarskiej w trak-
cie redagowania próbnego numeru wyrazili chęć 
kontynuowania wydawnictwa. Z założenia pismo 
ma być bezpłatnym kwartalnikiem i jak głosi pod-
tytuł jest: Szkolną Gazetą Ekonomiczną. Pierwszy 

numer zapoznaje czytelników z zasadami zakłada-
nia prywatnych przedsiębiorstw. Podaje przykłady 
dobrze prosperujących podmiotów gospodarczych 
jak np. sklep prowadzony przez panią Renatę Kar-
wowską, konsekwentnie rozwijającą go przez kil-
kanaście lat. Dzisiaj jedną z jej rad jest wskazanie, 
aby podążać za nowoczesnością. Pani Karwowska 
analizuje przebieg swoich dokonań, nie szczędząc 
przy tym krytyki skierowanej w stronę biurokra-
cji,  odbierającej przedsiębiorcom bezcenny czas, 
nakazując wypełniać mnóstwo niepotrzebnych 
dokumentów. Młodzi dziennikarze przeprowadzili 
interesują rozmowę z wójtem Leszkiem Proskurą. 
Pan Proskura zna problemy gminy od podszewki. 
Jego zdaniem najważniejszym celem w przyszłości 
jest przyciągnięcie nowych inwestorów, którzy, jak 
wiadomo, tworzą nowe miejsca pracy i napędzają 
gospodarkę. Pod tym kątem przygotowywana jest 
infrastruktura gminy, podejmowane są starania 

o dalszy rozwój gospodarczy, turystyczny i kultu-
ralny, o czym m.in. informuje, rzeczowo odpowia-
dając na wiele dociekliwych pytań, wójt gminy.

Ośmiostronicowa gazeta zawiera jeszcze 
kilka ciekawych tytułów, a nawet krzyżówkę. Nato-
miast w stopce redakcyjnej widnieją: Agnieszka Bąk 
(redaktor naczelny), Agnieszka Korkosz (sekretarz 
redakcji), Paulina Bida, Anna Branicka, Kamil Bu-
licz, Andrzej Buta, Daniel Dobosz, Dawid Dobosz, 
Marcin Dubaj, Kamil Grabczak, Kamil Guz, Karo-
lina Malesza, Karolina Herbut, Bartłomiej Hopko, 
Michał Kamiński, Kamil Mazur, Marzena Mazurek, 
Dawid Palat, Łukasz Palat i Patryk Panas.

Bogaci w Przyszłość Laury dla Klaudii
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Spotkanie autorskie 
z Kaliną Jerzykowską

W piątek 19 kwietnia 2013 roku w sali wi-
dowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sienni-
cy Różanej odbyło się spotkanie autorskie z Kaliną 
Jerzykowską autorką wierszy, piosenek dla dzieci 
i scenariuszy teatralnych „Teatrałki” i „Skarb fabry-
kanta”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-tych 
miejscowej szkoły podstawowej, a organizatorem tej 
edukacyjnej imprezy była Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Siennicy Różanej. Podczas spotkania, lite-
ratka przeprowadziła warsztaty w oparciu o twór-

czość znanego polskiego poety Juliana Tuwima, 
w związku z przypadającym właśnie Rokiem Julia-
na Tuwima. Kalina Jerzykowska, która jest wielbi-
cielką teatrów dziecięcych oraz wieloletnią jurorką 
przeglądów teatralnych i konkursów recytatorskich 
z wielkim zainteresowaniem młodej publiczności 
recytowała i przedstawiła także własną twórczość. 
Dzieci wraz z autorką bawiły się świetnie podczas 
siennickiego spotkania,  a na zakończenie jak to 
tradycyjnie bywa, można było nabyć jej książki 
z dedykacją i autografem. A wśród nich zbiór wierszy 
pomagających zrozumieć zasady ortografii „Kantor 
wymiany liter” i dowcipną wierszowaną opowieść 
o historii Polski „Mucha pod Grunwaldem” oraz 
wiersze w zbiorze „W moim ogrodzie mieszka cza-
rodziej”.

Kalina Jerzykowska urodziła się w Kras-
nymstawie. Z wykształcenia jest polonistką i wiele 
lat kierowała Działem Kulturalnym „Gazety Wybor-
czej” w Łodzi.

Małgorzata Praszczak

Monika Nagowska

Nie ma to, jak słodki 
smak „Zemsty”

 W dniu 21 kwietnia 2013 roku w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej 
odbyła się kolejna premiera Teatru Pokoleń. Teatr 
od momentu powstania w 2008 roku z inicjatywy 
Ireny Zarazy, wciąż zaskakuje swoich widzów. Do-
tychczas wystawił: „Chatę za wsią” (na podstawie 
powieści J. I. Kraszewskiego), „Zełżyj po trzykroć” 
(o wizycie M. Reja w Rzeczypospolitej Babińskiej), 
„Widowisko Bożonarodzeniowe” (na podstawie 
tekstu T. Czyżewskiego), „Końskie nazwisko czyli 
Próba Czechowa” (spektakl dofinansowany z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich) i „W Ba-
raniej Głowie” (na podstawie „Szkiców węglem” 
H. Sienkiewicza). 

Spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską Monika Nagowska
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Pionierska monografia 
Siennicy Różanej

„Gmina Siennica Różana. Powiat krasno-
stawski” jest pierwszym tomem w serii „Mono-
grafie Wschodniej Lubelszczyzny”, dotyczącym 
miejscowości naszego powiatu. Autorem szeregu 
opracowań jest niestrudzony w swoich działaniach 
dr Andrzej Wawryniuk, który do tej pory zgroma-
dził na swoim koncie monografie większości  gmin 
powiatu włodawskiego i chełmskiego. Siennicka 
monografia wydana została w 2013 roku staraniem 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Uroczysta promocja tego cennego wydawnictwa 
odbyła się w 17 kwietnia 2013 roku w Gminnym 

szczególnym zainteresowaniem obserwowała grę 
jednego ze swoich szkolnych kolegów – Karola 
Bojarczuka. Publiczność żywo reagowała podczas 
spektaklu, nagradzała zespół gromkimi oklaska-
mi, a po zakończeniu przedstawienia opuszczała 
salę rozbawiona i pełna niezwykłych wrażeń. Ko-
lejne przedstawienie odbyło się w Krasnostawskim 
Domu Kultury 28 kwietnia. Organizatorzy trady-
cyjnie zapewnili wstęp wolny. 

Teatr Pokoleń obchodzi właśnie pięciolecie 
powstania. Jednak pasje aktorskie zaczęto realizo-
wać w gminie na długo przed powstaniem obec-
nego zespołu. W roku 2013 obchodzimy... stulecie 
amatorskiego ruchu teatralnego w Siennicy Róża-
nej. Jest co świętować.

Monika Nagowska

Obecna premiera - szósta z kolei – również 
uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W związku z obchodzonym 
Rokiem Aleksandra Fredry, zespół podjął się wy-
stawienia „Zemsty”. Spektakl został wyreżysero-
wany przez Tadeusza Andrzeja Kicińskiego we 
współpracy z Andrzejem Davidem Misiurą, który 
dokonał adaptacji literackiej tekstu i zagrał rolę 
Rejenta Milczka. Widzowie mogli obejrzeć wśród 
aktorów: Stefana Zająca (Cześnika Raptusiewi-
cza), Ewę Dziedzic (Podstolinę), Bogdana Kargula 
(Papkina), Paulinę Kaluźniak i Agnieszkę Proskurę 
(Klarę), Bogusława Mochnieja i Artura Proskurę 
(Wacława), Henryka Mochnieja (Śmigalskiego), 
Marka Kapelusznego (Dyndalskiego) oraz Marię 
Guz, Karola Bojarczuka, Daniela Dobosza i Dawi-
da Dobosza. Aktorów dyskretnie wspierały Halina 
Kargul i Katarzyna Kondratiuk.  Uwagę zwróciły 
piękne kostiumy aktorów, co było zasługą Magda-
leny Adamczuk. O stronę dźwiękową zadbał Jacek 
Żelisko i Janusz Ślipecki (który cierpliwie uczył 
Papkina gry na gitarze), a scenografię przygotowa-
li wspólnymi siłami: Sylwia Kiełbasa oraz reżyser 
przedstawienia. 

Po udanej premierze przed widownią wy-
pełnioną zacnymi gośćmi ze starostą krasnostaw-
skim Januszem Szpakiem i wójtem Leszkiem 
Proskurą, następny spektakl odbył się w ponie-
działkowy wieczór 21 kwietnia. Z przyjemnością 
obejrzeli go goście z sąsiednich miejscowości, słu-
chacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i uczniowie 
z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Siennicy Różanej, którzy udali się do Urzędu 
Gminy pod opieką Anny Kowalik. Młodzież ze 

Nie ma to, jak słodki smak „Zemsty” Monika Nagowska / Pionierska monografia
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Ośrodku Kultury w Siennicy Różanej. Spotkaniu 
towarzyszyła nowa i atrakcyjna wystawa map topo-
graficznych Krasnegostawu i okolic z lat 1801-1804, 
których oryginały znajdują się w Muzeum Woj-
ny w Wiedniu.  Dyrektor Muzeum Regionalnego 
w Krasnymstawie, Artur Capała zapoznał zebra-
nych z historią map i opowiedział w jaki sposób 
wzbogaciły jego zbiory. Następnie Krzysztof Ko-
walczyk zajmujący się edycją wszystkich tomów 
omawianej serii, ujawnił niektóre tajniki prac edy-
torsko-wydawniczych. Po tym wprowadzeniu autor 
dr Andrzej Wawryniuk przedstawił problematykę 
tworzenia monografii uświadamiając zebranym, że 
form monografii może być wiele, a ta którą wypra-
cował  jest zbiorem materiałów źródłowych, które 
są przeważnie cytatami zapisów znajdujących się 
w najróżniejszych archiwach. Taki zbiór jest więc 
świetnym materiałem dla dalszych prac szkolnych, 
studenckich, a nawet naukowych, natomiast dla 
mieszkańców gminy Siennica Różana zapisem nie-
znanej do tej pory historii.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowa-
niem. Otworzyła je prezes Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Siennickiej Feliksa Głowacka, a prowa-

dził dyrektor GOK Andrzej Misiura. Przybył na nie 
miejscowy proboszcz ks. kan. Ryszard Siedlecki, 
Starosta Krasnostawski Janusz Szpak w towarzy-
stwie gości ze wszystkich krasnostawskich instytu-
cji kultury, regionaliści skupieni przy Czasopiśmie 
Artystycznym Nestor i przedstawiciele siennickich 
instytucji i organizacji społecznych.  Oprawę mu-
zyczną zapewniły młode klarnecistki Anna Dubaj 
i Klaudia Mazurek z Woli Siennickiej.

Wójt gminy Siennica Różana Leszek Pro-
skura, główny inicjator tego przedsięwzięcia 
w swoim wystąpieniu podkreślił historyczne zna-
czenie cennego wydawnictwa. Wspólnie z prezes 
Feliksą Głowacką skierował do autora dr Andrzeja 
Wawryniuka i edytora Krzysztofa Kowalczyka pa-
miątkowe adresy oraz wręczył podziękowania na 
okoliczność rozpoczęcia współpracy dyrektorowi 
Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie Artu-
rowi Capale. Specjalne podziękowania na piśmie 
wręczone zostały wszystkim, którzy wzięli udział 
w przeprowadzeniu tzw. korekty regionalnej, 
a otrzymali je: Maria Choduń, Alicja Hańczur, Olga 
Franczak, Agnieszka Krajewska, Irena Zaraza, Bo-
gusław Mochniej i Andrzej Misiura.

Spotkanie zakończyła ożywiona i intere-
sująca dyskusja, która toczyła się jeszcze podczas 
wpisywania dedykacji przez autora, a za kilka go-
dzin na redakcyjny adres napłynęły maile z gratu-
lacjami i konstruktywną krytyką wyrażaną przez 
naukowców UMCS, od historyka i regionalisty 
dr Ryszarda Maleszyka i Artura Borzęckiego z Kras-
negostawu oraz Krzysztofa Kowalczyka z Chełma.

Pionierksa monografia Siennicy RóżanejPionierska monografia Siennicy Różanej
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Przez Stare Miasto 
do Siennicy Różanej

W dniach 26-28 kwietnia 2013 roku lu-
belska starówka stała się miejscem promocji na-
jaktywniejszych gmin w ramach IV Lubelskiego 
Kiermaszu Turystycznego. Gminę Siennica Ró-
żana reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich 
z Borunia i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Siennickiej. Na naszym stoisku nie zabrakło spe-
cjałów kuchni regionalnej w postaci osławionych 
boruńskich pierogów i wymyślnych nalewek. Rów-
noważyła je strawa duchowa w formie licznych 
wydawnictw opisujących walory ziemi siennickiej. 
Nie zabrakło też egzemplarzy „Ziarna”, po które 
sięgano z wyraźnym zainteresowaniem. Obra-
zu dopełniały dziewczęta z Zespołu Śpiewaczego 
„Wrzos” przebrane w bogato zdobione kostiumy. 
Mamy nadzieję, że była to sugestywna zachęta do 
zwiedzania najpiękniejszych miejsc naszej gminy 
oraz aktywnego wypoczynku na jej terenie. 

Przez Stare Miasto do Siennicy Różanej

Lubelska Regionalna Organizacja Tury-
styczna, która była inicjatorem tegorocznego kier-
maszu zaprasza do aktywnego udziału w promocji 
walorów turystycznych województwa i zapowiada 
w tym zakresie szereg wspólnych działań.

Pożegnanie maturzystów 
w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Siennicy Różanej w dniu 26 kwiet-
nia 2013 roku odbyło się uroczyste pożegnanie 
maturzystów z klas Technikum, kształcących się 
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i tech-
nik żywienia i gospodarstwa domowego. Na aka-
demii, oprócz młodzieży i nauczycieli, obecni byli 
przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury. W części oficjal-
nej wręczono absolwentom dyplomy i nagrody za 
bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowa-
nie oraz sukcesy sportowe i zaangażowanie w ży-
cie szkoły. Wychowawcy przypomnieli o udziale 
czwartoklasistów w konkursach przedmiotowych, 

o realizacji ich pasji i rozwijaniu zainteresowań. 
Z kolei maturzyści mieli okazję, by podziękować 
nauczycielom za ich pracę i trud włożone  w przy-
gotowanie do egzaminów.

W ramach części artystycznej zaprezento-
wano program satyryczny pod tytułem „Gala Sien-
nickich Róż”. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli 
w pomysłowy i bardzo osobisty sposób pożegnała 
starszych kolegów. Miłym akcentem podczas spot-
kania była także promocja płyty z piosenkami 
uczennic ze szkolnego zespołu wokalnego: Doroty 
Klimczuk i Agnieszki Borowicz. Zakończenie roku 
szkolnego klas IV zostało przygotowane przez 
wychowawców klas III – panią Katarzynę Czajkę 
i panią Ewę Antoniak. Znaczącego wsparcia w tym 
zakresie udzieliły również wychowawczynie tego-
rocznych maturzystów – pani Anna Karwat i pani 
Danuta Dudzic. Nauczyciele przedmiotów gastro-
nomicznych wraz z uczniami przygotowali poczę-
stunek dla gości obecnych na akademii. Spotkanie 
upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze.

Pożegnanie maturzysytów





Aneta Furtak-Żuliniak urodziła się 06.09.1986 roku  
w Krasnymstawie. Aktualnie mieszka w Siennicy 
Różanej. Jest absolwentką Liceum Plastycznego 
w Zamościu i Wydziału Form Przemysłowych Krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie pracuje jako 
grafik komputerowy w pracowni reklamy. Rysunek, 
malarstwo… dla niej to przyjemność i pasja, to pomysł 
na życie, który stał się podstawą do projektowania 
komunikacji wizualnej.
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„Zemsta” w Krasnymstawie

Na zaproszenie Krasnostawskiego Domu 
Kultury, Teatr Pokoleń z Siennicy 

Najlepsze karpie 
przyrządzają w Zagrodzie

Dnia 3 maja 2013 r. w tradycyjnej Majów-
ce z Karpiem, która odbyła się na Rynku Miejskim 
w Krasnymstawie uczestniczyły Koła Gospodyń 
Wiejskich z czterech gmin powiatu krasnostaw-
skiego. Podczas prezentacji kulinarnych degusto-
wano specjały tradycyjnej kuchni regionalnej oraz 
odbył się konkurs na danie z karpia. Najsmaczniej-
szy i najbardziej oryginalny okazał się karp lekko 
podwędzany przygotowany przez przewodniczącą 
Aldonę Rozwałko z KGW w Zagrodzie gm. Siennica 
Różana, II miejsce zajął karp z cebulką i pieczar-
kami z KGW w Zażółkwi i III miejsce karp fasze-
rowany z KGW w Widniówce. Doroczną imprezę 
organizował Krasnostawski Dom Kultury i Lokal-
na Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” (skupia-
jąca wszystkie ośrodki kultury z terenu powiatu 
krasnostawskiego), która jako fundator nagród 
zapewniła bezpłatne stoisko na Chmielakach Kras-

Różanej wystąpił 28 kwietnia 2013 roku w swojej 
najnowszej inscenizacji pt. „Zemsta” wg hr. Alek-
sandra Fredry. Niedzielne przedstawienie otrzy-
mało pozytywne recenzje krasnostawskiej widowni 
i wywołało duże zainteresowanie terminem na-

nostawskich 2013 dla wszystkich stowarzyszeń, 
które wzięły udział w konkursie.  Zaliczono do nich 
także wyróżnione KGW Czajki, Zespół Kulinarny 
z Gorzkowa i Gminne Koło Aktywnych Kobiet 
z Fajsławic.    

Pokazy i imprezę organizacyjnie wspierali 
pracownicy gminnych ośrodków kultury, a arty-
stycznie działające przy nich kapele ludowe z Gorz-
kowa, Łopiennika i Siennicy Różanej oraz Zespół 
Śpiewaczy „Biesiada”. Gwiazdą wieczoru była ka-
pela „Poszukiwacze Zaginionego Rulonu”. 

„Zemsta” w Krasnymstawie Najlepsze karpie przyrządzają w Zagrodzie  
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Poeta w teatrze 
na 100-lecie OSM

Co łączy poetę Stanisława Bojarczuka z Te-
atrem Pokoleń w Siennicy Różanej? Pozornie nic, 
ale jeżeli ktoś przybył 8 maja na krasnostawski 
rynek - wszystko stało się jasne. Odbyła się tam 
uroczystość odsłonięcia pomnika autora tysiąca 
sonetów, ufundowanego przez prezesa Tadeusza 
Badacha na 100-lecie Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej. W czasie plenerowej inscenizacji poświę-
conej Stanisławowi Bojarczukowi w postać poety 
wcielił się z powodzeniem grywający we wszystkich 
przedstawieniach Teatru Pokoleń doświadczony 
aktor – Stefan Zając. 

 

Plecionkarka 
z Baraków twórcą roku

Tegoroczny konkurs Kultura 2013 trady-
cyjnie rozstrzygnięty został podczas uroczystości z 
okazji Dnia Pracownika i Działacza Kultury 15 maja 
b.r. Tym razem gospodarzem powiatowej uroczy-
stości była gmina Żółkiewka. Konkurs obejmował 
cztery kategorie, a do każdej nominowane były 

trzy osoby lub zespoły. W kategorii animator kul-
tury zwyciężyła organizatorka imprez Małgorzata 
Jędruszczak z Żółkiewki, w kategorii talent arty-
styczny – artysta ceramik Diana Cygan z Żółkiewki, 
a w kategorii twórca kultury - plecionkarka Jani-
na Bodio z Baraków w gminie Siennica Różana. 
W kategorii zespół artystyczny zwyciężyła Kapela 
Folkowa „Styrta” z gminy Krasnystaw, ale należy 
zaznaczyć, że bardzo bliski otrzymania tego tytu-
łu był także Zespół Śpiewaczy „Słowianki” z Bara-
ków, który nominowany był obok Kapeli Ludowej 
„Łopieńczacy”. 

Poeta w teatrze na 100-lecie OSM Plecionkarka z Baraków twórcą roku
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Zemsta w nocnej scenerii

Noc Muzeów, to impreza znana w Polsce od 
2003 roku. W Krasnymstawie zainicjował ją przed 
kilku laty dyrektor Muzeum Regionalnego Artur 
Capała. O skuteczności tego przedsięwzięcia za każ-
dym razem świadczy duża frekwencja. Tego roku 
w sobotnią noc 18 maja także otworzono wiekowe 
mury Collegium Pojezuickiego, gdzie zgromadzo-
no wiele bezcennych eksponatów. Aby uatrakcyj-
nić ofertę zaproszono także Teatr Pokoleń z Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej ze spektaklem 
„Zemsta” wg hr. Aleksandra Fredry. Aktorzy mieli 
szansę zagrać w naturalnej scenerii odpowiedniej 
do czasów, w których dzieje się fabuła sztuki. Po-
nadto idealna akustyka refektarza, gdzie odbywało 
się przedstawienie pozwalała, aby do uszu widzów 
docierał nawet szept, co niewymownie zwiększyło 
doznania widzów. 

Później teatralną ucztę przeniesiono na 
dziedziniec muzealny gdzie pod gołym niebem 
odbyło się przedstawienie pt. „Ekstraktum z życia 
imć Stanisława Bojarczuka”. W tym plenerowym 
widowisku, pomimo że przygotowane zostało przez 
Krasnostawski Dom Kultury duży udział miał także 
Teatr Pokoleń, ponieważ wspólnie pracowano nad 
koncepcją scenariusza, a główną rolę poety Stani-
sława Bojarczu-
ka grał sienni-
cki aktor Stefan 
Zając. Ostatnim 
widowiskiem w 
nocnej scenerii 
były efektowne 
pokazy teatru 
ognia LICZI 
z Młodzieżowe-
go Domu Kul-
tury w Kras-
nymstawie.  

„Przysmak wiejski” 
z Siennicy Różanej

Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej w dniach 17-18 maja wzięli udział w Ogól-
nopolskim Międzyszkolnym Konkursie Kulinar-
nym „Smaki Wsi” zorganizowanym przez szkołę 
z Karolewa. Hasło tegorocznego konkursu brzmia-
ło: „W świecie drobiu”. Przedstawiciele Siennicy 
Różanej – Gabriela Adamczuk i Daniel Mrozek 
– przygotowali filet z piersi kurczaka w kompozycji 
staropolskiej. Do rywalizacji przystąpiły 22 szkoły, 
każda z nich zaprezentowała potrawę charaktery-
styczną dla swojego regonu, dzięki temu uczestnicy 
mieli okazję poznać kulinarne pomysły z obszaru 
całej Polski. Zespół z Siennicy Różanej zajął II 
miejsce w kategorii „Przysmak wiejski”. Karole-
wo podczas konkursu zaszczycił swoją obecnością 
przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej 
– Sekretarz Stanu Tadeusz Sławecki. Przy okazji 
spotkania, wspominał swój udział w centralnej 
inauguracji roku szkolnego szkół rolniczych, jaka 
miała miejsce w Siennicy Różanej w 2010 roku. 

W czasie wolnym od zmagań konkursowych 
uczniowie mieli okazję poznać atrakcje turystyczne 
Krainy Wielkich Jezior. Udali się w rejs statkiem po 
jeziorze Niegocin, zwiedzili Mikołajki, podziwiali 
miejscową przyrodę. Przygotowaniem młodzieży 
do konkursu zajęli się nauczyciele przedmiotów za-
wodowych – Danuta Dudzic, Anna Rybak i Justyna 
Maciasz, która pełniła także opiekę nad uczniami 
podczas wyjazdu.

Zemsta w nocnej scenerii „Przysmak wiejski” w Siennicy Różanej   
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Siennicka Majówka 
Edukacyjna 2013

21 maja 2013 roku w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej miała miejsce Siennicka Majów-
ka Edukacyjna. Majówka tradycyjnie nosi charakter 
Dni Otwartych. Szkoła zaprasza  gimnazjalistów, 
nauczycieli, rodziców oraz wszystkich tych, którzy 
interesują się ofertą edukacyjną i bazą dydaktycz-
ną placówki. Tegoroczna Majówka - podobnie, jak 
poprzednia - cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Do Siennicy przyjechała młodzież ze Żmudzi, Sielca, 
Strachosławia, Chełma, Trawnik, Krasnegostawu, 
Kraśniczyna i Małochwieja Dużego. 

Pod opieką nauczycieli z Zespołu Szkół CKR 
i w towarzystwie starszych kolegów, gimnazjaliści 
zwiedzili sale lekcyjne, pracownię gastronomiczną 
do nauki zawodu i nowocześnie wyposażoną pra-
cownię językową. Poznali ofertę edukacyjną, histo-
rię placówki i osiągnięcia uczniów, zwiedzili izbę 
pamięci i centrum multimedialne, wzięli udział 
w pokazach naukowych. Podczas spotkania mieli 
okazję obejrzeć szkolny internat i warsztaty oraz 
spędzić ten pogodny dzień w atrakcyjny sposób. 

Na szkolnym dziedzińcu wystąpili ucz-
niowie z muzycznym repertuarem („Echolanki” 
i „The vois of Siennica”). Młodzież gromkimi bra-
wami przywitała na scenie rapera EOW oraz ze-
spół „Mondeo”. Atrakcje miały nie tylko muzyczny 
charakter, każdy mógł tego dnia znaleźć coś dla 
siebie. Odbył się pokaz maszyn rolniczych i tabo-
ru samochodowego, zawody ping-pong na trawie, 
sesja fotograficzna, loteria z ciekawymi nagro-
dami, pokaz Uczniowskiego Klubu Sportowego 
i warsztaty samoobrony poprowadzone przez 
funkcjonariusza Powiatowej Policji w Krasnymsta-
wie. Do niezapomnianych przeżyć z pewnością bę-
dzie można zaliczyć „Przygodę z Dywizjonem LKS” 
– uczniowie Zespołu Szkół CKR i gimnazjaliści 
wzięli udział w tak egzotycznych konkurencjach, 
jak: sumo, gladiatorzy, potrójne spodnie itp. Nie-
wątpliwą atrakcją był również pokaz zabytkowych 
motocykli zorganizowany przez Szkolny Klub Mi-
łośników Motoryzacji i Mechanizacji Wsi. Na gości 

czekał poczęstunek przygotowany przez młodzież 
pod opieką nauczycieli zawodu. 

Każdy uczeń trzeciej klasy gimnazjum po 
zapoznaniu się z ofertą edukacyjną, miał możliwość 
zasięgnięcia szczegółowych informacji w punkcie 
rekrutacyjnym, urządzonym przy głównym wejściu 
do szkoły. Wysoka frekwencja i dobre wrażenia 
wyniesione z pobytu w Siennicy pozwalają przy-
puszczać, że zainteresowanie szkołą nie zmaleje 
i podczas rekrutacji zjawi się wielu chętnych do 
klas pierwszych. 

Siennicka Majówka Edukacyjna 2013

Gmina Siennnica Różana 
„Pozytywnie Zakręcona”

Galę Finałową Ogólnopolskiego Konkursu 
o Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony” prowa-
dził Maciej Orłoś - znany redaktor Teleexpressu.  

Gm. Siennnica Różana „Pozytywnie Zakręcona”    
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Późnym popołudniem 21 maja 2013 roku Puławski 
Ośrodek Kultury „Dom Chemika” gościł finalistów 
konkursu, a wśród nich siennicką delegację z wój-
tem Leszkiem Proskurą na czele. Po raz kolejny do-
ceniono aktywność gminy Siennica Różana, która 
w dowód uznania dla osiągnięć w zakresie działań na 
rzecz własnej małej ojczyzny i regionu, nagrodzona 
została obok gminy Wąchock w kategorii Jednostki 
Samorządu Terytorialnego. Statuetkę przedstawia-

Wiedzieć więcej o... 
pomocy humanitarnej

W Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej 
w dniu 23 maja 2013 roku gościł Michał Przedlacki 
– pisarz i fotograf oraz Krajowy Ekspert Mechani-
zmu Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej 
Unii Europejskiej. Podczas spotkania z uczniami 
Technikum opowiadał o doświadczeniach, zwią-
zanych z pomocą udzielaną w odległych zakątkach 
świata: Sri Lance, Indonezji, Pakistanie, Afganista-
nie, Somalii, Syrii, Birmie. Swoje teksty i zdjęcia 
niejednokrotnie publikował m.in. w „National Geo-
graphic” i „Newsweek Polska”. Uczniowie obejrzeli 
część fotografii jako ilustrację wykładu, zostały one 
wyświetlone w dużym powiększeniu w formie pre-

jącą „zakręconego” ślimaka oraz 
okolicznościowy certyfikat ważny 
36 miesięcy podpisała w imieniu 
kapituły popularna piosenkarka 
Danuta Błażejczyk i przewodni-
czący Jerzy Jabłonka. Konkurs 
„Pozytywnie Zakręcony” rozpa-
trywany był w kilku kategoriach 
takich jak: ludzie, instytucje, sa-
morządy, produkty, wydarzenia 
i usługi. Odbywał się po raz 
pierwszy, a realizatorem tego 
cennego społeczno-kulturalnego 
projektu była Firma AM-Ekspert 
Jerzy Jabłonka z Puław.

Galę uświetnił recital 
Danuty Błażejczyk i Mariana Opani, a statuetkę 
„Pozytywnie Zakręcony” od dzisiaj będzie można 
obejrzeć w galerii nagród w Urzędzie Gminy Sien-
nica Różana jako dowód uznania za wspieranie 
pozytywnych wartości i przedsięwzięć w rodzaju 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wakacyjnej Aka-
demii Reportażu, Stowarzyszenia Miłośników Zie-
mi Siennickiej, Teatru Pokoleń i całej plejady ze-
społów artystycznych. 

zentacji multimedialnej. To ciekawe spotkanie od-
było się w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie, 
zorganizował je nauczyciel tego przedmiotu - pani 
Katarzyna Czajka. 

Gm. Siennnica Różana „Pozytywnie Zakręcona”    Wiedzieć więcej o... pomocy humanitarnej
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Młodzież z Siennicy Różanej 
bierze udział w konkursach 

z fizyki

Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej rozwijają swoje naukowe zainteresowania 
podczas zajęć z fizyki i astronomii, zgłębiają tajem-
nice kosmosu i poznają prawa rządzące otacza-
jącym światem. Pierwsze konkursowe zmagania 
miały miejsce w grudniu. Pani Anna Jędrzejewska 
(nauczyciel fizyki) i pani Anna Watras-Lekan (na-
uczyciel geografii) zorganizowały w szkole konkurs 
astronomiczny na wykonanie modelu Układu Sło-
necznego. Zwycięzcą został uczeń klasy I b Techni-
kum – Paweł Mazurek. 

Ponieważ młodzież okazała wielkie zain-
teresowanie, w dniu 25 marca 2013 roku szkoła 
wzięła udział w Międzynarodowym Polsko-Ukra-
ińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”. Organi-
zatorem konkursu było Stowarzyszenie Absolwen-
tów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. 
Augusta Witkowskiego w Krakowie. W konkursie 
wzięło udział 17 uczniów. Największą liczbę punk-
tów zdobyli: Jakub Girgielewicz, Dawid Kowal-
czuk i Angelika Czyż. Przygotowaniem młodzieży 
do konkursu i jego przeprowadzeniem na etapie 
szkolnym zajęła się pani Anna Jędrzejewska.

Konkurs z fizyki  Super mikrofon Radia JARD

Super mikrofon 
Radia JARD

Do finału XVIII Międzynarodowe-
go Festiwalu Piosenki „Super mikrofon Ra-
dia JARD” w Białymstoku zakwalifikowali się  
Agnieszka i Artur Proskurowie - soliści z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Siennicy Różanej. Agnieszka 
Proskura prezentowała piosenkę „Tango na głos, or-
kiestrę i jeszcze jeden głos” z repertuaru Grzegorza 
Tomczaka, a Artur Proskura piosenkę Czerwonych 
Gitar - „Nikt na świecie nie wie”. Festiwal odbył się 
w dniach 22-24 marca 2013 roku i podobnie jak 
w ubiegłym roku uzdolnione rodzeństwo było 
bardzo blisko podium zwycięzców. W festiwalu 
brał udział również duet reprezentujący Gminne 

Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej, który zajął 
w swojej kategorii trzecie miejsce.  Dla nas to miła 
wiadomość ponieważ tworzyli go Katarzyna Gieru-
la i Jacek Dzik, mający związki rodzinne z Siennica 
Różaną. Opiekunem wymienionej czwórki był Zbi-
gniew Wolanin, instruktor muzyczny zatrudniony 
jednocześnie w obu placówkach kultury. Gratulu-
jemy wszystkim wykonawcom!
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Festiwalowe laury 
dla „No Name”

Po raz pierwszy 2 czerwca bieżącego roku 
odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki i Tańca zor-
ganizowany przez Ośrodek Kultury Samorządowej 
w Żółkiewce i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Krasnystaw PLUS”. Festiwal odbył się przy 
zalewie w Żółkiewce podczas festynu z okazji Dnia 
Dziecka.   

W skład jury weszli: prezes LGD „Kras-
nystaw PLUS” – Dorota Sawa-Niećko, dyrektor 
Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce 
– Anna Podgórska, choreograf z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Krasnymstawie – Renata Jaki-
miuk, nauczyciel muzyki ze Szkoły Podstawowej 
w Żółkiewce – Dorota Podgórska-Drozd i dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym 
– Dariusz Zawada. Obie konkurencje - taniec i pio-
senka - oceniane były w trzech kategoriach wieko-
wych: do lat 9, do lat 12 i do lat 17. 

Jury po obejrzeniu i wysłuchaniu uczestni-
ków nagrodziło najlepszych młodych artystów.
W kategorii TANIEC do lat 9 
przyznano dwa pierwsze miejsca dla:
Zespołu Tańca Ludowego „Maluchy” i Zespołu 
Tańca Ludowego „Słowiańskie Nutki” z GOK 
w Łopienniku Górnym.
W kategorii TANIEC do lat 12 
otrzymali:
I miejsce – Zespół „GRACJA” z Samorządowego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy;
II miejsce – Estrada Dziecięca „SMILE” z Ośrodka 
Kultury Samorządowej w Żółkiewce;
III miejsce – Zespół Tańca Ludowego „PROMYKI” 
z Zespołu Szkół w Siedliskach Drugich.
W kategorii TANIEC do lat 17:
I miejsce – Zespół „NO NAME ” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Siennicy Różanej; 
II miejsce – Zespół Tańca Ludowego „KORAL” 
z Zespołu Szkół Nr 4 w Małochwieju Dużym;
III miejsce – Zespół Tańca Nowoczesnego „PRO-
MYKI” z Zespołu Szkół w Siedliskach Drugich.

W kategorii PIOSENKA/SOLISTA do lat 9:
I miejsce – Bartłomiej Skorek, gm. Żółkiewka.
W kategorii PIOSENKA/SOLISTA do lat 12 
przyznano dwa pierwsze miejsca:
I miejsce – Martyna Łusiak z GOK w Łopienniku 
Górnym i Inga Kokuszko, gm. Fajsławice;
II miejsce – Klaudia Kuśmirska z Centrum Spo-
łeczno – Kulturalnego w Gorzkowie.
W kategorii PIOSENKA/SOLISTA do lat 17:
I miejsce – Katarzyna Kusy z Zespołu Szkół w Sied-
liskach Drugich;
II miejsce - Katarzyna Idzik z gm. Fajsławice;
III miejsce – Barbara Daniluk z Gminnego Cen-
trum Kultury w Siennicy Nadolnej.
W kategorii PIOSENKA/ ZESPÓŁ-DUET 
do lat 12:
I miejsce – Duet Aleksandra Żybała i Karolina 
Sadło.
W kategorii PIOSENKA/ZESPÓŁ-DUET 
do lat 17:
I miejsce – Schola z Parafii pw. św. Mateusza 
w Chłaniowie, gm. Żółkiewka;
II miejsce – Zespół „KORAL” z Zespołu Szkół Nr 4 
w Małochwieju Dużym;
III miejsce – Duet Eryk Kamiński i Michał Mazu-
rek z Zespołu Szkół w Siedliskach Drugich;
Wyróżnienie: Zespół „TREES” z Gimnazjum w Żół-
kiewce.

Nagrodzeni otrzymali dyplomy, statuetki 
i nagrody. Podczas festiwalu gościnnie wystąpiła 
grupa taneczna „PIRUET” z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Krasnymstawie i Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Krasnostawskiego Domu Kultury.

Festiwalowe laury dla „No Name”  Festiwalowe laury dla „No Name”  
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bo piosenka ma taki charakter, no ale regulamin prze-
cież nie pozwala śpiewać we dwoje. Kaśka na scenie 
czuje się jak ryba w wodzie, wiele razy występowała 
już z kapelą, a nawet w Teatrze Pokoleń więc mimo 
wszystko sukces wydaje się pewny. Duże szanse mają 
też „Słowianki” z Baraków, które zaprezentowały 
zestaw starych pieśni oczepinowych. Niestety, zbyt 
krótki czas na przygotowanie repertuaru nie pozwolił 
w tym roku nikomu z gminy Siennica Różana zakwa-
lifikować się do udziału w Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. 

Poniżej przedstawiamy tekst opisywanej 
pieśni, która pochodzi 
z okolic Siennicy Różanej, 
a nadesłana została przez 
ucznia Szkoły Rolniczej 
w Krasnymstawie Józefa 
Zarazę z Woli Siennickiej. 
Opublikowano ją wów-
czas, czyli w 1935 roku na 
łamach „Wsi Krasno-
stawskiej”.

Jasio na mnie mruga

Oj! stamty strony Buga,
Oj, Jasio na mnie mruga,
Oj, poszłabym za niego,
Oj, będzie płakać druga.

Oj! stamty strony Buga,
Oj, jedzie wędrowniczek,
Malowane ma siodełko,
Cisawy koniczek.

Po co żeś przyjechał? Po co żeś kazała?
Byłam malusieńka, rozumu nie miała.
Kiedyś malusieńka, niech że cię kołyszo,
Ja biore konika, pojade za inszo.

Jedziesz Jasiu? – Jadę! – Nie jedź, że mi tędy,
Bo mi potratujesz lawendowe grzędy.
Lawendowe grzędy teraz mi podepczesz,
Przódyś się zalicał, teraz że mnie nie chcesz.

Andrzej David Misiura

Andrzej David Misiura

Pieśń naszych przodków

Tekst, jak można sądzić z zapisu, bardzo me-
lodyjnej pieśni trafił w moje ręce na początku maja. 
Zbliżały się właśnie eliminacje rejonowe do Ogólno-
polskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 

w Kazimierzu, którego zadaniem jest wyszukiwanie 
repertuaru i oryginalnych ludowych wykonawców 
zamierającego folkloru. Takiej perełki nie można było 
zaprzepaścić, więc niezwłocznie zgłosiliśmy ją do eli-
minacji, które dla naszego rejonu odbyły się 12 maja 
w Żółkiewce.

Na przesłuchaniach festiwalowych oceniani są 
pojedynczy instrumentaliści, lub kapele - bez udziału 
wokalu. W przypadku wokalistów jest podobny ry-
gor: a cappella solista, albo zespół śpiewaczy, ale już 
śpiewający duet nie kwalifikuje się… Dlaczego? Nie 
wiadomo. Reasumując: albo gramy, albo śpiewamy, 
ale w żadnym wypadku we dwoje… - Cierpliwie stara 
się udzielić telefonicznych wyjaśnień na temat zawi-
łości festiwalowego regulaminu specjalista Andrzej 
Sar z Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie.

Trudnego zadania odtworzenia melodii 
podejmuje się Eugeniusz Sobieszczuk niezawod-
ny muzyk i skrzypek z siennickiej Kapeli Ludowej. 
Ma zaledwie kilka dni na przygotowanie muzyki 
i dwie próby z Katarzyną Kondratiuk, która oprócz 
tekstu musi jeszcze zapamiętać melodię, ponieważ na 
konkursowym przesłuchaniu będzie zupełnie sama. 
Korci, aby niektóre zwroty odśpiewywał mężczyzna, 

Pieśń naszych przodków Andrzej David Misiura
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Monika Nagowska

Z kroniki Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej – cz. 2

Siennickie metamorfozy, 
czyli im starsza tym ładniejsza

Do leżącego wieżowca, w którym od 1964 
roku mieściła się Zasadnicza Szkoła Mechaniza-
cji Rolnictwa, wejść można było po zaledwie kil-
ku schodkach. Na lewo od wejścia znajdował się 
sekretariat i gabinet dyrektora, a w dalszej części 
biblioteka i pokój nauczycielski, który powstał 
z dawnej klasopracowni, wcześniej pełniącej funk-
cję internatu. Do dyspozycji były trzy sale lekcyjne, 
kuchnia i stołówka (w późniejszym czasie również 
pełniąca funkcję klasopracowni). I to wszystko. Nie 
było pierwszego piętra, ani pięter kolejnych, bo le-
żący wieżowiec charakteryzował się tym właśnie, 
że płasko układał się przy gruncie, jak na prowizo-
ryczny barak przystało. O budowie nowego kom-
pleksu  szkolnego myślano od lat 70-tych. Tymcza-
sem pomieszczenia zmieniały swoje przeznaczenie, 
zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami szkoły. 
Kolejni dyrektorzy podejmowali starania o zmianę 
warunków lokalowych, lecz udało się zrealizować 
tylko część planów. W 1974 roku powstał szkolny 
warsztat z prawdziwego zdarzenia, a w 1979 roku 
dwupiętrowy internat dla uczniów wraz z mieszka-
niami służbowymi. 

Główny wysiłek związany z budową szko-
ły przypadł na kadencję Bogumiła Karaudy. 
W tym właśnie czasie opracowanie projektu tech-
nicznego zlecono architektom z Poznania, którzy 
swoją pracę zakończyli w grudniu 1987 roku. In-
westorem bezpośrednim był Wojewódzki Zarząd 
Inwestycji Rolniczych w Chełmie. W archiwum po 
dziś dzień znajdują się plany architektoniczne, na 
których widnieją podpisy głównego projektanta 
K. Gapskiego, kierownika pracowni A. Górala oraz 
nazwiska pozostałych inżynierów: W. Pukackiej,  
A. Łukowskiego, R. Nowaka, H. Irzykowskiej, 

Monika Nagowska

L. Chwaliszewskiej, Z. Konopy. Dzięki tej doku-
mentacji możemy poznać pierwotny zamysł archi-
tektoniczny i wielki rozmach z jakim planowano 
budowę. Twórcom przyświecała koncepcja, by po 
latach niewygód wszyscy nauczyciele i uczniowie 
mieli swoje miejsce w nowej szkole. Przewidywa-
na powierzchnia każdej z kondygnacji wynosiła ok. 
910 m2. 

Niestety od planu do realizacji inwestycji 
prowadziła długa i wyboista droga. Piętrzono trud-
ności i wizja nowych sal lekcyjnych oddalała się 
w bliżej nieokreśloną przyszłość. Szkole i Zarządo-
wi Inwestycji Rolniczych w Chełmie nie brakowało 
argumentów przemawiających za zmianą warun-
ków lokalowych, nie ustawano jednak w wysił-
kach, by jak najlepiej uzasadnić potrzebę budowy. 
W sierpniu 1990 roku Kazimiera Antonowicz 
– projektant miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego – sporządziła dokument pt. 
„Opinia demograficzna uzasadniająca konieczność 
budowy Technikum Mechanizacji Rolnictwa ze 
specjalnością technik maszyn rolniczych w Sienni-
cy Różanej”. Oprócz charakterystyki województwa 
chełmskiego i szczegółowych danych demogra-
ficznych, wskazano w niej, jak dynamicznie rośnie 
w kolejnych latach liczba ciągników i jak potrzebni 
w regionie są mechanicy maszyn rolniczych, zajmu-
jący się ich obsługą i naprawą. Specjalność tę pro-
wadziła wówczas tylko szkoła w Siennicy, w pozo-
stałych placówkach oferowano nieco inny kierunek 
kształcenia – mechanizator rolnictwa. Ówczesne 
wybory absolwentów szkół podstawowych różniły 
się znacznie od tych, jakie podejmują współcześni 
gimnazjaliści. W opinii przytoczono dane z Rocz-
nika Statystycznego Województwa Chełmskiego, 
według których w roku szkolnym 1988/89 do li-
ceów ogólnokształcących uczęszczało 2.872 oso-
by, a do szkół zawodowych – 11.052 uczniów. Dziś 
proporcje zmieniły się diametralnie, lecz wówczas 
nowa szkoła zawodowa była w regionie niezbędna. 
W zakończeniu sześciostronicowego opracowania 
znalazł się następujący wniosek: Z zapotrzebowa-
nia społecznego, uwarunkowań demograficznych 
i gospodarczych budowa w/w szkoły jest jak naj-
bardziej wskazana. 

Jak się okazało po latach, nadciągający 
niż demograficzny nie dawałby realnych szans na 

Z kroniki Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej
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utrzymanie tak potężnego gmachu. Widocznie 
jakieś dobre duchy czuwały nad Siennicą, bo nie 
dość, że w końcu budowa szkoły doszła do skutku, 
to w rozsądny sposób ambitne projekty zmodyfi-
kowano, zmniejszając powierzchnię każdej kon-
dygnacji o ponad 100 m2. Nie wszystkie dobre 
duchy były bezimienne. We wspomnieniach ów-
czesnych pracowników przewijają się takie oso-
by, jak: Józef Kobyłecki z Ministerstwa Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej, Marian Cichosz – Wo-
jewoda Chełmski, który podpisał decyzję o budo-
wie (obaj laureaci statuetki „zasłużony dla Gminy 
Siennica Różana”) oraz Julian Kargul (z Urzędu 
Wojewódzkiego w Chełmie). W archiwum znajdu-
je się rysunek z 1991 roku obejmujący plan sytu-
acyjny całego kompleksu szkolnego w skali 1:500. 
Plan został opracowany przez K. Gołębiowskiego, 
jako kierownika prac na dokumencie wymieniono 
M. Cebulę. Projekt przewidywał powstanie sali gim-
nastycznej, ale to szkoła była oznaczona jako budy-
nek projektowany, natomiast sala z łącznikiem do-
piero jako budynek przyszłościowy. W aktualizacji 
jako inwestor wymieniony jest oczywiście Wydział 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu 
Wojewódzkiego w Chełmie. Należy pamiętać, że od 
1982 roku szkoła podlegała ministrowi rolnictwa, 
a w praktyce oznaczało to liczne kontakty z Urzę-
dem Wojewódzkim w Chełmie. 

Gdy w końcu nadeszła decyzja o budowie, 
zapanowała radość tak wielka, że nie wiedziano 
jak ją opisać w annałach. Na wszelki wypadek fakt 
ten przemilczano, w rezultacie  przerwano pro-
wadzenie szkolnej kroniki na parę kolejnych lat. 
W trakcie budowy, z nie do końca znanych przyczyn, 
prace również przerywano, stawiając pod znakiem 
zapytania termin zakończenia inwestycji. Gdy 1 
września 1993 roku Bogumiła Karaudę na stano-
wisku dyrektora zastąpił Marian Dudzic, budynek 
stał niemal gotowy. Ostatecznie szkołę zbudowała 
firma „Typowo” z Cycowa. Fakt ten upamiętniono 
wmurowaniem pamiątkowej tablicy niedaleko od 
głównego wejścia do szkoły. Nowy dyrektor przejął 
dowodzenie na placu budowy i to jemu przypadło 
w udziale czuwać nad pracami wykończeniowymi 
w dwupiętrowym gmachu szkolnym oraz nad wy-
posażeniem placówki. 
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Za jego kadencji powstała również pełno-
wymiarowa sala gimnastyczna z nowoczesnym 
zapleczem i siłownią, wznoszona od 1994 roku. 
Gdy w dwa lata później jeden z dziennikarzy pytał 
o tę inwestycję, dyrektor Marian Dudzic taktow-
nie wspomniał tylko, że prace są zaawansowane 
w mniejszym stopniu. Tak naprawdę musiał się 
wiele natrudzić, by pełnowymiarowa sala stanęła 
przy szkole. Tym razem - dla odmiany - najtrudniej-
sze okazało się nie wznoszenie gmachu, lecz faza 
projektowa. Ponieważ ubiegano się o dofinanso-
wanie z Totalizatora Sportowego, należało spełnić 
ściśle określone warunki odnośnie powierzchni in-
westycji. Hala sportowa musiała być pełnowymia-
rowa, tymczasem w planach architektonicznych ni 
stąd, ni zowąd, na 1/3 jej długości pojawiła się nie-
spodziewanie ściana działowa nazwana „kurtyną 
przeciwpożarową”. Powierzchnia hali zmniejszyła 
się przez to radykalnie i równie radykalnie zmala-
ły szanse na dofinansowanie inwestycji. Staraniem 
kolejnych dobrych duchów – m. in. wójta Leszka 
Proskury – „kurtyna” poszła w górę, sala odzyskała 
swój docelowy rozmiar, a Totalizator udzielił zac-
nego wsparcia. Salę oddano do użytku najpóźniej 
z całego kompleksu budynków szkolnych – w 1998 
roku.

Pracownicy siennickiej placówki także mieli 
swój udział w metamorfozie szkoły. Najpierw roz-
prowadzali okolicznościowe cegiełki i pozyskiwali 
tym sposobem dodatkowe środki, a potem oso-
biście włączyli się w przygotowanie placówki do 
otwarcia. Wakacje roku 1996 charakteryzowały 
się tym, że niemal ich nie było. Cała społeczność 
szkolna zaangażowała się w organizację wielkie-
go święta – centralnej inauguracji roku szkolnego 
1996/97 szkół rolniczych podległych Ministrowi 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Na krót-
ko przed uroczystością, prasa lokalna zaintere-
sowała się spodziewanym wydarzeniem. „Dzien-
nik Wschodni” w dniu 28 sierpnia opublikował 
fotoreportaż z prac wykończeniowych w budynku 
i wokół szkoły. Był to niezmiernie gorący czas. Sce-
nę i dekorację zamontowano od zachodniej stro-
ny budynku, a na miejsca dla gości przeznaczono 
szkolny dziedziniec. Ponieważ wrześniowa pogo-
da bywa kapryśna, należało znaleźć alternatywne 
rozwiązanie, gdyby okazało się, że trzeba schronić 
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się przed deszczem. Tuż obok szkoły stała już sala 
gimnastyczna bez parkietu (jedynie z posadzką) 
i bez okien. Jak to bywa w sytuacjach nadzwyczaj-
nych, dokonano rzeczy niemożliwej i ekipa budow-
lana, pracując do świtu, wstawiła wszystkie okna 
w ostatnią noc przed inauguracją.

Otwarcie nowoczesnego gmachu po tylu 
latach starań, zasługiwało na niezwykłą oprawę. 
2 września 1996 roku do Siennicy przybył sam 
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
Roman Jagieliński wraz z Podsekretarzem Stanu 
Katarzyną Duczkowską-Małysz. Poświęcenia bu-
dynku dokonał Metropolita Lubelski Ks. Arcybi-
skup Bolesław Pylak. W uroczystości wziął również 
udział ówczesny Wojewoda Chełmski – Marian Ci-
chosz, senatorowie i posłowie na Sejm RP, gospo-

Centralna inauguracja roku szkolnego 1996/97  
 uroczyste przecięcie wstęgi przed wejściem do nowego 

budynku szkoły (źródło: kronika szkolna).

Centralna inauguracja roku szkolnego 1996/97 
– pamiątkowe zdjęcie pracowników szkoły 

(źródło: kronika szkolna)

Z kroniki Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej Monika Nagowska

darze gminy oraz przedstawiciele urzędów chełm-
skich, wójtowie ościennych gmin, delegacje ze 
szkół rolniczych, mieszkańcy, nauczyciele i absol-
wenci szkoły. Po mszy św. goście udali się na teren 
szkoły, gdzie nastąpiły przyjemne chwile - przeka-
zanie sztandaru ufundowanego przez społeczność 
lokalną (z wyhaftowaną nazwą: Zespół Szkół Me-
chanizacji Rolnictwa) oraz wręczenie odznaczeń. 
I w taki oto sposób nastąpiło ukoronowanie wysił-
ków kolejnych dyrektorów i pracowników szkoły.

To nie koniec zmian. Dalsze funkcjonowa-
nie placówki obfitowało w niespodziewane zwroty 
akcji. 29 grudnia 1999 roku nastąpiła zmiana orga-
nu prowadzącego i szkoła wraz z całym majątkiem 
przeszła u progu XXI wieku pod zarząd powiatu 
krasnostawskiego. Pojawiły się odmienne wyzwa-
nia edukacyjne i organizacyjne oraz skromniejsza 
nazwa: Zespół Szkół w Siennicy Różanej. Dotych-
czasowa dobra współpraca ze środowiskiem lokal-
nym nabrała jeszcze większego rozmachu. Nawią-
zane w tym czasie przyjazne kontakty trwają do 
dziś i procentują w życiu szkoły.

Powrót do ministerstwa nastąpił 1 stycznia 
2007 roku. Na dobry początek wznowionej współ-
pracy, Zespół Szkół w Siennicy Różanej otrzymał 
znaczne środki finansowe na zakup pomocy dydak-
tycznych. Gdy w 2008 roku stanowisko dyrektora 
objął Jacek Jagiełło, inwestycje i remonty znacznie 
podniosły standard placówki. W latach 2008-2009 
gruntownie odnowiono budynki szkolne. Zakres 
prac w głównym gmachu objął oprócz termomo-
dernizacji i remontu dachu, również malowanie 
wszystkich pomieszczeń i adaptację nowej sali na 
pracownię gastronomiczną, przeniesioną z bu-
dynku internatu. Na terenie szkoły zainstalowano 
monitoring, zmodernizowano kanał ciepłowniczy 
i zainstalowano nowoczesne urządzenia w szkol-
nej kotłowni. Nowy wystrój otrzymały pracownie 
przedmiotowe. Generalny remont przeprowadzo-
no także w sali gimnastycznej.  Pobliski budynek 
warsztatów szkolnych - podobnie jak inne - został 
ocieplony. Oprócz tego zainstalowano przyłącze 
wody, a do ogrzewania pomieszczeń oddzielną kot-
łownię. Teren wokół warsztatów został zniwelowa-
ny i ogrodzony. Taki generalny „lifting” zasadniczo 
zmienił wizerunek placówki. Szkoła systematycznie 
wzbogacała się o nowe pomoce dydaktyczne i kom-
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puteryzowała. Po wielu latach zapisywania kronik, 
gromadzenia fotografii ze szkolnych wydarzeń 
w 2009 roku utworzono izbę pamięci. Znalazły 
w niej miejsce puchary zdobyte w przez uczniów 

w zawodach sportowych, listy gratulacyjne od 
wielu osobistości ze świata kultury i polityki oraz 
wszelkie dokumenty związane ze szkolnym życiem.  
W 2009 roku hucznie obchodzono 45-lecie szkoły, 
a jubileusz ten połączono ze zjazdem absolwentów. 

Wiadomo już było, że Siennica sprosta na-
wet trudnym wyzwaniom i że w szkole udają się 
wielkie uroczystości. Dlatego nikt specjalnie się nie 
zdziwił, że po raz kolejny odbędzie się tu centralna 
inauguracja roku szkolnego szkół rolniczych prowa-
dzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Centralna inauguracja roku szkolnego 2010/11 
– Podsekretarz Stanu MRiRW Tadeusz Nalewajk 

i Radca MEN Ewa Rudomino z osobami uhonorowany-
mi odznaczeniami resortowymi; w imieniu 

Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego odznaczenie 
przyjął ks. Piotr Kimak (źródło: kronika szkolna).

Centralna inauguracja roku szkolnego 2010/11 
– wymarsz pocztów sztandarowych sprzed Zespołu 

Szkół CKR w Siennicy Różanej 
(źródło: kronika szkolna).

Z kroniki Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej Monika Nagowska

W nieco innym otoczeniu – po profesjonalnym za-
gospodarowaniu przestrzeni wokół szkoły – znowu 
do Siennicy zawitali goście z całej Polski. 3 września 
2010 roku do placówki noszącej nową nazwę – Ze-
spół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sien-
nicy Różanej – przybył Tadeusz Nalewajk (Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi), Krzysztof Hetman (ówczesny przedstawiciel 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a dziś Mar-
szałek Województwa Lubelskiego), Tadeusz Sławe-
cki (obecny Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edu-
kacji Narodowej), Ewa Rudomino (Radca Ministra 
w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej), Ge-
nowefa Tokarska (Wojewoda Lubelski) oraz Krzysz-
tof Grabczuk (ówczesny Marszałek Województwa 
Lubelskiego) i Anna Dudek-Janiszewska (Lubelski 
Kurator Oświaty). Nie zawiedli przedstawiciele sa-
morządu terytorialnego: Janusz Szpak, Marek No-
wosadzki, Andrzej Jakubiec oraz jak zawsze nieoce-
niony Leszek Proskura i Waldemar Nowosad.

W uroczystej atmosferze nastąpiło - jak 
przed laty – poświęcenie nowego sztandaru szko-
ły, tym razem przez ś.p. Metropolitę Lubelskiego 
Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Podczas aka-
demii wręczono odznaczenia resortowe. Medal 
Komisji Edukacji Narodowej przyznano Marii Son-
dij-Korulczyk (Dyrektor Departamentu Doradztwa, 
Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW), a odznaki ho-
norowe „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznano Ks. 
Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu i Dyrektoro-
wi Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej Jackowi 
Jagielle. Być odznaczonym w takim towarzystwie, 
to podwójny zaszczyt. Placówka gościła absolwen-
tów, nauczycieli, współpracowników i przyjaciół 
oraz delegacje ze szkół resortowych. Centralnej in-
auguracji roku szkolnego szkół rolniczych towarzy-
szył jarmark regionalny, na którym zaprezentowali 
się twórcy z naszego regionu, tutejsze instytucje 
i przedsiębiorcy. Przed szkołą można było obejrzeć 
najnowocześniejsze maszyny i urządzenia rolnicze. 
Publiczności udostępniono wystawy tematyczne 
oraz materiały zgromadzone w izbie pamięci. Zanim 
goście udali się na poczęstunek, z zainteresowa-
niem zwiedzali budynki szkolne, jakże inne od tych, 
w których uczono się w latach 60-tych.
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Szkoła nadal prezentuje się okazale. Mło-
dzież ma do dyspozycji 14 sal lekcyjnych, w tym 
dwie pracownie komputerowe oraz bibliotekę 
z centrum multimedialnym, salę gimnastyczną 
z boiskiem o powierzchni 980 m2 i dobrze wyposa-
żoną siłownią. Również internat i warsztat szkolny 
modernizują się i dążą do zapewnienia wysokich 
standardów. W ciągu kolejnych dziesięcioleci zmie-
niał się nie tylko wygląd szkoły i jej wyposażenie, 

Obecny budynek warsztatów szkolnych 
(fot. M. Gronkowski)

Współczesny budynek Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej (fot. M. Nagowska)

Internat szkolny (fot. M. Gronkowski)

Z kroniki Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej Monika Nagowska /  Oj, bywało gorąco...

ale - co naprawdę istotne – jej oferta edukacyjna. 
Uczniowie zawsze mieli tu do dyspozycji doskona-
łą bazę do nauki zawodu, stawali się fachowcami 
w swojej dziedzinie, o czym... w kolejnym nume-
rze.

Monika Nagowska
P.S.
W związku ze zbliżającą się 50 rocznicą po-

wstania Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej, 
rozpoczęto prace nad jubileuszową monografią. 
Zamierzamy w niej zamieścić listę absolwentów 
oraz opis osiągnięć uczniów i fotografie ilustrują-
ce działalność placówki. W tej publikacji, mającej 
charakter historyczny, pragniemy w możliwie peł-
ny sposób oddać ducha czasów i przywołać na-
zwiska ludzi  współtworzących wizerunek szkoły. 
Dyrektor Zespołu Szkół CKR zwraca się do byłych 
i obecnych uczniów, nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi oraz osób związanych ze 
szkołą, o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń, do-
tyczących możliwości wykorzystania w monografii 
ich imienia, nazwiska lub wizerunku. Zastrzeżenia 
należy zgłaszać na piśmie w sekretariacie szkoły 
w terminie do 31 stycznia 2014 roku. Brak takiego 
zastrzeżenia zostanie uznany za wyrażenie zgody 
na publikację imienia, nazwiska i wizerunku w ju-
bileuszowej monografii.

anegdota

Oj, bywało gorąco… 

Każdy, kto uczył się lub pracował w Zasad-
niczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa  w Siennicy 
Różanej może potwierdzić, że warunki w dawnym 
budynku szkolnym były bardzo skromne. Irena 
Zaraza – wieloletni sekretarz szkoły - wspomina, 
że pomieszczenia ogrzewano starodawnymi pieca-
mi kaflowymi. Pani, która zajmowała się sprząta-
niem pomieszczeń, musiała przyjść do pracy o go-
dzinie czwartej nad ranem, aby rozpalić w piecach 
i zdążyć wyprodukować nieco ciepła zanim zjawią 
się uczniowie i nauczyciele. Prawdziwe zmarzluchy 
trafiały się nawet wśród grona pedagogicznego. 
Należała do nich młoda pani profesor, która pod-
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czas każdej przerwy między lekcjami ogrzewała się 
przy piecu w pokoju nauczycielskim połączonym 
z kancelarią. Metoda - choć skuteczna - okazała się 
dość ryzykowna. Pewnego dnia, gdy jak zwykle sta-
ła przytulona do ciepłych kafelków – z drzwiczek 
pieca buchnął żar tak wielki, że nie obyło się bez 
strat w garderobie. Później wielokrotnie żartowa-
no z tego zdarzenia, ale w chwili, gdy koleżankę 
zaatakował ognisty podmuch, nikomu nie było do 
śmiechu. 

Tradycyjny system ogrzewania powodował 
też straty innego rodzaju. Pomieszczenia należało 
często sprzątać i malować, gdyż wydostający się 
z pieców dym nieustannie brudził ściany. W szkole 
przez szereg lat pracowała jako sprzątaczka pani 
Zosia. Irena Zaraza wspomina ją, jako kobietę 
o twardym charakterze, mającą swoje przekonania 
i raz na zawsze ustaloną hierarchię wartości. Jeżeli 
zajęta była jakąś pilną pracą domową, to sprzątanie 
szkoły musiało poczekać. Pomieszczenia malowa-
no podczas wakacji, by nie zakłócać przebiegu lek-
cji. I oto pewnego lata, po skończeniu prac malar-
skich,  niecierpliwie zaczęto rozglądać się za panią 
Zosią, by doprowadziła szkołę do ładu i czystości. 
Minął jeden dzień i drugi, a pani Zosia przepadła 
jak kamień w wodę. Gdy wszyscy, z dyrektorem na 
czele, zaczęli się już niepokoić, że rozpoczną nowy 
rok szkolny wśród malarskiego bałaganu, pani Zo-
sia pojawiła się i jak gdyby nigdy nic, podjęła swoje 
obowiązki. Dyrektor dowiedział się o tym i wypadł 
wzburzony ze swego gabinetu. 

- Pani Zosiu, dlaczego pani w pracy nie 
było?! - krzyknął.

- Bielenie miałam – na to pani Zosia ze spo-
kojem.

- Jak ma pani robotę w domu i nie zamierza 
przyjść do pracy – trzeba mówić o tym! 

- Jak dyrektor wychodzi, też mi nic nie 
mówi – skwitowała niewzruszona pani Zosia. 

Potem z widoczną pewnością co do swo-
ich przekonań, oparła się na wysokim kiju od 
szczotki. Dyrektorowi złość przeszła momentalnie 
i rozbawiony machnął ręką na tę niesubordynację. 
W końcu sprzątaczka nie kłamała – nigdy jej się nie 
meldował. A na rozpoczęcie nowego roku szkolne-
go, w klasach było znowu czysto i pachniało świeżą 
farbą. Aż do następnego sezonu grzewczego.

Oj, bywało gorąco... Monika Nagowska

Monika Nagowska

Wspomnienie 
o szklanych domach i nie tylko

Projekt budynku Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej powstał pod koniec lat 80-tych 
w Przedsiębiorstwie Projektowania i Realizacji 
Obiektów... Szklarniowych w Poznaniu. Pracowi-
cie rozrysowany plan w niczym nie przypominał 
szklarni, ale nikt się wówczas nie dziwił marzeniom 
o szklanych domach – w końcu sam Żeromski opi-
sał je w „Przedwiośniu”. Planowany gmach był, 
w porównaniu z dotychczasowym barakiem szkol-
nym, na tyle imponujący, że mógłby równie dobrze 
stanąć w stolicy województwa. To tak, jakby z wozu 
drabiniastego przesiąść się na prom kosmiczny. 

Szkoła miała mieć cztery kondygnacje o do-
kładnie przemyślanym rozkładzie  pomieszczeń. 
Na drugim, najwyższym piętrze przewidziano sale 
do nauki przedmiotów ogólnokształcących oraz 
pracownię tajemniczo nazwaną „salą wychowa-
nia”. Pierwsze piętro przeznaczono na kształcenie 
zawodowe, m. in. miały tam powstać: gabinet elek-
trotechniki, gabinet maszyn rolniczych, gabinet 
wiadomości z rolnictwa, ekonomiki i organizacji 
przedsiębiorstw, maszynoznawstwa, pojazdów rol-
niczych itp. Przewidziano tu również pokój nauczy-
cielski z zapleczem. Z kolei w piwnicach, zgodnie 
ze współczesnym przeznaczeniem zaplanowano 15 
szatni, liczne magazyny i warsztaty remontowe. 

Największe wrażenie sprawiał jednak par-
ter (czyli tzw. przyziemie). Część administracyjna 
przypominała współczesny rozkład pomieszczeń, 
jedynie księgowość na planach została opisana 
wymownie jako „rachuba”. Natomiast pozostałej, 
rozległej części parteru nadano w projekcie cha-
rakter „kulturalno-medyczno-rekreacyjny”. Dla 
szkolnej biblioteki przeznaczono niemal dwa razy 
więcej miejsca niż zajmuje ona obecnie – łącznie 
z czytelnią rozrysowano ją na powierzchni 145 m2. 
Jeszcze obszerniejsza miała być świetlica położona 
po drugiej stronie korytarza – 167 m2. Poza tym 
na parterze zaplanowano gabinet dentystyczny, 
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gabinet lekarski i poczekalnię oraz tzw. pokoje za-
interesowań i pokoje organizacji młodzieżowych. 
Takiego „szklanego” gmachu nie mógł sobie wy-
marzyć nawet sam Żeromski. W końcu przeważyły 
względy praktyczne i podjęto decyzję o zmniejsze-
niu powierzchni.

Niestety w międzyczasie informacje o skali 
planowanej budowy dotarły do opinii publicznej, 
cały region długo jeszcze pozostawał w niedowie-
rzaniu. Mówiono nawet, że w Siennicy powstaje 
między szkołą a internatem basen pływacki. Echa 
tamtej koncepcji sprzed lat pobrzmiewają jeszcze 
tu i ówdzie w legendach o złotych klamkach i wodo-
tryskach. Do dziś w powiecie wspominają pewien 
dramatyczny tytuł prasowy, który odnosił się do 
szkoły: „Nie przenoście nam stolicy do Siennicy!”.  

Cóż,  legendy najlepiej weryfikować osobi-
ście. W każdej tkwi jakieś Ziarno... prawdy.

Monika Nagowska
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Wspomnienie o szklanych domach i nie tylko

Kacper Mochniej

Legenda o pochodzeniu nazwy 
„Siennica Różana”

Dawno, dawno temu, za czasów panowania 
Jagiellonów właścicielem Siennicy stał się Mikołaj 
z Borzyszowic. Miejscowość ta nazwę swą wzięła 
od wielkiej obfitości rozległych łąk, które latem wy-
pełniały się mnogością stogów siana.

Siennica była bardzo urokliwą wioską. Piękne 
krajobrazy sprawiały, że przybywało tu wielu ludzi. 
Siennicę zamieszkiwali ludzie prości, ale gościnni 
i szlachetni. Byli życzliwi wobec przybyszów. Miej-
scowość rozrastała się. Mijały lata, po ojcu odziedzi-
czył Siennicę Janusz zwany Zawiszą. Był to człowiek 
światły i ambitny. Szybko wspinał się po szczeblach 
kariery. Król wysoko cenił jego talent i zasługi. 
W 1496 r. mianował go starostą chełmskim. 

Wkrótce Janusz ożenił się z Zofią z Pusto-
łowa, niestety nie mógł doczekać się syna, urodziła 
mu się tylko córka, ale za to tak piękna jak kwitną-
ca róża. Nie wiedział, komu przekazać wieś, myślał 
i myślał. Zdecydował, że dobra po nim obejmie jego 
córka. Postanowił wydać ją dobrze za mąż; chciał 
dla niej znaleźć odpowiedniego kandydata.

Tymczasem w Krakowie od kilku lat prze-
bywał ich sąsiad Stanisław Siennicki, światły i mą-
dry młodzieniec. W Krakowie było wiele pięknych 
dziewcząt, ale widząc je, tym bardziej uświadamiał 
sobie, jaki klejnot mieszka tuż obok. Postanowił 
udać się do swoich dóbr. Gdy tak snuł plany, ktoś 
zapukał do jego drzwi. Był to jego sąsiad Jan.

- Dzień dobry Stanisławie – powiedział Jan 
– podobno wyruszasz jutro w podróż. Oszalałeś? 
Przecież za miastem mieszka smok, który poluje na 
wszystkich, którzy opuszczają mury Krakowa.

- Wiem, ale muszę natychmiast wyruszyć.
- Zastanów się jeszcze! Przecież nawet nie 

wyjdziesz z miasta. To głupota!
- Sądzę, że uda mi się przemknąć, kiedy 

smok wybierze się na polowanie.
- Myślisz, że smok nie wyczuje cię? Smoki 

Kacper Mochniej
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mają najlepszy węch ze wszystkich istot. A ten, to 
wyjątkowo szczwana bestia. 

- To moja decyzja, nie wtrącaj się! Być może 
mnie zje, trudno, muszę wracać, bo stracę prawdzi-
wy skarb.

- Dobrze, jak chcesz. Smok cię zje i tyle. Ja 
już wracam do domu, bo jak tutaj dłużej zostanę, to 
na pewno się pokłócimy. Do widzenia.

- Do widzenia.
W głowie Stanisława kłębiło się wiele myśli: 

„Niech sobie mówi, co chce. Ja i tak pójdę. Wyda-
je mi się, że wiem, jak zmylić smoka”. Kiedy tak 
rozmyślał - zasnął. Śniły mu się koszmary. Nag-
le obudził się, była czwarta rano, za godzinę miał 
wyruszyć. Zastanawiał się czy przeżyje. Otrząsnął 
się, szybko się ubrał, umył i zjadł śniadanie. Wy-
jął mapę i popatrzył, którędy będzie podróżował. 
Z Krakowa miał wyruszyć do Tarnowa, później 
z Tarnowa do Kielc, następnie do Lublina i ewentu-
alnie Zamościa lub innej miejscowości, nie miał jed-
nak pojęcia, kiedy dotrze do celu. Spakował się i już 
miał wychodzić, kiedy nagle ktoś zapukał do drzwi. 
To był jego przyjaciel Teofil.

- Dzień dobry! Czy nie powinieneś wyruszyć? 
Jest pięć po piątej.

Stanisław spojrzał na zegarek. Było dokład-
nie tak jak mówił Teofil.

- Masz rację, spóźnię się! – odpowiedział 
i pobiegł ku drzwiom.

- Zaczekaj, odprowadzę cię!
Kiedy razem biegli w kierunku murów miej-

skich, Teofil jeszcze raz zapytał:
- Czy jesteś pewny, że chcesz wyruszyć 

w podróż?
Stanisław powiedział tylko:
- Jeśli nie wyruszę, to całe życie będę żało-

wał.
Pożegnali się. Na rogatkach na Stanisława 

czekali dwaj umówieni łucznicy, którzy mieli pomóc 
mu wyjść z Krakowa. Jeden spytał:

- Jaki mamy plan?
- Zrobimy tak: poczekamy aż smok wy-

bierze się na polowanie, po czym wyjdziemy poza 
mury miasta, na polanie położymy mięso. Smok 
z pewnością nas wyczuje. Myślę jednak, że zajmie 
się przygotowanym przez nas prezentem. Kiedy bę-
dzie pożerał mięso, ja przemknę obok, a wy, jakby 
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mnie doganiał, strzelajcie z łuku. To cały plan.
- Dobrze, ale zanim smok wyruszy na polo-

wanie, to trzeba będzie chwilę poczekać.
- Nie, z tego co wiem, powinien wyruszyć za 

25 minut, akurat zdążycie przynieść dla niego je-
dzenie.

- Skąd to wiesz?
- Często obserwuję smoka. Idźcie szybko.
Łucznicy wrócili minutę przed polowaniem 

smoka. Kiedy smok odleciał, opuścili mury miasta 
i podłożyli mięso. Nagle smok wyczuł jego zapach. 

Stanisław biegł co sił w nogach. Smok nie dał 
się jednak przechytrzyć. Wkrótce młodzieniec spo-
strzegł, że smok go dogania. Wtedy łucznicy wypuś-
cili strzały. Oczywiście nie zabiły smoka, gdyż jego 
łuski były zbyt twarde. Zwróciły jednak uwagę po-
twora na łuczników. Smok poleciał w ich kierunku. 
Stanisław nie oglądał się za siebie, nie chciał patrzeć 
jak giną kolejni rycerze. Udało mu się ocalić życie, 
niepokoił się jednak o los łuczników. 

Szedł wiele dni i nocy. Postanowił opuścić 
główną drogę i pójść skrótem przez las. Młodzieniec 
uświadomił sobie po jakimś czasie, że zabłądził. Nie 
wiedział, w jakim kierunku idzie. Nagle usłyszał wy-
cie wilków. W jednej minucie otoczyły go ze wszyst-
kich stron. Stał przerażony. Od śmierci uratowali go 
leśni ludzie. Grad wypuszczonych przez nich, zapa-
lonych pik odstraszył zwierzęta. 

- Nie mów nikomu, że nas widziałeś – powie-
dział jeden z nich.

- Proszę, masz tu mapę, która pomoże ci wy-
dostać się z lasu.

Stanisław długo wszystkim dziękował. Dzię-
ki mapie wydostał się z lasu i wyruszył w stronę Tar-
nowa. Tam zamierzał odpocząć i kupić konia. Kiedy 
po dwu dniach dotarł na miejsce, postanowił poszu-
kać gospody. Zatrzymał się „Pod różdżką”.  Była to 
porządna gospoda. Następnego dnia poszedł kupić 
konia. Sprzedawca zapytał:

- Jakiego konia pan szuka?
- Szybkiego, silnego i zdolnego wytrzymać 

długą podróż.
Sprzedawca pomyślał.
- Jest koń, który spełnia wszystkie pana wy-

magania, nazywa się Śnieżny Płomień.
Sprzedawca zaprowadził go do konia. Ru-

mak bardzo mu się spodobał. Zapłacił za niego 

Kacper Mochniej
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i wyruszył w dalszą podróż. Chciał jak najszybciej 
dotrzeć do Kielc. Podróżowało mu się dobrze, aż do 
momentu, gdy natrafił na wielkie urwisko. Próbo-
wał je obejść, jednak mu się to nie udało. Załamał 
się. Nie wiedział, co robić. Mógł przejść po przewró-
conym drzewie, ale musiałby zostawić konia. Nic 
mu nie przychodziło do głowy. Zawrócił. Wszedł na 
ścieżkę prowadzącą do wąwozu. Od czasu do czasu 
słyszał syk, ale myślał, że mu się tylko wydaje. Im 
bardziej zagłębiał się w leśnej gęstwinie, tym bar-
dziej się bał. Nagle koń stanął dęba, młodzieniec 
upadł na ziemię. Był w samym środku wężowiska. 
Otaczały go żmije.

Próbował dojść do konia, jednak węże za-
szły mu drogę. Z prawej strony, spod potężnej ska-
ły wypełzały wciąż nowe.

Zaczął krzyczeć: 
- Pomocy! 
Żmije były bardzo blisko. Stanisław nie miał 

już nadziei, że coś go uratuje. Jedna z nich uniosła 
wysoko łeb i przymierzała się do ataku. Nagle ktoś 
zrzucił głaz. Żmije przestraszyły się. Nieznajomy 
zszedł na dno wąwozu.

- Dzień dobry. Nazywam się Przemysław. 
Co tu robisz? Tutaj mieszkają żmije. Mało brako-
wało, a jedna z nich, by cię ugryzła. Jak się właści-
wie nazywasz?

- Dzień dobry. Nazywam się Stanisław. 
Nie znam tutejszych stron. Nie wiedziałem, że tu 
mieszkają żmije. Dokąd prowadzi ten wąwóz?

- No tak, mogłem się domyśleć. Jeśli chcesz 
wiedzieć, to powiem ci, że można nim dojechać do 
Kielc.

- To doskonale, akurat tam chcę dotrzeć.
- No cóż. Ta droga jest bardzo niebezpiecz-

na, ale chętnie ci pomogę.
- A więc ruszajmy!
Przemysław był dobrym człowiekiem 

i świetnym kompanem. Wyprowadził go na głów-
ny trakt. Gdy dotarli do jego domu, przedstawił 
mu swoje siostry. Były to bardzo ładne panienki, 
ale żadna z nich nie zainteresowała Stanisława. 
W Kielcach Przemysław musiał opuścić swojego 
nowego przyjaciela. Stanisław oznajmił mu:

- Teraz wyruszę do Lublina.
- No to szczęśliwej podróży. Ja muszę tu zo-

stać. Mam wiele spraw do załatwienia – odparł.
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- Do widzenia. Może kiedyś znowu się spot-
kamy.

Stanisław pojechał dalej. Kiedy przekraczał 
Wisłę poczuł, że powoli wraca do swojego dawnego 
domu. Znowu zobaczył piękne krajobrazy. Jednak 
nie zatrzymywał się. W końcu przez Lublin dotarł 
do Krasnegostawu. Tu spotkał towarzyszy swoich 
dziecięcych zabaw. Zdziwili się na jego widok. Opo-
wiedział im swoje niezwykłe przygody i wyjawił cel 
podróży.

- Szybko, jedź do Siennicy, o córkę Jana 
Zawiszy stara się wielu, ponoć jeden z nich został 
wybrany. Pośpiesz się!

Młodzieniec natychmiast wskoczył na swo-
jego konia. Kiedy dotarł, zobaczył Barbarę. Rzeczy-
wiście była niezwykła. Gdy Jan usłyszał, na jakie 
niebezpieczeństwa narażał się Stanisław dla jego 
córki, oddał mu jej rękę bez wahania. 

Ponieważ była tak piękna jak kwitnąca róża 
i miała różę w herbie, Siennicę którą mu wniosła 
w posagu nazwał Siennicą Różaną. 

Mieli syna Mikołaja, który był następnym 
właścicielem Siennicy Różanej i jednym z najzna-
mienitszych Polaków.

Autor: Kacper Mochniej
Klasa: IV b
Wiek: 11 lat
Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku 
w Siennicy Różanej
Nauczyciel: Monika Saluk

Wyróżnienie w kategorii literackiej VII 
powiatowego konkursu Legendy Ziemi krasnostaw-
skiej, rok 2010.

rys. Sylwia Kiełbasa



55

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

Ewa Dobrzańska-Mochniej

„Cudze chwalicie, 
swego nie znacie…”

Monografia „Gmina Siennica Różana. Po-
wiat krasnostawski. Historia, geografia, gospo-
darka, polityka” autorstwa Andrzeja Wawryniuka 
to próba przybliżenia jej mieszkańcom  i nie tylko, 
niezwykle złożonej kultury tego regionu, bo jak 
pisze sam jej twórca,  „Siennica Różana to gmi-
na wyjątkowa, położona na styku kultur, tradycji 
i wyznań”.  Celem autora było nie tylko wzboga-
cenie wiedzy o regionie krasnostawskim, ale także 
zainteresowanie odbiorców „małymi ojczyznami” 
i uchronienie od zapomnienia ich historii.

To praca wyjątkowa, pierwsza tego typu 
publikacja w powiecie krasnostawskim. Została 
napisana w ramach programu naukowo – wydaw-
niczego Monografie Wschodniej Lubelszczyzny 
i wydana przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Siennickiej w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Jej autor – dr nauk geograficznych  
Andrzej Wawryniuk to specjalista w badaniu histo-
rii regionu nadbużańskiego, autor licznych mono-
grafii, laureat III nagrody w konkursie na najlepszą 
publikację historyczną dotyczącą ziemi radzyń-
skiej; osoba nominowana do nagrody im. Kazimie-
rza Jaworskiego w kategorii „Twórczość literacka 
i artystyczna” za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury.

Monografia gminy Siennica Różana to wy-
nik trudnej pracy badawczej, opartej na różnorod-
nych źródłach wiedzy. Czy wszystkich możliwych? 
Ocenę pozostawić należy historykom. Wykorzy-
stano w niej źródła archiwalne, niepublikowane, 
literaturę przedmiotu, wydawnictwa ciągłe o cha-
rakterze dokumentacyjnym, różnorodne słowniki, 
encyklopedie, kroniki i kalendarze, prasę oraz re-
lacje będące w posiadaniu autora. Tekst został do-
datkowo wzbogacony o zdjęcia  i mapę.

To dzieło wierne prawdzie historycznej, 
napisane z dbałością o autentyzm każdej przeka-

Ewa Dobrzańska-Mochniej

zywanej informacji, włącznie ze specyfiką pisowni 
cytowanych tekstów. 

Monografia gminy Siennica Różana 
jest  utworem stworzonym z ogromną dbałością 
o obiektywizm wypowiedzi, przejrzystość stylu, 
dziełem pozbawionym komentarza i osobistych 
ocen prezentowanych zdarzeń, spójnym pod wzglę-
dem tematycznym, wyjątkowo uporządkowanym 
kompozycyjnie.  Jej autor nie unika kontrowersyj-
nych tematów, nie obawia się przytaczać informa-
cji o przypadkach, które większość wolałaby prze-
milczeć. Ocenę pozostawia odbiorcom.

Część główną monografii opatrzonej wstę-
pem autora, poprzedzonej charakterystyką gminy 
sporządzoną przez Leszka Proskurę, tworzy pre-
zentacja 14 miejscowości wchodzących w skład 
gminy Siennica Różana: Baraków, Borunia, Ko-
zieńca, Maciejowa, Rudki, Siennicy Królewskiej 
Dużej, Siennicy Królewskiej Małej, Siennicy Ró-
żanej, Stójła, Wierzchowin, Woli Siennickiej, Za-
grody, Zwierzyńca i Żdżannego. Została dodatko-
wo uzupełniona wykazem nazwisk radnych gminy 
i sołtysów.

Na każdy z podrozdziałów składają się: rys 
historyczny w formie kalendarium, prezentacja 
najważniejszych instytucji, organizacji społecz-
nych, kulturalnych w niej funkcjonujących, krótkie 
szkice dotyczące zabytków.

Na szczególną uwagę zasługują kalendaria. 
To zbiór informacji, cytatów zaczerpniętych z ar-
chiwów wielu instytucji,  objaśniających ułożone 
chronologicznie daty. Można by się jedynie zasta-
nawiać nad kryterium doboru informacji, zasada-
mi ich selekcji. Pytać czy przynoszą one obraz peł-
ny. Jasne jest jednak, że autorowi chodziło o to, by 
zobrazować nimi historię, geografię, gospodarkę 
i kulturę danej miejscowości, oddać jej specyfikę 
i jednocześnie zaciekawić odbiorcę ich niezwykłą 
różnorodnością.

Wśród opisywanych zdarzeń znajdują się 
prawdziwe perełki, np. informacja o planach Niki-
ty Chruszczowa z 1944 r., dotyczących powołania 
obwodu chełmskiego, który miał stanowić część 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 
Zgromadzono w niej szereg relacji dotyczących 
wydarzeń tak istotnych dla tutejszej społeczności 
jak akcja wysadzenia mostu kolejowego z udziałem 
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie…” Pójdź, dziecię, ja cię uczyć każę

Kalina Jerzykowska

Pójdź, dziecię, ja cię uczyć każę

- powiedziała poetka, a rodzice posłusznie (kiedyś 
ludzie słuchali poetów) zapisali mnie do szkoły, choć ja 
w tym czasie myślałam raczej o wyjściu za mąż i podróży 
poślubnej dookoła świata. Pewnie mieli nadzieję, że mimo 
braku wcześniejszych oznak geniuszu, szkoła jakiś talent 
we mnie odkryje. Choćby na skalę lokalną.

Niestety. Lekcje gry na fortepianie nieodmiennie 
kończyły się spazmami mojej nauczycielki, w gwiazdach 
i szpagatach lepsza była jedna taka Jadzia, w lalkowym 
teatrze główne role grała Halina, a solówki w chórze do-
stawała Janka. W liceum przytrafiło mi się parę osiągnięć 
wybitnych: byłam ulubioną uczennicą pana od historii, co 
zaowocowało rekordową liczbą dwój z tego przedmiotu 
(jedynek wtedy nie stawiano), a na maturze udało mi się 
dowieść, że jeden równa się zero. Słowem - dzieciństwo 
i młodość miałam beztroskie i szczęśliwe, czego dowodem 
choćby ten cytat z mojej wczesnej poezji:

Czemu ta noc taka czarna,/ a księżyc taki siny?/ 
Smutku gniotą mnie żarna,/ gdzie leżą tego przyczyny?

Na to pytanie do dziś nie uzyskałam odpowiedzi 
i właściwie całkiem nieźle się bez niej obchodzę. Z hi-
storią uporałam się, pisząc własną wersję dziejów Polski 
(Mucha pod Grunwaldem), w teatr próbuję się bawić 
w moich książkach (Teatrałki, Skarb fabrykanta), bez-
błędną gwiazdę wykonałam parę lat temu na spotkaniu 
autorskim - bodajże w Człuchowie - a liczby udało mi się 
całkowicie wyeliminować z mojego życia, co pozwala mi 
na pytanie ile mam lat odpowiadać: „Nie mam pojęcia, 
miałam pałę z matematyki”.

Tylko z językiem polskim nadal sobie nie radzę, bo 
choć opiewam w moich książkach piękno naszej ortogra-
fii (Kantor wymiany liter) i urok głosek szeleszczących 
(Gdzie dzwoniec dzwoni i pluszcz się pluszcze), wciąż 
straszą mnie widma szkolnych lektur. I nie chodzi tu 
o mój horrorek Widma z ulicy Wydmowej, tylko o zacy-
towaną na wstępie poetkę. Zdarza się bowiem, że gdy na 
spotkaniu autorskim pani bibliotekarka mówi: „Gościmy 
dziś znaną autorkę książek dla dzieci, panią... Wiecie, jak 
ta pani się nazywa?”, dzieci odpowiadają chórem: „Tak! 
Maria Konopnicka”.

Mimo że rozpostarty nad moją głową transparent 
głosi: Spotkanie z

KALINĄ JERZYKOWSKĄ

ruchu oporu gminy Siennica Różana w nocy 
z dnia 22 na 23 kwietnia 1944 r., rzeź ludno-
ści cywilnej z dnia 7 czerwca 1945 r. dokona-
na przez Zgrupowanie Pogotowia Akcji Spo-
łecznej NSZ  czy wielki pożar w miejscowości 
Żdżanne w dniu 16 września 1950 r. 

Odnaleźć tu można także interesujący 
szkic biograficzny o Mikołaju Siennickim, bo-
gate relacje na temat obecności na tych tere-
nach Mikołaja Reja i informacje o niezwykłej 
osobowości Adolfa Smorczewskiego. Jednak 
prawdziwym bohaterem są zwyczajni ludzie, 
którzy zamieszkiwali te tereny, ich imiona 
i nazwiska wypisane z parafialnych ksiąg, 
rejestrów gruntów, kronik i innych różno-
rodnych pism wypełniają karty książki. To 
z relacji o nich wyłania się niezwykła histo-
ria tych terenów, obraz ludzkiej mentalności 
i specyfika kulturowa tych ziem.

Można by oczywiście zarzucać autoro-
wi, że niektóre kwestie zostały w pracy pomi-
nięte. Zastanawia np. brak wykazu nazwisk 
wójtów zarządzających gminą, skoro są ze-
stawienia nazwisk sołtysów czy radnych. Pa-
miętać jednak należy, że to utwór pionierski, 
który, miejmy nadzieję, stanie się pretekstem 
do kolejnych badań, a dyskusja wokół niego 
pogłębi zainteresowanie regionem.

Książka „Gmina Siennica Różana. Po-
wiat krasnostawski. Historia, geografia, go-
spodarka, polityka”  jest interesującym opra-
cowaniem z zakresu regionalistyki. Dobrze 
się stało, że znalazł się autor, który zechciał 
wykonać żmudną pracę i zgromadzić setki 
i tysiące informacji na temat miejscowości 
powiatu krasnostawskiego.

Stanowi ona źródło wiedzy dla regio-
nalistów, animatorów kultury, pedagogów, 
a także mieszkańców, którzy niejednokrotnie 
nie znają dziejów miejscowości, w których za-
mieszkują od pokoleń.

Ewa Dobrzańska – Mochniej

Andrzej Wawryniuk, Gmina Siennica Róża-
na. Powiat krasnostawski, Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Siennickiej, Chełm 2013, 
ss. 308
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Czerwce

Gdy maj odchodził w zachodnią stronę,
martwił się, że maki są nie dość czerwone,
że truskawki ledwie się żółcą znad ziemi,
że on sam co i rusz się rumieni
ze wstydu,
a na wiśniach rumieńca ani widu!
Widząc to czerwiec, by się brat nie smucił
garść czerwców czerwonych po łąkach rozrzucił.
Ale maj już i tak nie wrócił...

Dzięki ci. lato!

Dzięki ci, lato, za to,
że już jesteś -
mogłoś przecież powiedzieć,
że przyjść nie chcesz,
że na przyjście twe czerwcowa noc za krótka,
że wolałobyś zaczekać do jutra,
ale jesteś
i dzięki ci za to.

Dzięki ci, lato, i za to,
że jesteś ciepłe i pachnące,
że każesz śpiewać w lesie ptakom
i kwitnąć kwiatom na łące,
za zbóż na polach złocenie,
za chłodne pod drzewami cienie,
za dziewanny,
za pszczoły,
i za to,
że nie ma szkoły -
dzięki ci, lato!

Sprawdzony przepis

Jak się robi jesień?
Trzeba siąść w polu, albo w lesie,
zmieszać wór złota, słój czerwieni,
szklankę brązu z łyżeczką zieleni
i ostrożnie, powolutku
posypać wszystko szczyptą smutku.

Ziemia

Jechał niebem Wielki Wóz,
a na koźle siedział mróz.
Zerknął w dół, a tam ciemno!
Zgrzytnął zębami: - Ot! nieprzyjemność!
Po to zima chmur poduchy pruła,
w śnieżne puchy las otulała,
po to szadzią sad pobielała,
byś się, ziemio, teraz mrokiem zasnuła?!
Szast-prast! z bicza trzasł,
strącił z nieba tysiąc gwiazd
i wnet wszystko się rozsrebrzyło,
rozzłociło, rozbrylanciło -
aż miło!

Krótki wiersz o przyjaźni

Mój najlepszy przyjaciel jest psem -
fajny gość, choć trochę maruda.
„Idź do budy!”, mówię. Kręci łbem,
jakby dziwił się: „To ma być buda?!
Ciemna, ciasna, zimno w uszy i w łapy...”
Tu zębami zaczyna kłapać
i zezować w stronę kanapy.
„O, nie!”, mówię. „Nie dla psa kanapa!
Pójdziemy na spacer, chcesz?”
Włazi w kąt i groźnie łypie,
jakby mówił: „Mam wyjść na deszcz?!
Nie słyszałaś nigdy o psiej grypie?!”
„To może chcesz ogryźć kość?”
Marszczy nos i z niesmakiem mlaska,
co oznacza, że kości ma dość
i że lepsza byłaby kiełbaska.

„Pomieszanie z poplątaniem masz z tym psem”,
mówią często moi znajomi.
Przytakuję, ale swoje wiem -
to jest prawda, lecz nie cała prawda o nim.
Bo to on, kiedy jest mi źle,
siada przy mnie i rękę mi liże,
jakby mówił: „Chyba masz pchłę,
bo widzę, że coś cię gryzie”.
I zaczyna w kółko kręcić się,
stroić miny, tańczyć na dwóch łapach...
A ja śmieję się, bo wiem, że tę pchłę,
co mnie gryzła,
on już właśnie złapał.

Poezja - Kalina Jerzykowska Poezja - Kalina Jerzykowska
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Artur Borzęcki

Helena Jakubiec (1920-1994) 
– sylwetka działaczki 

spółdzielczej

O tym, że na terenie powiatu krasnostaw-
skiego pierwszej połowy XX w. żyło i pracowało 
wielu działaczy ruchu ludowego wiemy stosunkowo 
dużo. O ile łatwo jest wymienić nazwiska mężczyzn 
– ludowców, o tyle  wskazać na kobiety działające 
na tym terenie jest znacznie trudniej. A przecież 
były: Małgorzata Szpringerowa, Irena Dobaczew-
ska, Helena Jakubiec... Zwykle rozpoczynały ak-
tywność jeszcze przed II wojną światową, kontynu-
owały ją podczas okupacji hitlerowskiej, a także po 
niej w trudnym okresie tzw. Polski Ludowej. Jedna 
z nich, wspomniana Helena Jakubiec, była córką 
„ziemi siennickiej”.    

Helena Jakubiec (Jakubcówna) - „Osa” uro-
dziła się 1 czerwca 1920 r. w Maciejowie (gm. Sien-
nica Różana) w domu Franciszka i Apolonii z An-
drzejewskich. Siedmioklasową szkołę powszechną 
ukończyła w 1934 r. w Siennicy Różanej. Naukę 
kontynuowała na korespondencyjnych kursach 
księgowości „Społem” w Warszawie. Od 1936 r. 
rozpoczęła pracę w sklepie spółdzielczym w Sienni-
cy Różanej. Organizowała koła Związku Młodzieży 
Wiejskiej RP nie tylko w rodzinnej wsi, ale i na te-
renie powiatu. W 1938 r. została skierowana przez 
Zarząd Powiatowy ZMW RP w Krasnymstawie na 
roczny kurs Wiejskiego Uniwersytetu Orkanowego 
w Gaci Przeworskiej. Po kursie, do 1939 r. praco-
wała w sklepie spółdzielczym w Krasnymstawie. 
Podczas okupacji, od 1940 r. była szefem sanitar-
nym Podokręgu IV b (zamojski) BCh, organizowała 
kursy sanitarne nie tylko na terenie podokręgu, ale 
i wyjazdowe, np. w Warszawie. W latach 1941-1942 
była słuchaczką Szkoły Spółdzielczej w Bychawie. 
Na terenie obwodu krasnostawskiego organizowa-
ła struktury Ludowego Związku Kobiet, a od poło-
wy 1942 r. kierowała powiatową organizacją LZK 
w Krasnymstawie. W 1943 r. została członkiem 
okręgowego kierownictwa LZK. Wchodziła też 
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w skład kierownictwa powołanej przez „Rocha” 
w 1942 r. Powiatowej Komisji Oświaty Propagan-
dy i Prasy. Brała udział w uroczystych obchodach 
Święta Konstytucji 3 Maja zorganizowanych w 1944 
r. w lesie w pobliżu kolonii Olchowiec. Wchodziła 
w skład komitetu redakcyjnego pisma „Chłopski 
Znak” - organu prasowego powiatowych struktur 
BCh i „Rocha”. W 1944 r., po wyborach odbytych 
w związku z akcją scaleniową, została członkiem 
Komendy Obwodu BCh. Podczas okupacji niemie-
ckiej organizowała pomoc i opiekę dla wysiedlo-
nych, przewoziła prasę konspiracyjną, dokumenty 
i broń. Brała udział w akcjach zbrojnych, w tym 
w akcji uwolnienia więźniów z więzienia w Kras-
nymstawie, w której to zajmowała się wywiadem. 

Po wojnie, w latach 1945-1946, była księgo-
wą w Spółdzielni Spożywców „Społem” w Krasnym-
stawie. W tym czasie ukończyła zaoczne gimnazjum 
dla dorosłych w Krasnymstawie, a pod koniec 1946 
r. przeszła do pracy w Zarządzie Wojewódzkim 
ZMW RP „Wici” w Lublinie, jednocześnie podej-
mując studia na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim (dwuletnie Studium Zagadnień Społecznych 
i Gospodarczych Wsi). W 1947 r. pracowała jako 
księgowa w Banku Rolnym w Lublinie. Od 1947 
r. została członkiem Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego. Pełniła funkcję sekretarki Koła Grodzkiego 
PSL w Lublinie oraz przewodniczącej Sekcji Kobiet 
Wojewódzkiego Zarządu PSL. W Lublinie mieszka-
ła przy ul. Dolnej  Marii Panny. Przynależność do 
legalnej wówczas, ale opozycyjnej partii Stanisława 
Mikołajczyka szybko skończyła się represjami ze 
strony państwowego aparatu bezpieczeństwa.  

Została zatrzymana 29 listopada 1947 r. 
przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie pod zarzu-
tem wrogiej działalności w stosunku do państwa 
polskiego, którą jakoby miała prowadzić, właśnie 
będąc członkiem PSL. Jakubcównej, oskarżonej 
o wrogą działalność przeciwko państwu, zarzucano 
m. in., że w okresie pierwszej PKWN-owskiej wy-
miany pieniędzy wymieniała dotychczasową oku-
pacyjną walutę dla osób ukrywających się w lesie, 
a także powstrzymywała poborowych od pójścia do 
wojska, strasząc ich nową wojną. Przypomniano jej 
również inne „grzechy”, jak to, że jako tajny kurier 
PSL woziła do Warszawy nielegalną literaturę i ma-
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teriały dotyczące referendum ludowego z 1946 r. 
i wyborów do sejmu z 1947 r. Bezpiece nie uszły też 
uwadze jej kontakty z zagranicą, chodziło główniej 
o korespondencję  Heleny Jakubiec ze znajomymi 
w Szwecji.

Ostatecznie Jakubcównej udało się uniknąć 
większych kłopotów. WUBP w Lublinie w wyniku 
śledztwa stwierdził, że co prawda Helena Jakubiec 
była aktywnym członkiem PSL i jej działalność po-
lityczna była wroga wobec Państwa Ludowego, to 
„śledztwo nie wykazało bezpośredniego udziału 
Jakubiec Heleny w spisku przeciwko Ludowemu 
Państwu Polskiemu, na której to podstawie moż-
na by wymienioną pociągnąć do odpowiedzial-
ności karnej oraz sporządzić akt oskarżenia [...]”. 
W związku z powyższym postanowiono z dniem 26 
kwietnia 1948 r. śledztwo umorzyć (akta przesłano 
do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie), 
a podejrzaną zwolnić z aresztu tymczasowego.

Po opuszczeniu aresztu w 1948 r. przenio-
sła się z Lublina do Warszawy, gdzie podjęła  pra-
cę w Naczelnym Komitecie Wykonawczym PSL. 
W latach 1950-1953 zatrudniona była w Centrali 
Rolniczych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, 
a następnie w Warszawskiej Spółdzielni Spożyw-
ców. Do CRS powróciła jeszcze w okresie 1956-
1960. W Warszawie w latach 60. zameldowana 
była przy ul. Lwowskiej. 

Helena Jakubiec zmarła 27 listopada 1994 
r., pochowana została na Cmentarzu Komunalnym 
Północnym w Warszawie (tzw. „Cmentarz na Wól-
ce”) - kwatera: S-IV-17, rząd 5, grób 9.

Za zasługi w konspiracji podczas okupacji 
niemieckiej odznaczona została Złotym Krzyżem 
z Mieczami oraz Krzyżem Walecznych, awansowała 
również do stopnia majora rez. Wojska Polskiego.

Artur Borzęcki
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Marian Cichosz

Bukolika dla Księdza Pawła

Niesforne te twoje owce,
straszyły wilka Darwinem,
zgubiły bukłak w manowcach
co szczycił się bordo winem

Cudownym zrządzeniem losu,
odkryły całkiem niedawno,
eurosiłę swych trzosów,
czy trzosy bacą zawładną?

Zwołaj pasterzu owczarnię,
by się w Siennicy pasała,
łąk tu jak w lesie igliwia,
owczarki tęsknią na wałach.

Paś nas i prowadź ochoczo,
my z tobą idziem do boju
pułkami wiernych otoczon,
wnet ujrzysz wdzięk swego znoju.

W prozie dnia

w prozie dnia
dojrzewa niepokorna miłość
nabiera rumieńców
w blasku niewinnej troski

słodzi wieczorną kawę
celebrowanymi marzeniami

wiążę stułą
rozbitków z Werony

łagodzi buzie
zmęczonych lalek

podaje komunię
recydywistom

w prozie dnia
zatacza kręgi

niepokonania

Poezja - Marian Cichosz
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Marian Cichosz

Nie wystawię na aukcję

Nie wystawię na aukcję
zagubionej miłości
ugodzonej celnie
przez pierwszą zmarszczkę

nie podepczę buciorem
zniewolonej czułości
uczepionej wiernie
bruku codzienności

nie rozmażę w amoku
wieczornych łez
ugrzęzłych w zakamarkach
chropowatej konsoli

nie wyrzucę na dziką arenę
wyszeptanych pacierzy
niemych świadków
naszych targów z Niebem.

Kaczeńce

Kwiaty niebu
kaczeńce
rozjaśniają miny kosiarzom
na rozedrganej strunie Lepichów
grają piątą symfonię dur-majową
wymieniają pocałunki
z zawstydzonym słońcem

na urodzinach kijanek
podają
do stołu
słodkie likiery
lipowe nektary

goszczą na
zaślubinach
żywokostu
z wonną dziewanną

śpiewają pieśń
o dozgonnej wdzięczności
Matce Zielnej

Marian Cichosz, „Podróże do Bentos”, Chełmski 
Klub Literatów OSNOWA, 2013, ss. 108.

Kasia Kielech

„Szeliga”

Myślałam, aby historię, którą chcę opi-
sać zacząć jakoś spektakularnie. Zastanawiałam 
się nad krzykliwym, zaskakującym nagłówkiem, 
żeby wzbudzał większe zainteresowanie czytelni-
ka. Chciałam też zacząć od akapitu, który będzie 
kontrowersyjny, co czytającego zaciekawi na tyle, 
aby sięgnąć po dalszą treść tekstu. Jednak wszyst-
kie próby takiego rozpoczęcia pracy kończyły się 
fiaskiem. Dlaczego? Widocznie dlatego, że sztucz-
ne ubogacanie czegoś, co samo w sobie jest zadzi-
wiająco wyjątkowe nie ma sensu. Tak, teraz już to 
wiem.

Praca ta traktować będzie o pewnym czło-
wieku. Mężczyźnie. Osobie, żyjącej w mojej miej-
scowości - Siennicy Różanej, osobie, która w czasie 
II wojny światowej wsławiła się odwagą, pomysło-
wością, męstwem…

Wojna... Samo wypowiedzenie tego słowa 
wzbudza strach, lęk… ale czy coś jeszcze? Jest tylko 
słowem. Dwie sylaby, pięć liter… Jaki głębszy sens 
może mieć ona dla ludzi, którzy nigdy nie mieli 
z nią do czynienia. Odcinamy się od przeszłości, 
skupiamy się na tu, teraz, ci ambitni wybiegają 
w przyszłość, myślą o tym, co będzie za rok, za pięć 
lat. Racja, trzeba myśleć przyszłościowo… Może 
tak. ... I, II wojna światowa - kolejne pojęcia. Dla 
nas, którzy urodzili się w wolnym kraju zupełnie 
nieprzyswajalnym jest fakt, że dla innych woj-
na była życiem. Czy raczej toczyła się równolegle 
z ich życiem. Jak brutal wtargnęła z buciorami 
w codzienność. Odebrała młodość, zabawę, beztro-
skę… Narzuciła swój sposób bycia, nakazała, aby 
nikomu nie ufać, aby mieć ciągle oczy z tyłu głowy. 
Niektórych to przygniotło, zaskoczyło, nie poradzi-
li sobie z ciężarem wojny, woleli żyć normalnie (na 
tyle, ile to było możliwe) - szli na współpracę z wro-
giem. Co dziwne, we wrogach mogli przebierać jak 
w rękawiczkach, byli Niemcy, Sowieci, Ukraińcy… 
Była wojna. Ludzie robili sobie różne świństwa. 
Jednakże nie o tym. Wśród Polaków byli też ci 
drudzy - „ludzie podziemia”. A tych - co ogromnie 
cieszy - było wielu. Sieć państwa podziemnego roz-
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rastała się z każdym dniem. Szeregi „podziemia” 
w 1942 roku zasilił bohater tej pracy i bohater życia 
- Henryk Jakubiec.

2 stycznia 1926 roku, w niewielkim, białym 
domu na Stójle (pow. Krasnystaw) przyszedł na 
świat Henryk Jakubiec. Urodził się jako pierwsze 
dziecko z małżeństwa Stanisławy i Antoniego. Tak, 
Stanisławy i Antoniego, nie Antoniny i Stanisława 
- dopiero w dniu składania przysięgi w roku 1942 
należało odpowiednio zaszyfrować imiona rodzi-
ców (utworzyć żeński odpowiednik imienia ojca 
i męski odpowiednik imienia matki). Samym ro-
dzicom również przyszło żyć w trudnych czasach. 
Jak się później okazało - historycznych. „Ojciec 
miał pięciu braci i jedną siostrę. Trzech przed 
I wojną wyjechało do Ameryki, „za chlebem”. Jak 
wybuchła bolszewicka wojna to pierwszy dostał 
powołanie mój ojciec, a jeszcze było ich dwóch, 
był Władek i Paweł. Władek starszy od ojca, a Pa-
weł najmłodszy. I Władek mówi do ojca: „Ty sam 
wiele nie zdziałasz. Nie puszczę cię tak. Jak mamy 
wojować to razem”. I tak to się stało, że ojciec na 
wojnę poszedł poborowo, a Władek - ochotniczo. 
Wojowali przez dwa lata. Ojciec ze swoim pułkiem 
doszedł na piechotę pod Kijów i później wycofał 
się pod Warszawę, wyzwalał Wileńszczyznę. Tata 
był w piechocie, a Władek w pułku szwoleżerów. 
Wsławił się ten pułk pod Komarowem w walce 
z Budionnym. Rozbili oni wtedy wrogą armię. Pa-
weł (najmłodszy) też trafił do piechoty, ale matka 
tym wszystkim chłopakom umarła wcześnie i mu-

„Szeliga” Kasia Kielech

siał zostać w domu, za kucharza. Jednakże przy-
uważył go tam gdzieś dowódca pułku i wziął go 
na ordynansa (służącego). Jeść szykował. Jak się 
Kozacy wycofywali z Kijowa, to napadli na sztab 
pułku. Pułkownik niby miał ochronę, ale ta ochro-
na zwiała. Na to Paweł zwinnym ruchem odebrał 
pistolet jednemu z nich i zagroził, że go zabije jeśli 
się nie wycofają. Wtedy też przyszły „posiłki” i uda-
ło się odeprzeć napór Kozaków. Pułkownik w ra-
mach wdzięczności przypiął Pawłowi do marynarki 
Krzyż Walecznych Wojska Polskiego. Odpiął sobie 
od munduru i przyczepił wujowi - Pawłowi Jakub-
cowi. Na to mój ojciec trochę sobie żartował, że on 
poszedł pod Kijów i żadnego odznaczenia nie do-
stał, a Paweł jako ordynans zasłużył na swój Krzyż 
Walecznych od samego dowódcy pułku”.

Właśnie w takiej rodzinie dorastał Henryk: 
wierzącej, uczciwej, kochającej swój kraj. Gdy za-
częłyśmy z mamą wywiady z kombatantami, tzn. 
gdy zaczęłam interesować się ich przeżyciami, ich 
historią, jednym z pierwszych pytań, jakie zadałam 
było: „Czy nie baliście się walczyć? Przecież mieli-
ście wybór, mogliście żyć bezpieczniej. Nie angażo-
wać się w sprawy polityczne?” Wszyscy odpowiada-
li podobnie, a mianowicie: „Baliśmy się, racja, ale 
nie mogliśmy biernie spoglądać na to, co dzieje się 
z dnia na dzień. Po prostu nie moglibyśmy nikomu 
szczerze spojrzeć w oczy, gdybyśmy w czasie wojny 
nie robili nic w odpowiedzi na zachowanie okupan-
ta”. Poza tym, wszyscy podkreślali również to, że 
była to kwestia wychowania. Jeśli ktoś nie „wyniósł 
z domu” pewnych zasad postępowania, jego strach 
przeważał nad niesieniem pomocy innym.

Jednakże wracam do naszego bohatera. Już 
teraz opowiem Wam, jak wspaniałej historii jestem 
„spadkobiercą”, jak wspaniała historia nie daje mi 
zasnąć już od kilku dni.

- „Albo go zastrzelić albo przyjąć” - od tego 
zdania zaczęła się moja współpraca z konspiracją. 
-mówi pan Henryk. - A było to tak. Już od kilku 
lat pod łóżkiem chowałem karabin Mauser, pol-
ski karabin, schowałem go tam i nikomu nic nie 
mówiłem. W tym samym czasie interesowałem 
się zgromadzeniami partyzantów w lesie na Stój-
le. Obserwowałem, co oni robią. Zauważyli mnie, 
a nie chcieli szpiegów. Wtedy Bida Józio („Jędruś”) 
wziął mnie, przyciągnął przed nich i powiedział to 

H
al

in
a 

Ja
ku

bi
ec

 z
 s

yn
em



62

zdanie. Dobrze pamiętam: „Albo go zastrzelić, albo 
przyjąć”. Bida Józio to był taki starszy 30-letni ka-
waler. Przyjęli. Ślubowanie złożyłem w domu „Ję-
drusia” Była niedziela…

Pseudonim: Szeliga.
Imiona rodziców: Stanisław, Antonina.
„W obliczu wiekuistości minionych pokoleń 

ojców i praojców - mówię - w obliczu nieśmier-
telnego ducha Ojczyzny mojej - Polski, w obliczu 
zakutego w kajdany niewoli narodu polskiego - 
postanawiam i ślubuję (…), że na każdym miejscu 
i we wszystkich okolicznościach walczyć będę z na-
jeźdźcą o przywrócenie całkowitej wolności narodu 
polskiego i niepodległości państwowej Polski (...) 
- mówię też o tym, że powierzonych mi tajemnic 
przed nikim nie ujawnię, nawet przed najbliższymi 
mi osobami - W wykonywaniu rozkazów oraz w za-
chowaniu powierzonych mi tajemnic nie powstrzy-
ma mnie nawet groza utraty życia… (…) Przyrze-
czenie to składam i ślubuję dotrzymać”.

Przystępując do Batalionów Chłopskich, 
miałem 16 lat. „Karabin tom sobie zdobył jeszcze 
jak się wycofywało polskie wojsko w trzydziestym 
dziewiątym. Przyniosłem sobie ten karabin do 
domu, nikomum nic nie mówił. KB Mauser, polski 
karabin”.

Najniebezpieczniejszy okres wojny na te-
renach powiatu krasnostawskiego przypadł na 
lata 1942-1943. Wtedy to dużo jeńców sowieckich 
uciekało z więzień niemieckich. Polacy im poma-
gali. Przyjmowali do siebie do domów. Sowieci to 
wykorzystali. Gdy mieszkańcy pomogli im na tyle, 
aby mogli samodzielnie stanąć na nogi, zaczęli or-
ganizować bandy. Ukrywali się w lasach, a nocami 
(choć nie tylko) napadali na polskie posiadłości. 
Rabowali wszystko, co było pod ręką. Nawet to, co 
nie było im potrzebne lub to, czym nie umieli się 
dobrze posłużyć. Nie było dla nich żadnych granic 
ani zasad. Szerzyło się wśród nich pijaństwo i bar-
barzyństwo. Kobiety polskie nie nocowały w do-
mach, bo dla niektórych brutali nie było świętości. 
Dlatego od kwietnia 1943 roku, głównym zadaniem 
bechowców było conocne pilnowanie dworków 
i domów mieszkalnych. Dodatkowym utrudnie-
niem było to, że w domach partyzantów nikt nie po-
winien sobie zdawać sprawy z tego, że ktoś nocuje 
poza terenem domu. Choć do otwartej konfrontacji 
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między oddziałem bandy sowieckiej a partyzantką 
na terenie Stójła i okolic nie doszło - pan Henryk 
wspomina te wydarzenia z nieukrywanym żalem 
i złością w stosunku to Sowietów. Ponadto poprzez 
donos przywódcy kontrabandy sowieckiej, Iwana 
Piotrowicza Krupkowa do policji niemieckiej, zo-
stało zamordowanych wiele osób. Do ich grona na-
leżała m. in. Wiktoria Kubina, p. Mrozowa, kowal 
,,Derkacz”, Tomasz Proskura (rozstrzelany w lesie 
Borek) oraz legionista Piłsudskiego ,,Suseł”. Po 
tym wydarzeniu Iwan Piotrowicz Krupkow został 
zabity przez partyzantów BCh.

Zastanawia w tym miejscu jedna rzecz… Czy 
Niemcy nie wiedzieli o powstających sowieckich 
bandach? W skład tych grup wchodzili przecież 
Sowieci, którzy uciekli z niemieckich więzień. Od-
powiedź brzmi: wiedzieli, ale interweniowali tylko 
w przypadku konieczności (donosu). W większości 
przypadków na rękę poniekąd była im ta sytuacja. 
Bandy pozwalały ,,trzymać w szachu’’ polską lud-
ność. Wszystko więc było dokładnie przemyślane. 
,,Oni ich ścigali jak ktoś przyskarżył, ale sami do 
tego się nie kwapili”.

Aż nastał rok 1944, a wraz z nim nowe oko-
liczności. „Niemcy wycofywali się już z okolicz-
nych terenów. Sowieci nadeszli z końcem lipca. 
A powstanie warszawskie było w pierwszych 
dniach sierpnia. I „Bór” Komorowski wydał roz-
kaz na początku lipca: „Maszerować na Warszawę 
z pomocą.” Znalazł się tu facet w naszym rejonie 
„Lis” i ogłosił mobilizację. A ja w tym czasie wią-
załem zboże w snopki, na polu. To był czas żniw. 
Na to przyjechał goniec z ogłoszeniem: „Zbiórka, 
na Warszawę”. Nawet wiązać snopka nie skończy-
łem tylko poszedłem ,,jak stałem”. Cała ta okoli-
ca zebrała się w Dębince1. Wszyscy z konspiracji. 
W południe już tam byliśmy, w tej Dębince. 
I wtedy przyjechał płk „Jeż” i zwołał odprawę 
dowódców plutonów. Jak dowódcy z nim poszli 
to nie było ich, aż się ściemniło. I wtedy przy-
chodzi mój dowódca, podoficer Chmielnicki 
„Ogień”(zastępca „Ziółka”) i mówi tak: „Powstań 
chłopcy, zbiórka. Wojna dla nas się jesz-
cze nie skończyła. Wracać do domu, cho-
wać broń i czekać rozkazu”. Jak się potem 

1. Dębinka - las położony na pograniczu Siennicy 
  Królewskiej Dużej i Rudki, pow. Krasnystaw.
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okazało, ta mobilizacja, w celu obrony Warszawy 
okazała się czystą prowokacją. Oddziały AK (AK 
i BCh w tym czasie tworzyło już jedno) na podsta-
wie dochodzenia dowiedziały się, że jeden z organi-
zatorów prowokacji, niejaki Lis, pochodzi z okolic 
Zamościa i jest Sowietem. Ta prowokacja miała na 
celu zgromadzenie i unicestwienie partyzantów. 
Już teraz, gdy szala zwycięstwa wojny przechylała 
się na stronę Związku Radzieckiego, polscy patrio-
ci nie byli Rosjanom potrzebni.

Tak upływał czas. ,,Szeliga” starał się godzić 
obowiązki domowe z obowiązkami partyzanta, tak 
aby w żadnym wypadku nikt nie dowiedział się 
o jego podwójnym życiu. Brał wtedy udział w ukry-
ciu ogromnej ilości broni w stodole jego dziadka 
na Stójle. Pomagali mu Tadek (Ślązak), Heniek 
(z Krakowa) i Mietek (z Włodawy). Groźna sytu-
acja wytworzyła się w grudniu 1944 roku. Wte-
dy to na posiadłość Jakubca seniora zrobili nalot 
Sowieci. ,,Szeliga” leżał wtenczas chory w domu. 
Usłyszał dobiegające z zewnątrz dziwne głosy. Do 
domu wpadła kobieta. Wołała: „Uciekaj! Jeszcze 
zdążysz”. Na to z 40-stopniową gorączką Henryk 
jej odpowiedział: „Nie będę uciekał. Nie mam siły… 
Coś wymyślę”. Kobieta wyszła. Głosy na zewnątrz 
wzmagały się. Sowieci wpadli do stodoły. Ktoś mu-
siał zdradzić. Odkryli broń. Wiedzieli, gdzie szukać. 
Wiedzieli, w którym miejscu stodoły jest zakopana. 
Łomot do drzwi. Do domu wbiegła druga kobieta. 
Już nie Polka. Ruska. Była z tymi, którzy koczowali 
na zewnątrz. Spostrzegła jakąś osobę leżącą wśród 
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pościeli, na łóżku. Podeszła bliżej. Opatulona 
w kołdrę i zawinięta w chustkę, na wersalce leża-
ła młoda dziewczyna. Zamieniła z nią kilka zdań. 
Pytała o gospodarza posiadłości. Na to przebrany 
za kobietę Jakubiec, odpowiedział jej, że gospoda-
rza nie ma w domu. Powiedział, że jest sama (sam) 
w domu i że nic nie wie. Po chwili rozmowy, Ro-
sjanka wyszła. Wtedy to ,,Szeliga” modlił się, aby 
nikt więcej już do domu nie wchodził. Po tylu latach 
wspomina to wydarzenie z delikatnym uśmiechem 
na ustach: „Nie bałem się jedynie zdemaskowania. 
Obawiałem się bardziej tego, że Sowietom spodoba 
się taka młoda panienka. Wiedziałem do czego byli 
zdolni, więc nie było wiadomo co przyjdzie im do 
głowy”. Cudem nic nikomu się nie stało. Sowieci 
jedynie zabrali całość przechowywanej broni i ode-
szli.

To nie był ostatni okres przepełniony stra-
chem. Z każdą dobą zbliżał się ten czas, który do 
teraz oceniany jest przez p. Henryka jako dzień, 
który szczególnie utkwił mu w pamięci. Jeden 
dzień z przeszłości, który już do końca jego życia 
pozostanie dniem... Właśnie… jakim dniem? Jak 
można nazwać dzień, w którym cudem uchodzi-
my z życiem? Jaki przymiotnik nadać wyrazowi 
„dzień”, aby utworzył epitet najbardziej adekwatny 
do zaistniałej sytuacji…?

To był czerwiec 1945 roku. Prześladowanie 
partyzantów nasilało się z dnia na dzień. Szcze-
gólnie od czasu sierpniowego (1944 r.) zrywu na-
rodowościowego w Warszawie, pod kryptonimem 
„Burza”, który zakładał atak na wycofujące się jed-
nostki niemieckie przy pomocy wkraczających do 
Warszawy oddziałów rosyjskich. Plan „Burza” po-
łączony miał być z ujawnieniem wszystkich „ludzi 
podziemia”. Właśnie wtedy okazało się, że ZSRR 
nie ma zamiaru Polakom pomóc w walce, co więcej 
- ma zamiar wyciągnąć konsekwencje względem 
polskich partyzantów. Sowieckie wyzwolenie ziem 
okupowanych przez Niemców różniło się z tym wy-
zwoleniem, o jakim marzyli Polacy. Coraz bardziej 
oczywistym stawał się fakt, że wyzwolenie to stało 
się kolejnym popadnięciem w niewolę, tym razem 
radziecką. Chwilowa utrata czujności w stosunku 
do ,,wybawiciela”, skutkowała problemami.

,,Szeliga” wpadł przez głupotę. Tego czerw-
cowego dnia znajdował się w domu kolegów party-

Dożynki, Krasnystaw 1946 rok. P. Henryk uczestniczył 
w tym wydarzeniu ze względu na członkostwo w ZMW 

,,Wici”. Wtedy to po raz pierwszy po wojnie został 
w Krasnymstawie  odegrany hejnał. 
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zantów w Siennicy Różanej. Razem z nim byli dwaj 
bracia: Janek i Oleś Dzik. Pukanie do drzwi. Wcho-
dzą trzej mężczyźni z UB. Ktoś musiał dać im cynk, 
że w tym domu znajdują się bechowcy. Dla ubeków 
pierwszym dowodem współpracy z konspiracją 
jest posiadanie broni. Janek trzyma w ręku kara-
bin. Jest za późno na jakąkolwiek ucieczkę. Wpadł. 
Rozzłoszczeni ubecy przewracają meble. Penetrują 
wszystkie zakamarki. Jest. Znaleźli broń. Pistolet. 
- Czyje to? - pytają. Gdy nie słyszą odpowiedzi, 
ponawiają pytanie jeszcze donośniej. - Czyje to? 
- mówią. - Moje… - odzywa się Oleś. Ubecy wpa-
dają w furię. Biją partyzantów. Krew pojawia się w 
miejscu ran. Posykiwanie bólu wzmagają rosyjsko-
polskie okrzyki. - Ja wam pokażę! Ja wam jeszcze 
dam! Czerwona krew płynie strumieniami. Strach 
wypełnia pokój.

Jankowi i Olesiowi zabierają broń. Ci leżą 
na wpół przytomnie na podłodze. Pytają czy ja 
mam karabin. Mówię, że nie. Podchodzi do mnie 
jeden z nich, Kowalski. - Wyjdźmy - mówi. Ciągnie 
mnie za sobą na zewnątrz. Za stodołę. Całe moje 
nogi są czerwone od krwi. W głowie szumi.

- Oddaj karabin - mówi ubek.
- Nie mam - odpowiadam. W duchu myślę, 

że właściwie nie kłamię, mam pistolet. Karabinu 
nie.

- Jak jestem Polakiem - nic ci nie będzie - 
obiecuje Kowalski. - Oddaj karabin. Tylko to.

„Co z niego za Polak - myślę. Nie ma odwagi 
nawet spojrzeć mi w oczy. Co on wie? Co on do cho-
lery wie o byciu Polakiem?!”

Milczę.
- No i co, nie oddajesz? - pyta zdenerwowa-

ny. Jest zdziwiony.
- Nie mam.
Ta odpowiedź rozwściecza go jeszcze bar-

dziej. Szorstkim ruchem przesuwa pepeszak na 
pierś. Widzę, wystający z niego pistolet. Zalewa 
mnie zimny pot.

- Uciekaj! - wrzeszczy. - Uciekaj w żyto!
Przede mną widzę pole zboża. Mogłoby być 

moim wybawieniem.
- Uciekaj! - ponagla Kowalski.
Krew zastyga na kolanach. Patrzę jeszcze 

przez chwilę w tamtym kierunku. W duchu ucie-
kam. Ale serce mówi nie. Bądź konsekwentny! Za-
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przyj się samego siebie. Ubek po raz trzeci wrzesz-
czy abym uciekał. Powietrze gęstnieje. Czuję, że 
brak mi tchu.

- Nie. Nie uciekam. Ja nic nikomu nie wi-
nien - mówię z „rosnącą w gardle gulą”.

- Głupiś! - reakcja ubeka. Szybkim ruchem 
popycha mnie. Upadam. Ból jest niewypowiedzia-
ny. Syczę wewnątrz. Zaciskam zęby. Czuję, że rany 
pokrywają całe moje ciało. Przed oczami widzę 
śmierć.

Nie! Nie tak chcę skończyć. Nie u stóp oku-
panta. Podnoszę się. Resztkami sił. Podchodzę do 
Kowalskiego. Ciało odmawia mi posłuszeństwa. 
Świat traci kontury. Wyprany jest ze wszystkich 
zapachów. Barw. Rozpinam koszulę.

- Jeśli masz mnie zabić to strzałem prosto 
w serce. Nie zginę od strzału w plecy, zrozumiałeś?

Ubekowi rozszerzają się źrenice. I co takie-
go? Ręce mu drżą? Jest cały rozdygotany przykła-
dając mi karabin do piersi. No co, taki jesteś pewny 
siebie? A ja myślę o wszystkim. Całe moje życie 
przelatuje mi przed oczyma. Dobre rzeczy, złe rze-
czy. Lata strachu. A teraz już, gdy patrzę na broń 
- nie myślę nic. O niczym nie myślę. Nic nie czuję. 
Nagle nadchodzi Sowiet. Jeden z dwóch pozosta-
łych. Widzi nas tu tak stojących we dwoje. Mówi 
- chodźcie. Nie dowierzam. Kowalski chowa broń. 
Odsuwa pepeszak. Idę.

„Zabrali nas potem na UB w Krasnym-
stawie. „Poprawili” jeszcze śledztwo. Co znaczy 
„poprawili’’? To było zbite wszystko, odtąd dotąd 

Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, 
Wierzchowiny 2011r. Od prawej: Henryk Jakubiec, 

Julian Kubina, Bolesław Kowalski.
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jeden strup. W lochu na UB trzeba było kombi-
nować. Pamiętam przywieźli takiego z Surhowa… 
Tak go ubecy pobili w głowę, że zaczął mdleć, umie-
rać nam. Jeden z chłopaków zatarabanił w kraty, 
żeby wody przynieśli. Przyniesiono garnek. Potem 
opatrzyliśmy chłopaka. Rano przyszła kucharka po 
ten garnek, młoda dziewczyna. Zacząłem ją bajero-
wać: „Pusty garczek bierzesz, ale pełny przynieś”. 
Na UB nie dawali jeść w ogóle. Chyba, że ktoś z ro-
dziny był blisko to się dzieliliśmy. I ta bidula przy-
nosiła nam, co strażnicy nie zjedli. Chleb z czarną 
kawą. Z obiadu niekiedy zupa albo kluski. Tylko 
trzeba było z nią pożartować. Potem przenieśli mnie 
do więzienia. Aleksandra (Olesia) zabrali do Lub-
lina na dalsze przesłuchanie. W więzieniu spędzi-
łem dodatkowe pół roku. Bywało różnie. Jednakże 
szedłem w zaparte i nie udowodnili mi współpracy 
z konspiracją. Przed samymi świętami wróciłem 
do domu. Oleś za broń dostał 3 lata w zawiasach, 
a potem amnestia. Janek podobnie, tylko że za 
karabin dostał 5 lat. Do domu wróciłem na święta 
1945 roku”.

„Po świętach zaraz zainteresowałem się ru-
chem wiciowym. Przed wojną ZMW „Wici” dzia-
łało sprawnie i prężnie. Jak wróciłem, znalazłem 
kontakt w Krasnymstawie, bo tam był już zalążek 
tej organizacji i założyliśmy Koło Wiciowe na Stój-
le. Wybrali mnie w styczniu 1946 r. prezesem, na 
zjeździe powiatowym wiceprezesem, a na woje-
wódzkim zostałem członkiem zarządu”. Jak po-
wiedział później pan Henryk, w 1947 roku odbył 
się zjazd krajowy, na którym bolszewicy wystąpili 
z wnioskiem o zjednoczenie ruchu młodzieżowego. 
Powstało ZMP. Pan Jakubiec nie chciał na to przy-
stać i zrezygnował z członkostwa, w grupie, która 
stała się wtenczas komunistyczna.

Na tym kończy się historia „Szeligi”, choć 
Henryk w dalszym ciągu brał aktywny udział w ży-
ciu społecznym. W roku 1949 wziął ślub z Haliną 
Roszkowską, z którą ma dwóch synów: Roberta 
(ur. 1952 r.) i Andrzeja (ur. 1955 r.). Z dzieci jest 
dumny. Jak sam mówi, wartością, której najbar-
dziej chciał wraz z żoną nauczyć swoich synów była 
uczciwość. Dlatego teraz po latach śmiało może 
powiedzieć „Mam udane dzieci”. Doczekał się też 
trzech wnuczek i wnuka Huberta. Z żoną mieszka 
w żółtym domu na środku Siennicy Różanej. Jest 
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spokojnym, szczęśliwym człowiekiem. Kto by po-
myślał, jakiej historii jest bohaterem. A właśnie! 
Zapomniałabym… Skąd wziął się pseudonim „Sze-
liga”? „Na pseudonim wpadłem przypadkiem. Kie-
dyś obok śmietnika w Krasnymstawie znalazłem 
książkę. Była to niewielka, zniszczona książka. 
Przejrzałem kilka stron. Jej głównym bohaterem 
był niejaki Szeliga. Spodobało mi się to imię. Wy-
dało mi się oryginalne. Dlatego ten pseudonim był 
ze mną przez te wszystkie lata okupacji”.

Kasia Kielech

Przez całe życie będę zawsze czysty
I żadną winą nigdy się nie zmażę;
Me serce będzie tak bardzo niewinne,
Jak biały kolor na polskim sztandarze!

Będę Cię Polsko kochał ponad wszystko
I nigdy myślą, ni czynem nie zdradzę,
Bo miłość moja będzie tak płomienna
Jak owa czerwień na ojczystej fladze.
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Monika Nagowska 

Filigranowe opowieści

Amerykańskie humoreski 
z teki marzyciela 

Henryk Sienkiewicz od młodzieńczych 
lat mierzył wysoko. Marzył o życiu pełnym 
bohaterskich czynów, literackiej sławy i miłosnych 
sukcesów. Taki „american dream”, jak mawiają 
współcześni. Chociaż wielkim planem w rodzinie 
Sienkiewiczów była medyczna kariera Henryka, 
ten szybko zrezygnował ze studiów i z przyszłych - 
bądź, co bądź - stałych dochodów. Zaczął parać się 
literaturą ku rozpaczy matki, która z przerażeniem 
pisała do przyjaciół, że jedynym efektem poczynań 
Henryka będzie kilkanaście arkuszy zabazgranych 
uczonymi rozprawami, których nikt czytać nie 
zechce, a jego pozycja pozostanie zawsze na 
stopniu tak niskim, że mu ani sławy, ani szczęścia 
dobrego bytu nie zapewni.1 Trudno to uznać za 
szczególną zachętę, ale też trudno dziwić się matce, 
która w naturalny sposób porównywała syna do 
najlepszych i wołała: Kraszewskim nie będziesz! 
Zaś dziewiętnastoletni Henryk odpowiadał 
z młodzieńczą butą: Żeby nie szkoda było czasu, 
tobym was zasypał mojemi utworami. Zbladł 
i zniknąłby Kraszewski.2 

No, tego w rodzinie Sienkiewiczów jeszcze 
nie było. Bywali, owszem, waleczni przodkowie. 
Dziad bił się u boku Kościuszki, potem w legionach 

1.  Fragment pochodzi z 1867 r. z listu Stefanii Sienkie-
wiczowej do Konrada Dobrskiego – przyjaciela syna 
– który w przeciwieństwie do Henryka nie porzucił stu-
diów medycznych (Henryk Sienkiewicz. Oprac. i wstęp 
Janina Kulczycka-Saloni. Warszawa: Państwowe Za-
kłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. Biblioteka „Polo-
nistyki”, s. 8).

2.  Małgorzata Tomikowska: Henryk Sienkiewicz o twór-
czości Józefa Ignacego Kraszewskiego. W: Romanów 
i Kraszewski. Red. Lech Ludorowski. Lublin – Roma-
nów: UMCS – Wydział Humanistyczny, Muzeum Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, 1989, 
s. 174
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Dąbrowskiego, a ojciec w powstaniu listopadowym. 
Przyznać trzeba, że i Henryk myślał o karierze 
wojskowej. Mając 13 lat opracował porywającą 
strategię przywrócenia ojczyźnie niepodległości. 
Oto wszyscy Polacy mieli wyemigrować do 
Ameryki, tam utworzyć oddziały i uzbrojeni 
powrócić, by przegnać zaborców z polskiej ziemi. 
W Ameryce najwyraźniej potraktowali ten plan 
poważnie, bo dopiero parę tygodni temu pojawiła 
się szansa na zniesienie wiz dla Polaków udających 
się do USA. Okazuje się, że jesteśmy cierpliwym 
narodem. Henryk również się nie zniechęcał. 
Jako  siedemnastoletni chłopak chciał w praktyce 
sprawdzić swoje męstwo i powziął zamiar pójścia 
„do lasu” w tragicznym roku 1863. Niski wzrost 
i dziecięcy wygląd przesądził jednak o tym, że 
styczniowi powstańcy postanowili obyć się bez 
niego. Odmowa, jaką usłyszał (Dzieci nam tutaj 
nie potrzeba), była przez resztę życia przyczyną 
wielu kompleksów. Niesłusznie. Wprawdzie 
wojskowa kariera przepadła, ale Sienkiewicz 
wbrew obawom rodzonej matki zyskał literacką 
sławę i pieniądze, po stu latach dosłownie trafiając 
na banknoty i monety. W miłości zaś... przekroczył 
średnią statystyczną. I nad tą kwestią szczególnie 
warto się pochylić.

Gdy po przerwaniu studiów medycznych 
objął posadę guwernera na prowincji, nie wiedział 
jak potoczy się jego życie, wciąż marzył o tej jedynej 
i pisał do przyjaciół: Słowo daję, odczuwam 
w tej chwili taką potrzebę zakochania się, że 
pojęcie przechodzi...3 Prawdziwe „zakochanie się” 
nastąpiło dopiero w dziewięć lat później, kiedy to 
pierwszą (choć nie ostatnią) ukochaną Henryka 
została urocza Maria Keller – „istny poranek” 
- jak o niej mówił. W lipcu 1874 roku nastąpiła 
tradycyjna wymiana biżuterii i Henryk otrzymał od 
ukochanej zaręczynowy pierścień ze szmaragdem 
otoczonym brylancikami. Narzeczona – ideał po 
prostu - starała się zadowolić Henryka najlepiej, 
jak potrafiła i jak przyzwoitość pozwalała dobrze 
wychowanej pannie. A to z wrodzonej delikatności 
nie wróciła z Litwy na imieniny Henryka, by go 

3.  Fragment pochodzi z listu Henryka Sienkiewicza do 
Konrada Dobrskiego (Barbara Wachowicz: Marie jego 
życia. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 
1985, s. 54).
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od kolegów i przyjaciół nie odrywać. A to ubrana 
w piękną amazonkę, potulnie zsiadła z konia, 
gdy ukochany ledwie brwi ściągnął, bo sam wolał 
jeździć powozem. Pisała o nim „mój król” 
i okazywała całkowite oddanie. Teoretycznie 
wszystko było na dobrej drodze.

Może gdyby Henryk lepiej pilnował 
zaręczynowego pierścienia małżeństwo doszłoby 
do skutku? Niestety w czasie towarzyskiej zabawy 
w strzelanie do celu, Henryk zgubił cenny pierścień 
w trawie. Jak tu nie wierzyć w przesądy, gdy razem 
z pierścieniem zgubiła się i przychylność rodziców 
panny. Coraz więcej wad widziano w młodzieńcu 
- niebogatym, bez godziwej posady - na domiar 
złego lubiącym towarzystwo aktorów (zwłaszcza 
towarzystwo pięknej Heleny Modrzejewskiej). 
W końcu po czterech miesiącach narzeczeństwa, 
papa Keller kazał córce odesłać zaręczynową 
złotą obrączkę i tym samym zakończyć zgryzotę 
rodziców.

Zakochana Maria podporządkowała się 
woli ojca, takie były panny XIX wieku. Najmniej 
było w tym jej winy, lecz Henryk widział to inaczej. 
Parę miesięcy później, w pogodny wiosenny dzień, 
gdy Maria nosiła już żałobę po babce, spotkali 
się niespodziewanie w parku. Ona spacerowała 
z wujostwem, on z kilkoma panami. To ostatnie 
spotkanie opisała w swoim pamiętniku: ... uchylili 
kapeluszy, a pan Henryk trzymając w ręku wielki 
wspaniały kwiat mniszek-dmuchawiec, bo już 
przekwitły, patrząc mi w oczy zawołał: Patrzcie, 
oto stałość panien XIX wieku. I dmuchnął na 
mnie tak mocno, że drgnęli wszyscy jego 
towarzysze, bo zapylił całą moją czarną suknię 
(...) Dziw, że serce nie pękło od razu!4 Maria już 
do końca życia pozostała samotna. Nie dało się 
tego powiedzieć o drugiej stronie dramatu. Pisarz, 
co prawda, opublikował powieść pod znaczącym 
tytułem „Na marne”, ale miłosne perturbacje nie 
złamały mu życia.5 Henryk nie tylko równał się 
wzrostem z panem Michałem Wołodyjowskim, 

4.  Barbara Wachowicz: Marie jego życia. Op. cit., 
s. 130.

5.  Powieść chwaloną m. in. przez J. I. Kraszewskiego 
i A. Świętochowskiego kończyło zdanie: Nadto, nadto 
sił kładziemy w gonitwę za miłością kobiety – potem 
miłość gdzieś jak ptak odleci, a siły idą na marne.
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ale też stosunkiem do spraw sercowych i mógłby 
jak on powiedzieć o sobie samym: Nie masz 
w afekcie stalszego ode mnie, jeno że subiectum 
się zmienia...6 Zmieniały się również pomysły na 
życie. 

Niespodziewanie zaistniały warunki 
do realizacji dawnego dziecięcego marzenia. Po 
rozstaniu z narzeczoną Sienkiewicz wyjechał 
w 1876 roku do Ameryki. Nie myślał już 
wówczas o zbrojnych oddziałach, lecz postanowił 
z przyjaciółmi i Heleną Modrzejewską założyć... 
farmę. Plany były nader ambitne tym bardziej, 
że nikt z emigrantów nie znał się na prowadzeniu 
gospodarstwa. Niektórzy - jako ziemianie - potrafili 
siodłać konie i to miało starczyć za całe rolnicze 
doświadczenie. W rezultacie farma splajtowała, 
a najobfitszym plonem dla Sienkiewicza okazały 
się „Listy z podróży do Ameryki”, cyklicznie 
publikowane w „Gazecie Polskiej”. W tym czasie 
napisał również parę nowel, m. in. „Szkice 
węglem”. Oto pewnego dnia pisarz-farmer 
posłyszał przelatujące nad głową żurawie 
i stanęła mu przed oczami polska wieś, jak 
żywa. Z tego snu na jawie najpierw powstała 
prześliczna powiastka pełna łez, krwi i żółci 
(jak to określił Bolesław Prus), a po wielu latach 
w odległej Siennicy Różanej - wersja sceniczna 
pt. „W Baraniej Głowie”.7 

6.  Maria Korniłowiczówna: Onegdaj: opowieść o Hen-
ryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich. Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978, s.29

7.  Na premierze spektaklu sala konferencyjna, pełniąca 
cyklicznie funkcję teatru, była wypełniona po brzegi. 
Jedynie z przodu pozostały ostatnie wolne miejsca. 
Istnieje uzasadnione podejrzenie, że publiczność zna-
jąc przeróżne amerykańskie produkcje, obawiała się 
finałowej sceny skąpanej we krwi i w trosce o swoją 

Banknot z portretem Henryka Sienkiewicza projektu 
Andrzeja Heidricha z 1990 roku.
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Gdy Sienkiewicz w końcu opuścił 
Amerykę, nadszedł kolejny sukces miłosny. 
Wybranką pisarza została Maria Szetkiewiczówna, 
z którą spotkał się w 1879 roku w Rzymie. A oto, 
jak do tego doszło. Pewnego dnia Maria bawiła 
się ze swoimi towarzyszkami w odgadywanie 
narodowości panów, przechodzących przez Plac 
św. Marka. 
-	 To Kreol - orzekła pewna Włoszka. 
-	 Ależ nie, to Hiszpan - zaprzeczyła Marynia. 
-	 Nie tyle Hiszpan, ile Henryk Sienkiewicz. 

Zaraz go tu poproszę - skwitował towarzysz 
pań.8 

W istocie, przystojnym mężczyzną 
o południowej aparycji był Sienkiewicz. Ujrzawszy 
pannę Marię, znalazł nowy obiekt westchnień. 
Jednak, aby wejść do familii Szetkiewiczów, 
musiał się szczególnie postarać.

Marynia pochodziła z rodziny, w której 
kobiety były silne i zdecydowane. Jak o nich 
mówiono - po litewskiej „szkole samurajów 
w krynolinach”. Jej babka Emilia, według 
rodzinnych przekazów, miała bez pardonu zrugać 
samego księcia Konstantego, który stacjonując 
w jej majątku zamierzył się drzewcem sztandaru 
na swego chorążego i jego młodą żonę (jedną 
z dworskich dziewcząt). Emilia rugała księcia po 
francusku i nadzwyczaj skutecznie, bo wycofał 
się chyłkiem, nie przestając przepraszać. Z kolei 
matka – Wanda – nie bała się wyruszyć z małymi 
córkami w ślad za wywiezionym do Riazania 
mężem, narażając się nie tylko na trudy podróży, 
ale nawet na utratę życia. W gospodzie, do której 
ją przywiózł dorożkarz, jakieś przeczucie kazało jej 
zrezygnować z noclegu. Okazało się, że uniknęła 
prawdziwej „czerwonej oberży”. W piwnicy 
gospody odkryto pogrzebane kości dziesiątków 
podróżnych, o czym Wanda przeczytała po latach 
w prasie. Cóż, były to czasy niebezpieczne dla 
wędrowców (zwłaszcza dla samotnej kobiety 

garderobę, wolała zachować bezpieczną odległość. 
A jednak pani Magda odtwarzająca postać Rzepowej 
- na przekór wersji literackiej - szczęśliwie przeżyła nie 
tylko ten pierwszy, ale i kolejne spektakle. Zwyciężyła 
polska kurtuazja, z jaką uroczo odnoszą się nasi pa-
nowie do pań. 

8.  Barbara Wachowicz: Marie jego życia. Op. cit., 
s. 191 
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z dziećmi), ale za to pełne makabrycznych okazji 
dla przestępców. 

Sama Maria Szetkiewiczówna też nie bała 
się nikogo i niczego już od najmłodszych lat. Przed 
wyjazdem do Riazania, gdy jeszcze mieszkała 
z matką i siostrą w Hanuszyszkach - rodzinnym 
majątku zarządzanym już przez Rosjan, zaczepił 
ją rosyjski urzędnik. Marynia, choć niewielka,  
potraktowała go z góry i odpowiedziała tak dobitnie, 
że sprawę opisano w petersburskiej gazecie, jako 
przykład wywrotowego wychowywania litewskich 
dzieci. Mało brakowało, a dziewczynki odebrano 
by matce i umieszczono w specjalnym instytucie 
wychowawczym.9

Rozgłos zdobył również i Henryk, choć 
w okolicznościach nie tak patriotycznych. Między 
spotkaniem w Rzymie a upragnionym małżeństwem, 
zdążył zostać bożyszczem kobiet. Bolesław Prus 
w „Kurierze Warszawskim” opublikował jeden 
z odcinków Kroniki Tygodniowej pod znamiennym 
tytułem: „Co p. Sienkiewicz wyrabia z piękniejszą 
połową Warszawy”. W Kronice można było 
przeczytać m. in.:  Nigdzie w minionym karnawale 
nie zgubiono tylu serc i nie zamieniono tylu par 
kaloszy co na wieczorach, na których bywał on 
sam… Nareszcie, spotykając co krok fryzury à la 
Sienkiewicz, wiedząc, że młodzi panowie jeden 
po drugim zapuszczają hiszpanki, starają się 
mieć posągowe rysy i śniadą cerę, postanowiłem 

9.  Szczegóły artykułu podaje Maria Korniłowiczówna: 
Onegdaj... Op. cit., s.55

Karykatura Henryka Sienkiewicza wykonana przez 
Kazimierza Sichulskiego w 1904 roku. 

(http://www.desakatowice.com.pl)
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poznać jego samego.10 Rozważywszy wszystkie 
te okoliczności, Marynia zadecydowała, że zanim 
zgodzi się zostać żoną, Henryk musi pozyskać 
sobie jej rodziców. Sienkiewicz starał się jak umiał 
najlepiej i pod nieobecność ukochanej, która 
wciąż przebywała za granicą, zmiękczał serca ojca 
i matki. Objął  nawet redakcję pisma „Słowo”, co 
zaświadczyć miało o jego ustabilizowanej pozycji. 
W końcu starania opłaciły się i w sierpniu 1881 
roku został szczęśliwym małżonkiem, dumnym 
i oddanym Maryni bez granic. Po latach oczekiwania 
uwił małżeńskie gniazdko: Kto zobaczy nasz salon, 
zaraz go tłuką konwulsje przez godzinę. Kwiatów, 
jedwabiów, lamp, rzymskich brązów jak wody! 
Dziecko (czyli Marynia – przyp. M.N.) napiera mi 
się sroki albo małpy. Tymczasem ja je zastępuję.11 
Szczęście sięga zenitu, gdy na świat przychodzi 
maleńki Henryk Józef, nazwany przez pisarza, 
nie wiedzieć czemu, Łaciastym, a potem córka 
Jadwiga. Zdawało się, że w tej pięknej rodzinie nic 
złego nie może się zdarzyć. Niestety małżeńskie 
szczęście opuściło pisarza już cztery lata po ślubie, 
wraz ze śmiercią żony, pokonanej przez gruźlicę. 
I pomyśleć, że w tym właśnie czasie powstawały 
rozdziały „Potopu”. Czytelnicy „Słowa”, gdzie je 
drukowano, nie spodziewali się nawet, że Trylogia 
– krzepiąca serca – powstawała w najbardziej 
ponurych chwilach życia jej twórcy.

A więc taki jest koniec opowieści? 
O, nie. Myliłby się ten, kto by uznał, że spełniło się 
wszystko, co było do spełnienia i że już nic więcej 
w życiu Sienkiewicza się nie zdarzy. W końcu on 
sam niegdyś ułożył krzepiący wierszyk:  Pan Bóg 
jest wszechmogący: może robić cuda, / Jednak mu 
nawet Polka nie zawsze się uda. / Tym bardziej 
imię Jego godne wiecznej chwały, / Że mu się 
z nich niektóre tak świetnie udały.12 Pierwsza 
Maria i ta druga – najdroższa Maria – to dopiero 

10.  Bolesław Prus: Co p. Sienkiewicz wyrabia z pięk-
niejszą połową Warszawy. W: Henryk Sienkiewicz. 
Wybór i wstęp Janina Kulczycka-Saloni. Op. cit., 
s.126

11.  Barbara Wachowicz: Marie jego życia. Op. cit., 
s. 222-223

12.  Maria Korniłowiczówna: Onegdaj: opowieść o Hen-
ryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich. Op. cit., 
s. 172
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początek. Kobiet o tym imieniu było w życiu 
pisarza... pięć, a każda z nich to temat na oddzielną 
opowieść.  

Młody Sienkiewicz marzył o bohaterskich 
czynach, literackiej karierze i miłości. Krok po 
kroku i nie bez trudu, ale w końcu udało mu się te 
marzenia zrealizować. Tylko kariera mundurowa 
przepadła. Chociaż nie całkiem... 25 lutego roku 
pańskiego 2013 do polskiego rządu wszedł nowy 
minister spraw wewnętrznych - Bartłomiej 
Sienkiewicz – prawnuk pisarza. Co prawda nie nosi 
munduru, ale ochrona bezpieczeństwa, porządku 
publicznego i granic państwa, to znacznie więcej niż 
udział w powstaniu styczniowym, na co tak liczył 
pradziadek. Cóż, może nie zawsze i nie wszystko 
udaje się tak, jakbyśmy chcieli. Najwyraźniej 
Amerykanie mają rację, powtarzając za Woodym 
Allenem: Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz 
mu o swoich planach na przyszłość. W naszej 
rodzimej wersji, głoszonej przez siennickiego 
Milczka, brzmi to nieco dobitniej: Niech się dzieje 
wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Ale 
to już zupełnie inna historia.

Monika Nagowska
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Trzcinniczek. Zamieszkuje trzcino-
wiska, jest nieco mniejszy od pliszki, 
bardzo ruchliwy. Śpiewa podobnie 
do swego większego imiennika, 
trzciniaka. Dość łatwo daje się spro-
wokować i wtedy śpiewając, przez 
co zawiadamia o swoich prawach 
do terytorium, zbliża się na odle-
głość nawet dwóch metrów. Żywi się 
owadami.

Pani kos jest brązowawa, a samczyk 
- czarny, ona siedząc w tej chwili na 
gnieździe położonym często w wy-
krotach, przy odrostach ściętych 
drzew jest prawie niewidoczna, on 
siedzi wysoko i wygwizduje jak na 
flecie, zawiadamiając innych o swo-
im terytorium, a nam sprawia dużą 
przyjemność, zupełnie jak panie 
chórzystki.

Sierpówka jest często mylona z tur-
kawką, bo to ta sama grupa gołębi. 
Też gruchają, trzymają się parami, 
mają bardzo podobną sylwetkę. 
Różnią się tym, że sierpówka ma 
jeden czarny „sierp” na szyi, a tur-
kawki i synogarlice - trzy paseczki 
z boku szyi.

W Dzień Dziecka można było za-
uważyć duży ruch wśród ptasiego 
drobiazgu. Wyfrunęły z gniazd mło-
de wróbelki, kopciuszki, muchołówki. 
Są jeszcze nieporadne, ale rodzice 
karmią je, prowadzą w bezpieczne 
miejsca. Rodzice są tak zdetermino-
wani zapewnieniem bezpieczeństwa 
swoim podlotkom, że potrafią siadać 
w odległości jednego lub dwóch me-
trów od człowieka i głośnym ćwier-
kaniem zwracają uwagę na siebie.

fot. Mirosław Kaczor

Czekając w ukryciu na czaplę, 
usłyszałem szelest w trzcinach tuż 
za plecami. Powoli odwróciłem się 
i zobaczyłem obserwującego mnie 
trzcinniczka. Natychmiast odfrunął. 
Sprowokowany wrócił i już po kilku-
nastu minutach udało się uchwycić 
to maleństwo w chwili bezruchu.



fot. 
Mirosław KaczorKoziołek


