
3 (36) 2013 CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE

TEATR POKOLEŃ W SIENNICY RÓŻANEJ
W SZTUCE ZEMSTA ALEKSANDRA FREDRY

IS
S

N
 2

30
0

-4
59

2
100 LAT RUCHU TEATRALNEGO W SIENNICY RÓŻANEJ  

5 LAT TEATRU POKOLEŃ

36

fot. Robert Korczyński



Teatr Pokoleń powstał w 2008 roku i jest kontynuatorem amatorskiego ruchu teatralnego, łączące-
go ze sceną kilka pokoleń siennickich aktorów. Stał się przedłużeniem działalności historycznego 
zespołu teatralnego z 1913 roku, swoistej perły zdobiącej i rozsławiającej wystawianymi sztukami 
Siennicę Różaną. Teatr Pokoleń każdego roku przygotowuje nową sztukę. Pierwszą stała się „Cha-
ta za wsią” wg znanej powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego. Późniejsze to „Zełżyj po trzykroć”, 
„Pastorałki” Tytusa Czyżewskiego, „Końskie nazwisko, czyli próba Czechowa”, „W Baraniej Głowie” 
wg Henryka Sienkiewicza oraz „Zemsta” Aleksandra Fredry.
Więcej o historii ruchu teatralnego w Siennicy Różanej przeczytają Państwo niebawem w przygoto-
wywanym przez Irenę Zarazę wydawnictwie pt. „Dzieje siennickiego teatru”.

Próba generalna „Zemsty” Aleksandra Fredry

Finał spektaklu „Zemsta” w KDK Krasnystaw

fot. Halina Kargul

fot. Robert Korczyński
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Andrzej David Misiura

 
Od redakcji

Obecny numer „Ziarna” poświęcony jest 
Teatrowi Pokoleń, który na tle stuletniej tradycji 
obchodzi swoje piąte urodziny, ale jego szczegóło-
wą historię poznamy z książki „Dzieje siennickiego 
teatru”. Dzisiaj pozwolimy sobie jedynie przypo-
mnieć najważniejsze fakty, aby jak najmniej ująć 
z czytelniczych wrażeń przyszłej lektury. 

 Początki sięgają roku 1913 kiedy to Fran-
ciszek Zaraza z Woli Siennickiej podczas edukacji 
w odległej szkole zawodowej poznał przy okazji taj-
niki sztuki teatralnej i wróciwszy w rodzinne strony 
założył teatr w Siennicy Różanej. Prace nad pierw-
szą inscenizacją pt. „Łobzowianie” przerwała woj-
na i premiera odbyła się dopiero 15 sierpnia 1917 
roku, jednak reżyser nie doczekał tego wydarzenia. 
Przez kolejne lata jego dzieło kontynuował równie 
uzdolniony rodzony brat - Jan Zaraza, a w latach 
późniejszych nauczyciel Bolesław Górny, Stanisław 

Od redakcji Od redakcji

Borys i Stefan Truskowski. W tym okresie wysta-
wiono następujące sztuki: „Na przekór”, „Wesele 
Basi”, „Zaręczyny Jagny”, „Walkowe kochanie”, 
„Surdut i siermięgę”, „Swaty”, „Janka Powstańca”, 
„Grube ryby”, „Chatę za wsią”,  „Marcowego kawa-
lera”, a nawet operetkę „Piosenka pana Fortunata”. 
Po II wojnie światowej wystawiano także „Flisa-
ków”, „Straszny młyn”, „Swaty”, „Ojcowiznę”, „Ja-
gusia płacze, śmieje się Jaś”, „Macochę”, „Igraszki 
z diabłem”. 

Teatr amatorski przestał funkcjonować pod 
koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, koń-
cząc swoje występy sztuką „Chata za wsią” J. I. 
Kraszewskiego. Aby nawiązać do tradycji w 2008 
roku nowopowstały Teatr Pokoleń wystawił ją po 
raz trzeci. Fakt ten wywołał wielką społeczną apro-
batę, a wszystko dzięki determinacji Ireny Zarazy, 
która przyczyniła się do odrodzenia zespołu teatral-
nego. Obecnie Teatr Pokoleń ma już za sobą sześć 
premier. Reżyserią zajmują się Andrzej D. Misiura 
i Tadeusz A. Kiciński, wspierani przez wspaniałą 
i oddaną grupę aktorów, którzy są jednocześnie 
suflerami, wykonawcami rekwizytów i scenografii 
oraz opiekunami.

Andrzej David Misiura

Pierwsi wykonawcy:

1. Edward Chodun
2. Jan Drzas
3. Jan Dzik
4. Anna Herbutówna
5. Jan Humin
6.	 Tomasz	Kuś
7.	 Kazimierz	Łoza
8. Szczepan Mazurek
9. Agnieszka Mochniejówna
10.	 Łukasz	Muda
11. Aniela Proskurówna
12. Antonina Prusowa
13. Maria Proskurówna 

(synowa Jana Zarazy)
14. Karolina Sobieszczukówna 

(synowa Jana Zarazy)
15. Maria Sobieszczukówna 

(siostra Karoliny)
16.	 Stanisław	Sobieszczuk
17. Anna Szostkówna

18. Jan Wilk
19. Karolina Wojtalówna
20. Franciszek Zaraza
21. Jan Zaraza

oraz:

22.	 Stanisław	Dubaj
23.	 Józef	Głownia
24. Anna Herbut
25.	 Stanisław	Hykała
26.	 Bolesław	Dzik
27. Janek Dzik
28.	 Maria	Kamińska
29.	 Stanisława	Kamińska
30. Franciszek Karczewski
31. Regina Knap
32.	 Maria	Kwiecień	(Dzikówna)
33.	 Feliks	Kuś
34.	 Zofia	Mazur
35.	 Bronisław	Mazurek

36. Zygmunt Mazurek
37. Jan Mróz
38. Andrzej Nowosad
39. Józef Proskura
40. Maria Proskura
41. Marian Prus
42.	 Helena	Rybczyńska
43.	 Janina	Rybczyńska
44.	 Józef	Rybczyński
45. Tadeusz Sadowski
46.	 Edward	Soczyński
47.	 Mieczysław	Soczyński
48.	 Zofia	Świecińska 

(z domu Dzikówna)
49. Stefan Truskowski
50. Antonina Tryksza 

(Dzikówna)
51.	 Stanisław	Tryksza
52. Franciszek Wilk
53. Kazimierz Wilk
54. Irena Zaworska

Aktorzy dawnego zespołu teatralnego
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1. Magdalena Adamczuk
2.	 Agnieszka	Bąk
3. Karol Bojarczuk
4.	 Elżbieta	Bot
5. Janina Brzyszko (najstarsza aktorka)
6. Kazimierz Brzyszko
7. Magdalena Chodun
8.	 Edyta	Dąbska
9. Daniel Dobosz
10. Dawid Dobosz
11. Ewa Dziedzic
12. Waldemar Dzik
13. Joanna Furman
14. Grzegorz Grochocki
15. Kamil Guz
16. Magdalena Guz
17. Maria Guz
18.	 Paweł	Guz
19.	 Monika	Kaluźniak
20.	 Paulina	Kaluźniak
21. Marek Kapeluszny
22. Bogdan Kargul
23. Halina Kargul
24. Katarzyna Kondratiuk
25.	 Anna	Kułaga
26. Maciej Kwiatkowski
27.	 Marysia	Leszczyńska
28.	 Staś	Leszczyński 

(najmłodszy	aktor)
29.	 Wojciech	Leszczyński
30. Konrad Loba
31. Aleksandra Mochniej
32.	 Bogusław	Mochniej
33. Henryk Mochniej
34.	 Paweł	Magdziarz
35. Albert Marczewski
36. Artur Marczewski
37. Anna Mazurek
38. Andrzej Misiura
39. Magda Miszczak
40. Adolf Miszczak
41. Halina Muda
42. Julita Muda
43. Jerzy Parzymies
44.	 Radosław	Piwko	
45. Agnieszka Proskura
46. Artur Proskura
47. Mariusz Rój
48.	 Paweł	Rój
49. Ola Samko
50. Agnieszka Smerdel

Sufler:
Halina Kargul
Katarzyna Kondratiuk
Jolanta	Leszczyńska

Inspicjent:
Eliza	Bożek

Dźwięk:
Janusz	Ślipecki
Zbigniew Wolanin
Jacek	Żelisko

Światło:
Jacek	Żelisko
Marcin	Rękas

Kostiumy:
Magdalena Adamczuk
Barbara Bojarczuk
Joanna Parzymies
Irena Zaraza

Rekwizyty:
Henryk Mochniej
Bogdan Kargul
Piotr	Kołtun
Sławomir	Tryksza

Scenografia:
Tadeusz	A.	Kiciński
Sylwia	Kiełbasa
Mariola Niewiadomska

Choreografia:
Marzena	Darmochwał
Jolanta	Kicińska
Renata Tywoniuk

Muzyka:
Bogna	Kicińska

Scenariusz:
Andrzej D. Misiura
Tadeusz	A.	Kiciński

Reżyseria:
Tadeusz	A.	Kiciński
Andrzej D. Misiura

Koordynatorzy:
Irena Zaraza

Założyciel Teatru Pokoleń:
Irena Zaraza

51. Eugeniusz Sobieszczuk
52.	 Agnieszka	Soczyńska
53.	 Tomasz	Soczyński
54. Paulina Stalmach
55.	 Wiesław	Szydłowski
56. Patryk Truskowski,
57. Renata Tywoniuk
58. Anna Wróblewska
59.	 Klaudia	Zabłocka
60. Natalia Zaj
61.	 Stefan	Zając
62. Aneta Zaworska
63.	 Grażyna	Zaworska
64. Patrycja Zaworska

Aktorzy Teatru Pokoleń w latach 2008-2013 Realizatorzy 
i zaplecze techniczne

Od redakcji Od redakcji
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Lidia Jurkiewicz

Miejsce z opowieścią

W żdżańskim dworze

- Prawosławni tu byli od początku, byli 
nimi moi prapradziadkowie: Katarzyna Kniażuk 
i Michał Wierzchoś – opowiada Stanisław Wierz-
choś - A dziadek Maksym był unitą, ożenił się 
z katoliczką, wtedy cała wieś była unicka.

 Czytając opracowanie Rafała Smorczew-
skiego, napotykamy obszerny fragment traktujący 
o losach unitów na ziemi żdżańskiej. Autor pisze, że 
wobec grekokatolików powszechnie zwanych uni-
tami, władze carskie prowadziły szeroko zakrojoną 
politykę, mającą na celu eksterminację. Przemocą 
zmuszano ich, by wyrzekali się własnego wyznania, 
kiedy odmawiali wobec opierających stosowano 
chłostę, krwawe rzezie i deportacje na Sybir. Adolf 
Smorczewski podjął się obrony ich praw. Używał 
swych wpływów w rozmowach z władzami rosyjski-
mi i wspierał walkę unitów, dostarczając im żyw-
ność, niezbędną odzież, udzielając im schronienia. 
W dowód uznania jego wielkiego wkładu biskup 
lwowski i lubelski zarekomendowali go papieżowi. 
Drugiego lutego 1892 r. przyznał on Adolfowi i jego 
dwóm synom, Janowi i Feliksowi, tytuły hrabiow-
skie z prawem dziedziczenia.

- W Żdżannem była najpierw świątynia 
unicka, potem cerkiew prawosławna, zakazano 
więc katolickich ślubów i przed wojną rodziny 
chodziły do Galicji. Mówiono, że pod Jarosła-
wiem brano śluby. Marianna i Marceli Wierz-
chosiowie chodzili, aż pod San, aby wziąć ślub, 
również Grzegorz Ogrodniczuk poślubił swoją 
żonę poza granicami rodzinnej parafii – wspomi-
na w rozmowie pani  Janina Wierzchoś – matka 
wspomnianego wcześniej rozmówcy - Jak pop był 
w cerkwi do 1918r., to katolicy do kościoła chodzi-
li do Kumowa, potem do Siennicy Różanej, a od 
osiemnastego roku pochówki już były katolickie. 
Za Niemców znów była cerkiew, a ksiądz, któ-
ry pochodził zza Buga odprawiał na cmentarzu 
w grobowcu Smorczewskich.

Pani Janina Wierzchoś, 97–letnia miesz-
kanka Żdżannego, nie odgrzebuje z kurzu dat i fak-
tów, sypie nimi jak z rękawa i podaje opowieści na 
tacy. Z osnowy słów zapewne powstałaby ciekawa 
kronika, ale jej słowa nie ustawiają się w równych 
linijkach. W emocjach szanownej rozmówczyni, 
w blasku jej spojrzenia słowa nabierają niezwykłej 
mocy. Wirują, kołyszą się i delikatnie wydobywają 
dźwięki ducha minionej epoki, zmartwychwstają 
osobowości, święci się prawda, otwiera szeroko 
dobroć, a za nią przemyca się ludzka złość.

- Między katolikami a prawosławnymi była 
taka życzliwość – ciepło wspomina pani  Janina. 
Wzajemnie odwiedzali swe świątynie, wspólnie 
przeżywali święta i  obrzędy. Prawosławni po po-
grzebie robili stypę, a kiedy ktoś się żenił, piekli 
korowaj. Zbierały się wtedy same kobiety; panny 
i gospodynie. Bogato zastawiano stół, w piecu ko-
rowaj, a w izbie rozchodziły się ukraińskie pieśni. 
To był piękny obrzęd!  Dopiero jak Niemcy zawar-
li układ z Ukraińcami przeciw Polakom, stosunki 
między katolikami a prawosławnymi trochę po-
psuły się. Rzeź w Wierzchowinach zraziła między 
sobą Polaków i Ukraińców, potem ci drudzy  opu-
ścili wieś. Niemcy zabrali kościół, zabrali szkołę. 
Pani Janina z nostalgią wspomina czasy, kiedy 
w przedwojennej wsi ludność garnęła do siebie, 
kwitły sąsiedzkie relacje, tętniły życiem domo-
stwa.

- Ale pierwsze lata niepodległości rodzi-
ły się boleśnie, bieda przytłumiała wszystko, tak 
gdzieś po dwudziestym drugim roku przychodzi-
ła powoli radość. Do nas ktoś ciągle przychodził, 
mój mąż Wicek był uczynny, to kogoś zawiózł, bo 
wtedy nie wszyscy we wsi mieli konie. Uczyłam 
się w szkole, którą jeszcze wybudował car. Było 

Lidia JurkiewiczW żdżańskim dworze
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w niej dwie izby. W dużej uczyły się klasy od 
pierwszej do piątej, zaś w mniejszej szósta i siód-
ma. Po drugiej stronie był sad, a tam gdzie teraz 
jest wjazd (obok karczmy), trochę dalej, było bo-
isko. W sadzie stał pomnik Piłsudskiego. Najbar-
dziej lubiłam geografię, ale nie miałam książki, 
z której mogłam się jej uczyć. Pamiętam, że kiedy 
ją zdobyłam, całe święta przepisywałam. Przepi-
sałam wtedy cały zeszyt. Jak ukończyłam szkołę, 
strasznie płakałam i myślałam wtedy: Co ja będę 
robić? Wieczorami do naszego domu schodzili się 

sąsiedzi, a ja czytałam im historie o Indianach, 
Prusa, Żeromskiego i Tetmajera. Kiedy rano pa-
rowałam ziemniaki, żar z kuchni oświetlał mi 
kartki powieści. Dziś mam zdrowe oczy, nie zmę-
czone przez sztuczne światło. Dwa lata jeszcze po 
skończeniu szkoły spędziłam w domu rodzinnym, 
ale co to był za dom! Mieszkałam wtedy w baraku, 
w półziemiance. 4 czerwca 1932 roku wyszłam za 
mąż, ale było to takie wyjście z domu do domu, bo 
rodzina męża była mi bliska, tam się wychowy-
wałam. Za moim teściem była moja ciotka, to była 
jego druga żona. Gospodarstwo mojego męża na 
owe czasy było duże: 12 ha pola, dom pokryty 
blachą (postawiony w 1922 roku), cztery duże 
izby, drewniane podłogi, polepa (podłoga z gliny) 
była tylko w kuchni, obora murowana też pokry-
ta blachą, stodoła na dwa toki. Była też maszyna 
do młócenia – trybówka, kierat i skibowiec (pług 
z dwoma skibami).

Żdżanne stało się moją wsią, którą po-
kochałam i do której wciąż tęsknię, kiedy spę-
dzam zimę w Chełmie u syna. Tu wyjdę przed 

dom i lubię patrzeć jak rosną zboża. Tęsknię do 
skromnego kościółka, w którym przed laty stałam 
twarzą w twarz z ówczesnym właścicielem dóbr 
dawnego folwarku. Hrabia Jan Smorczewski 
(ten co otrzymał tytuł od papieża) z żoną zajmo-
wał lewą stronę ławki. Hrabina potrafiła leczyć. 
Mego teścia Maksyma wyleczyła z zapalenia płuc, 
a mi dała żółtą zasypkę na niegojący się palec u 
nogi. Też pomogło. Po prawej siedzieli młodzi, 
Robert Smorczewski z żoną – Julią Morawską. 
Ja stałam bliżej Jana. Zapamiętałam go tak, 

jakby był wtedy nieobecny, a hrabina 
ocierała mu usta chusteczką. Po mszy 
konie z dworu przyjeżdżały po księdza. 
Proszony był co niedziela na obiad. 
W czasie wojny nie mogliśmy się już spo-
tkać w kościele. Niemcy zrobili z niego 
cerkiew.

Ród Smorczewskich został pocho-
wany w Uchaniach. Przed wojną do ka-
plicy przywieźli metalowe trumny, były 
to ich ciała. W podziemiach rodzinnego 
grobowca spoczął Jan Smorczewski 
i  jego żona Maria Rzewuska. Spoczy-
wają  również tam rodzice Jana oraz 
jego syn Robert Smorczewski, jest jesz-

cze mała trumienka. Robert Smorczewski miał 
dwie żony. Kiedy się pierwszy raz ożenił z Ju-
lią Morawską dostał majątek Wierzchowiny 
i  Zwierzyniec. Julia Morawska pochowana jest 
w Chełmie na cmentarzu, na lwowskiej, widzia-
łam jej grób. Popełniła samobójstwo w trzydzie-
stym dziewiątym roku, jak Ukraińscy weszli do 
Polski. Druga żona Roberta – Piotrkowska była 
mężatką. W Warszawie doszło do pojedynku mię-
dzy Robertem a Piotrkowskim. Po nim przywieźli 
trupa. Nie było wtedy jeszcze kaplicy, więc Rober-
ta pochowali na cmentarzu, pamiętam jego prze-
piękny grób. Potem druga żona Roberta sprzeda-
ła Zwierzyniec z Wierzchowinami i wyjechała do 
Warszawy, pałac zajęli Niemcy. Po wojnie praco-
wała w amerykańskiej ambasadzie, a potem wy-
jechała do Ameryki. 

W kaplicy spoczywa także syn Roberta, 
również Robert, a drugie jego imię – Jan. Urnę 
Roberta Jana Smorczewskiego przywieźli z Kra-
kowa. Jednak on najpierw mieszkał we Wrocła-
wiu z żoną Marią Zakrzewską, mieli trzy córki. 

W żdżańskim dworze Lidia Jurkiewicz
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Jedna z nich Barbara (już nie żyje) przyjeżdża-
ła do Zagrody na wakacje, nocowała w szkole. 
Odwiedziła mnie kilka razy, wspominałyśmy 
dawne czasy. Robert Jan ożenił się drugi raz, jego 
kolejna żona była podobno lepszego pochodzenia, 
razem mieli syna.

Kaplica na cmentarzu w Żdżannem została 
wybudowana w końcu XIX w. przez Marię Smor-
czewską jako grobowiec rodzinny. Kiedy Niemcy 
oddali świątynię prawosławnym, katolicy przenie-
śli się z nabożeństwami do kaplicy na cmentarzu. 
Obecnie zamykają ją prostokątne, metalowe drzwi. 

Pierwotnie były tu drzwi dwudzielne, drewniane 
zdobione płaskorzeźbionymi motywami z herbem 
Krzywda należącym do Smorczewskich. Do dziś 
wokół kaplicy zbierają się wierni, szczególnie w li-
stopadowy czas. Dworu już nikt nie pamięta, dziś 
sytuuje się tam biurowiec Spółdzielni Produkcyj-
nej w Zagrodzie. A był kiedyś imponujący! Tak 
o jego losach pisze o Rafał Smorczewski w mo-
nografii rodzinnej:  Maciej Ciemieniowski, który 
był posesorem Żdżannego przed Suchodolskimi 
wzniósł tam siedzibę złożoną z kilku budynków 
skupionych wokół dużego obronnego dworu, 
otoczonego fosą i wyposażonego w prymitywne 
fortyfikacje. (…). Wnuk Franciszka Adolf, nieza-
dowolony ze zbyt ciasnego dworu, wybudował 
w jego sąsiedztwie imponującą siedzibę stano-
wiącą konglomerat cech średniowiecznego zamku 
i weneckiego pałacu. 

Kiedy przechadzam się śladami dawnych 
alejek, dostrzegam wielowiekową fosę, która wyty-
cza do dziś granice gniazda Smorczewskich.

- Tu jest mały kopiec, tu duży kopiec, a ten 
staw obok kasztanowej alei to łabędziówka – mó-
wią okoliczni mieszkańcy. Zachowała się jeszcze 
stara, pałacowa altanka  i …. kasztanowa aleja.

To najbardziej okazały zabytek architektury 
krajobrazu, który przypomina o dawnych czasach. 
Z nią wiąże się pewna opowieść, którą przytacza 
Rafał Smorczewski. Pisze on, że Adolf Smorczew-
ski jako kilkunastoletni chłopak odziedziczył ma-
jątek w Żdżannem dzięki radom i pomocy rodziny 
znalazł sprawnego zarządcę - Szwajcara Mon-
sieu Sandeau. Wraz z nim zorganizował szkołę 

o charakterze prywatnym przeznaczoną 
dla siebie, sześciu synów ubogich krewnych 
i sześciu chłopców wybranych spośród 
mieszkańców wsi. Kiedy uczniowie dorośli, 
wydzierżawił gospodarstwa niezamożnym 
krewnym, a wiejskim chłopom znalazł do-
bre miejsca pracy. Kilka lat później, w 1863 
roku wszyscy byli uczniowie przyłączyli się 
do powstania styczniowego. Przed odjaz-
dem każdy z chłopców zasadził w żdżań-
skim parku po jednym drzewie kaszta-
nowca. Jedenastu uczestnikom powstania  
udało się bezpiecznie powrócić do swych 
domów, dwunasty nie zdołał ocalić życia. 
Jedno spośród dwunastu rosnących w par-

ku dorodnych drzew uschło.
- Częstymi gośćmi dworu byli państwo Wa-

silewscy - wspomina pani Janina Wierzchoś - On 
nauczyciel  rosyjskiego w przedwojennym gimna-
zjum chełmskim  oraz jego żona, odwiedzali nasze 
gospodarstwo w czasie letnim, przyjeżdżali po 
prostu na wakacje - opowiada  pani Janina - Które-
goś popołudnia, po takiej wizycie we dworze, pani 
profesorowa wspominała, że jedli na obiad zupę 
z wiśni i kukurydzę. W czasie I wojny przeszedł 
front i spalił się dwór. Hrabia Jan próbował coś 
go jeszcze remontować, ale potem zrezygnował 
i przerobił spichlerz na budynek mieszkalny.

Tak o życiu w żdżańskim dworze pisze wspo-
mniany Rafał Smorczewski, potomek rodu Smor-
czewskich: Osobliwość charakteru Jana ujawniła 
się w organizacji codziennego życia oraz trybu 
funkcjonowania gospodarstwa domowego, który 
mu narzucił (…) Dom był zawsze pełen krewnych, 
należących do nich przyjaciół i przyjaciół przyja-
ciół. Dzień w pałacu zwykle rozpoczynał się około 

W żdżańskim dworze Lidia Jurkiewicz
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czwartej nad ranem, kiedy Jan budził wszystkich 
domowników, wygrywając na fortepianie jakiś 
szczególnie głośny utwór muzyczny. (…). Następ-
nie, zwykle udawał się na konną inspekcję swoich 
dóbr, która równie dobrze mogła trwać godzinę, 
jak i pół dnia. Rodzina i rezydujący mieszkańcy 
spożywali posiłki o dowolnie wybranych przez 
siebie porach, toteż od wczesnego ranka, aż do 
późna w nocy przy końcu ogromnego, jadalnego 
stołu tkwiła usadowiona jakaś samotna postać, 
która właśnie spożywała śniadanie, obiad lub co-
kolwiek innego.

Historia żdżańskiego dworu sięga jeszcze 
jednego ciekawego wydarzenia, które rejestruje 
Rafał Smorczewski, nawiązuje ono do ciekawej 
osobowości Jana i okoliczności spalenia dworu 
Smorczewskich.

Jan powziął myśl o przygotowaniu tajem-
nego i bezpiecznego schronienia dla siebie i domow-
ników(…). Olbrzymi piec w kuchni, wyposażony 
w liczne płyty grzejne i palenisko został postawio-
ny na ukrytych kołach. Pod nim umieszczono właz, 
który umożliwiał dojście do piwnicy przekształco-
nej w tymczasowe pokoje mieszkalne. Długie pod-
ziemne przejście prowadziło do nieużywanej stud-
ni w ogrodzie, wyposażonej w żelazne przejście 
i pokrywę. Rodzina obserwowała poczynania 
Jana z mieszaniną rozbawienia, niedowierzania 
i przerażenia, używając ten cały pomysł za kolej-

W żdżańskim dworze Lidia Jurkiewicz

ny objaw ekscentrycznego charakteru gospoda-
rza. W 1914 roku rozpoczęła się wojna i wkrótce 
front ogarnął Żdżanne. Na polecenie Jana wszy-
scy mieszkańcy zeszli do piwnic. Nie trzeba doda-
wać,  że gdy wkroczyły oddziały wojsk austriac-
kich, natychmiast powiadomiono ich o kryjówce 
Smorczewskich, dodatkowo informując również, 
że wraz z rodziną ukrywa się oddział armii rosyj-
skiej. Pluton Austriaków rozlokował się w kuchni, 
a wtedy piec został odsunięty na bok. Kiedy skie-
rowano broń w dół otworu, padł donośny roz-
kaz: Wychodzić z rękami nad głową! Jakież było 
zdumienie dowódcy, gdy jako pierwszy wyłonił 
się miejscowy ksiądz, unosząc mocno trzęsące się 
ręce. Następnie pojawili się Smorczewscy, a za 
nimi liczne grono ciotek i kuzynów. Pochód koń-
czyło kilkoro dzieci i psy. Ich pojawienie powitały 
salwy śmiechu, ale oficer był podejrzliwy. Proce-
sja w komplecie odmaszerowała do głównej kwa-
tery, gdzie wszystkich poddano skrupulatnemu 
przesłuchaniu. Kiedy w końcu ich wypuszczono 
i wrócili do Żdżannego, splądrowany pałac pło-
nął. Mizerne próby, by opanować ogień, okazały 
się daremne. Z resztką cennego dobytku i kilko-
ma nędznymi rzeczami, które zdołano uratować, 
rodzina rozmyślała nad bezdomną przyszłością. 
Nową siedzibą Smorczewskich stał się duży, sta-
ry spichlerz, przystosowany w miarę możliwości 
do własnych potrzeb. Był on na tyle obszerny, ze 
wszyscy zdołali się w nim pomieścić. Spichlerz po-
został ich domem aż do 1945 roku, kiedy zostali 
stąd wyrzuceni przez polskie władze komuni-
styczne. Jana często pytano, dlaczego nie odbu-
dował siedziby. Jego odpowiedź brzmiała zawsze 
tak samo: Wolę ruinę pałacu, niż moją własną.

Historię Żdżannego pani Janina rysuje 
jako historię okazałej wsi, która ciągnęła się przed 
laty od miejsca, w którym obecnie widnieją ruiny 
murowanej karczmy, aż po gospodarstwo pana 
Mysłowskiego w Wierzchowinach. Pani Janina 
pamięta Żdżanne jako wieś należącą do majątku  
Smorczewskich, w skład którego wchodziły jeszcze 
Wierzchowiny, Zagroda, Majdan Żdżański, Ma-
ciejów, Toruń i Hostunin. Dziś Żdżanne jest wsią 
o długości jednego kilometra. Choć straciła swe do-
bra ziemskie, zyskała wielką opowieść. 

Lidia Jurkiewicz
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Krzysztof Kołtun

Gromnica

Czarną nocą
- bezkresem
Na zagubionym rozstaju,
Stoisz z gromnicą w ręku,
Gromniczna Pani.

Wosk kapie
- na liszaje
smutek zimny i cień.
Stoisz w jasności – Pani
by przeprowadzić przez czerń.

Wyją wilki
- luta zima,
i rozstaje coraz głębsze.
Czekasz, wieczór – spod welonu
Płomyk świeci
- prosto w serce.

W salonie

Od Aniołów na rogu ściany,
pyłem święconym powiało.
Poschodziły z ram złotych
- na skrzypcach grają.

Pośrodku z obrazu w domu
- Cecylia, rzymska organistka.
Mazurki wygrywa nocą
aż tańczą Anioły wszystkie.

Dziwi się Święty Antoni
w spoconym habicie stanął
i Andrzejowi Boboli –
wyciera skrwawione czoło.

A Salomea – halicka księżna
w świat skrycie, półstąpa z ramy
- takie to małodziwne
w salonie ze stu obrazami.

Pusta jesień

Byłem rankiem przy grobie,
po wschodzie czwartkowego słońca
- błysnęło zza Pliskowa
na piaszczystą drogę.
Nikogusieńko – cisza,
bukiecik z odpustu
- wciąż stoi pod krzyżem.
Idą  pierwsze Zaduszki
- bez twych szalinówek,
na siwej głowie.

Procesja dojdzie do bramy
- na wypominki, przystanie.
Usłyszę bliskie imię – 
wołanie w zaświaty.

Stoję przy grobie
- łzy z rosą kapią.
Jaka pusta jesień
- bez ciebie
Mamo.

Chustki

Domykam drzwi
- płacze serce
na progu wiedząc, że tu pustka.
Marcowy wieczór,
rozsypał gwiazdy po ogrodzie,
ścieżki podeszły do okna.
Na pustym krześle,
czarna chustka
Z Wołynia –
w czerwone róże.

Inne – kraciaste, tureckie,
szalinowe – jedwabne, z wełny.
Z całego świata podarunki
- rozdałaś w ostatnich spotkaniach,
na szczęście.

Rozglądam się po kątach
- pusto.

Poezja - Krzysztof Kołtun Poezja - Krzysztof Kołtun
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Osowiały zegar,
niechętnie ruszył z postoju.
Puste, wyścielone łóżko
- trochę starych listów,
powiązanych na podróż
w rogu pokoju.

Nie będę już tu wracał
- nie ma Ciebie… Mamo.

19.XII.2012 r.
Z każdej, dalekiej podróży przez 30 
lat przywoziłem Mamie w podarunku 
– chustkę.

Krzysztof Kołtun urodził się 9 września 1958 
roku w Chełmie, w rodzinie pochodzącej z Lubom-
la na Wołyniu. Dzieciństwo spędził w Wierzcho-
winach w gminie Siennica Różana. Poeta, patrio-
ta i piewca utraconej Ojczyzny. Jest autorem 24 
książek poetyckich i członkiem Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich w Krakowie. W 2010 roku zało-
żył Grupę Poetycką KRZEMIEŃ kultywującą tra-
dycje przedwojennej Grupy Poetyckiej WOŁYŃ. 
Organizator wielu twórczych działań, spośród 
których najbardziej znanym jest Konkurs Poetyc-
ki „U progu Kresów” ogłaszany od piętnastu lat. 
Założyciel Towarzystwa Rodzin Kresowych (1988) 
i Nadbużańskiego Towarzystwa Kultury (1999).  
Krzysztof Kołtun jest częstym gościem audycji 
radiowych, dziennikarzem i antykwariuszem.
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Katarzyna Kielech

„Elegia podróżna” dwóch sióstr 
- Apolonii Wolskiej i Leokadii 

Kaczor (z domu Mazurek)

- Ten dom, w którym teraz jesteśmy został 
zbudowany w 1937 roku…

- W trzydziestym siódmym?- przerywa sio-
strze p. Lodzia. - Nie wcześniej?

- W trzydziestym siódmym, przed samą 
wojną. Dobrze pamiętam. Pomagałam rodzicom 
przy budowie. Żeby robotnika nie nająć to ja to 
wszystko robiłam. - wyjaśnia p. Apolonia

- Wcześniej mieszkaliśmy w takim małym 
domku obok - uzupełnia p. Leokadia - a potem po-
wstał ten, gdzie obecnie siostra mieszka. 

- Z tatusia to był taki ryzykant, bo jak już 
postawiliśmy ten dom, to on upierał się żeby go 
sprzedać, kupić drewna i zbudować jeszcze więk-
szy. Dobrze tylko, że mamusia się nie zgodziła, bo 
drewno podrożało i żadnego innego domu nie uda-
łoby się nam postawić- kończy p.  Pola.

To fragment naszej rozmowy z października 
2011 roku. Zastanawiam się, jak mogło wyglądać 
życie w tym domu przed wojną… Ciekawa jestem 
jaki obraz widzi pani Apolonia i pani Leokadia, kie-
dy cofają się w czasie…

Jest czerwiec 1939 roku. Tato pochyla się 
nad metalową miską i przemywa letnią wodą de-
likatnie namydloną twarz. Myje szyję, klatkę pier-
siową, plecy… Wyciera się ręcznikiem. Jest zamy-
ślony i lekko uśmiechnięty. Gdy się jednak bliżej 
przyjrzeć, uwagę przykuwa jakaś blizna. Jakby sta-
ra, zabliźniona już rana. Tato ma ją pod łopatką. To 
„pamiątka” po bolszewickiej kuli, która trafiła go, 
gdy jako ochotnik, zgłosił się do Legionów. Było to 
niecałe 20 lat temu.

Mama otula 7- letniego Stasia, którego zmo-
rzył już sen. Staś jest najmłodszym dzieckiem. Tato 
zakłada koszulę, podchodzi do mamusi i obejmuje 
ją w pasie. „Ignacy poznał Wiktorię jak mieszkała 
w majątku u Watsona na Boruniu, bo mamusia po-
chodziła zza Buga(…) Pamiętam, że mamusia nie 

Katarzyna Kielech
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umiała przyrządzać żadnych wiejskich potraw, bo 
wcześniej mieszkała w mieście i pracowała w ap-
tece. Babcia Marianna, mama taty, nam gotowała, 
uwielbiałyśmy ją” - kończy pani Apolonia.

W domu panuje półmrok. Lampa nafto-
wa sprawia, że w domu jest przyjemnie. Nafta 
i sól to jedyne rzeczy jakie można dostać w skle-
pie. Właściwie można dostać też cukier, ale rodzina 
Mazurków produkuje go domowymi sposobami. 
Wystarczy, że z przejeżdżającego wozu spadnie kil-
ka buraków. Dzięki dłuższemu gotowaniu można 
otrzymać gęsty, słodki syrop, którym można posło-
dzić herbatę. W tym czasie o pieniądze jest ciężko. 
Żyje się biednie.  W sklepie, zamiast pieniędzmi, 
płaci się niekiedy jajkami. Pani Leokadia mówi, 
że gdyby nie wybuchła wojna, to zapewne udałoby 
się ich rodzinie trochę wzbogacić, ponieważ zaczęli 
uprawiać tytoń. 

W domu jest wesoło i rodzinnie  za sprawą 
szóstki dzieci Mazurków (Poli,  Stasia, Julci, Wa-
lerci, Bronci i trzynastoletniej Leokadii) oraz ich 
jednego zięcia, męża dwudziestoletniej Apolonii 
- Michała  Wolskiego. Jutro zapowiada się cieka-
wy dzień, czy raczej noc. ZMW „Wici’’, którego 
członkinią jest najstarsza Apolonia organizuje 
w Kozieńcu Noc Kupały.

„Coś pięknego. Tutaj, gdzie Soczyńscy dzi-
siaj mieszkają (obok sklepu), był taki wygon. Tam 
nikt nie mieszkał. Zostało rozpalone takie ognisko 
ogólne. Chłopcy skakali przez to ognisko, dziew-
czyny wieńce wiły, puszczały na wodę. Na tych 
wieńcach paliły się świeczki. Rozświetlały wodę”. 
W myślach dopowiadam: rozświetlały noc. Nic 
już nie można dodać do tak pięknego opisu. Chy-
ba tylko to, że gdy pani Pola opowiada o tym, jej 
oczy błyszczą, a na twarzy pojawia się uśmiech. 
Nic dziwnego z resztą. Tak cudowna noc spędzona 
w gronie sąsiadów, znajomych i przy boku poślu-
bionego pięć miesięcy temu męża może zostać jed-
nym z najpiękniejszych wspomnień życia. 

15 sierpnia 1939 roku we wsi Kozieniec od-
bywają się dożynki. Nazajutrz mąż pani Poli do-
staje wezwanie do wojska, do Łuckiego 36 Pułku 
Piechoty („Mąż nawet nie spał, bo w nocy suszył 
tytoń”). Czuć w powietrzu, że coś jest inaczej niż 
zwykle.

Wrześniowe dni były zadziwiająco piękne. 
Było bardzo ciepło a niebo było bezchmurne.

- Pamiętam ogromny strach. Pamiętam, że 
wszystko chowaliśmy. Bombowce buczały. Samo-
loty latały tak nisko… Był straszny huk. Oni strze-
lali do przypadkowych ludzi! Nawet do dzieci… Te-
raz nie jest się w stanie słowami opisać tego co się 
wtedy przeżywało - wspomina pani Wolska.

- Ludzie nie wiedzieli co mają robić. Wszy-
scy uciekali na wschód, żeby jak najdalej od Niem-
ców. Nawet koleżanka siostry, Wiciarka z gór 
sprzed Krasnegostawu, tutaj, na Kozieniec, z czte-
rema krowami przyszła… - mówi pani Lodzia

- No tak. To ja jej powiedziałam: „Dziewczy-
no, gdzie Ty uciekasz, ty wracaj z powrotem, bo to 
nic nie zmieni. Tam gdzieś jest to samo.’’- uzupeł-
nia pani Pola.

 - Wasz tato w jakiś sposób ostrzegał Was 
na co musicie się teraz przygotować? Co może się 
wydarzyć? On przeżył przecież już jedną wojnę… 
- spytałam.

- Nie, raczej nie było żadnej takiej rozmowy. 
Poza tym, pierwsza wojna to było co innego. 

To była wojna pozycyjna. Teraz wszyscy 
byliśmy równie zaskoczeni. Przecież najpierw jak 
się zobaczyło Niemców, to albo w pancernych czoł-
gach, albo na motocyklach z przyczepami… Tutaj 
to było coś zupełnie nowego - odpowiada pani 
Lodzia.

Podczas naszej rozmowy pada jedno ważne 
zdanie. Zdanie, które chcę, żeby nadało wymowę 
dalszej części tej pracy. Brzmi ono następująco: 
„I to nie to, że ta historia działa się w Gdańsku, 
Warszawie, tylko tu, tutaj się działa”.

„Chłopaki, szkoda waszego młodego życia. 
Jeszcze się w życiu przydacie ojczyźnie. Przysię-

„Elegia podróżna” dwóch sióstr Katarzyna Kielech

Dożynki, Kozieniec 1939 r.
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ga was już nie obowiązuje.” Zaraz po tym oddział 
Franciszka Kleeberga wywiesza białą flagę. Dla 
żołnierzy to bardzo ciężkie przeżycie oddać broń 
nieprzyjacielowi. Kock broni się najdłużej. 5 paź-
dziernika kończy się walka o granice. Wojna w Pol-
sce przechodzi w kolejny etap. Dowódca niemiecki 
jest pełen podziwu dla polskiego dowódcy. Składa 
mu propozycję, aby przeszedł na stronę niemiecką. 
Kleeberg odmawia. Oddział popada w niemiecką 
niewolę. Kazikowi Kaczorowi udaje się z tej niewoli 
uciec. Niepostrzeżenie oddala się od grupy. Ukrywa 
się za krzakami. Coraz dalej, coraz dalej. U jednych 
gospodarzy dostaje ubranie cywilne. Polami z Koc-
ka wraca do Siennicy Różanej. Pieszo! Podstępnie 
gdzieś chwyta koszyk. Udaje, że zbiera ziemniaki. 
Nocuje w lasach. Jeszcze w październiku dociera 
do domu. Kazimierz Kaczor ma wtedy 22 lata. Jest 
dziewięć lat starszy od swojej przyszłej żony Leoka-
dii Mazurek, której teraz nawet nie zna.

Siennicę Różaną od Kozieńca dzieli zakręt. 
Przyjechała duża ciężarówka. Ciężko teraz powie-
dzieć  czy jechała właśnie od strony zakrętu, czy też 
od strony Chełma. Łódzka ciężarówka zatrzymała 
się. Z ciężarówki wyładowano Żydów na ulicę. Bo-
gatsi jakoś tam sobie dali radę. Mieli pieniądze to 
mogli wynająć mieszkanie. Ignacy Mazurek prze-
chodząc zauważył jedną rodzinę siedzącą przy ro-
wie. Pomyślał: „Przecież to ludzie”.  Zabrał pięcioo-
sobową rodzinę do suszarni. To była wiosna, skoro 
wiosny. Na początku wojny. Później to Niemcy Ży-
dów traktowali inaczej.1 Dlatego to co zrobiła wtedy 
rodzina Mazurków było dopuszczalne. Mieszkali w 
tej suszarni całe lato. „Myśmy niewiele mieli, ale 
i niewiele można podzielić. Wśród nich była taka 
dziewczynka o imieniu Topci, młode małżeństwo 
i rodzice. Pięć osób. Jeden z mężczyzn był szew-
cem. Potem wyjechali do Depułtycz. Nie wiemy co 
się dalej z nimi działo”- mówi pani Apolonia.

Przez dom Mazurków przewijało się wiele 
osób. Byli oni życzliwą rodziną. Dzięki temu, że 
zaoferowali się z pomocą tej żydowskiej rodzinie, 
inni Żydzi (ci bogatsi) też im ufali. Dowodem tego 
było to, że od czasu do czasu przynosili oni do Ma-

1. Na początku wojny tutejsi Niemcy wykorzystywali 
Żydów do pracy przy kopaniu kanałów i sadzawek 
w okolicy. Niemcy nie stosowali wobec nich żadnych 
represji jeśli tylko Żydzi wypełniali swoje obowiązki. 
Z czasem to uległo zmianie.

zurków swoje rzeczy (na przechowanie). Jeszcze 
w 1940 roku Mazurkowie pomogli innej pięcio-
osobowej rodzinie wysiedlonej z Zamojszczyzny. 
Ci ludzie mieszkali tutaj, gdzie jest świetlica na 
Kozieńcu, ale dzieci często przychodziły chociażby 
żeby pobawić się ze Stasiem. Rodziny polubiły się. 
Osobom wysiedlonym trzeba było pomagać w zdo-
bywaniu jedzenia. „W świetlicy było kilka rodzin, 
nie tylko ta jedna i nie tylko my im pomagaliśmy. 
Dużo osób im pomagało.”- wspomina pani Lodzia. 
Następną osobą, która jeszcze w tym samym roku 
znajduje lokum u Mazurków jest niejaki Kazimierz 
Kott…

Kazimierz Kott był Szefem Wydziału Bo-
jowego PLAN-u. Była to jedna z największych 
organizacji podziemnej Warszawy 1939 i 1940. 
Kazimierz Kott był jednym z piątki założycieli. To 
kierowanemu przez niego wydziałowi bojowemu 
przypisuje się pozyskanie pierwszego powielacza 
w stolicy!  Właśnie „Światowid” - bo taki miał pseu-
donim Kott - wpadł na pomysł, aby na plakatach 
niemieckich, porozwieszanych w całej Warszawie 
i mówiących  o karach dla Polaków, ponaklejać na-
lepki z treścią: „Marszałek Piłsudski powiedziałby: 
A my was w dupie mamy. To właśnie ten „Szale-
niec Niepodległości” (tak był nazywany w gronie 
przyjaciół) wraz z członkami organizacji wrzucił do 
warszawskiego kina „Napoleon” granaty z gazem 
łzawiącym. Powodem był niemiecki repertuar oraz 
gloryfikująca dokonania niemieckie kronika fil-
mowa. 14 stycznia 1940 roku wraz z matką zostaje 
aresztowany i przewieziony na Szucha. Dokonuje 
wówczas praktycznie niemożliwego - udaje mu się 
uciec. Jak możemy przeczytać na jednej ze stron in-
ternetowych: „Z Pawiaka było kilkanaście udanych 
ucieczek, a z Szucha bodajże jedna czy dwie”. Za 
jego głowę wyznaczono 2 tysiące złotych nagrody.

O losach „Światowida” i kim był mężczyzna, 
któremu udzieliliśmy pomocy, dowiedziałyśmy się 
z siostrą dopiero po wojnie, gdy przez przypadek 
w ręce wpadła mi książka Jerzego Drewnowskiego 
pt. „Cynga” - mówi pani Apolonia.

Kazimierz Kott dostał adres Mazurków od 
Watsona, właściciela majątku Boruń.  Kott był do-
brze zbudowany, wysoki. Miał czarne włosy. „No 
tak, ja pamiętam. Ziemniaki młode obierał żeby 
ręce były zniszczone, bo ręce miał białe, a w dowo-
dzie miał jako ślusarz. Widzieliśmy tylko o nim, ze 

„Elegia podróżna” dwóch sióstr Katarzyna Kielech



�2

się nazywa Kazimierz Kott” - wspomina pani Lo-
dzia. Mieszkał u Mazurków przez miesiąc. W tym 
czasie ufarbowali mu oni włosy na blond, bo był 
poszukiwany listem gończym. Po miesiącu wyje-
chał do Warszawy, ale jeszcze wrócił. Za jakiś czas 
wyjechał do Lwowa. „Kiedy miał wyjeżdżać daliśmy 
mu bochenek chleba, a w środku ukryliśmy kom-
pas”- uzupełnia pani Pola. Wyjechał do Lwowa. Za 
jakiś czas dostaliśmy od niego list, który doszedł 
pocztą pantoflową. Na kartce było napisane: „Po-
zdrawiam Bertę z przybudówkiem”. Berta to była 
klacz, która się oźrebiła przed wyjazdem mężczy-
zny. Byliśmy ciekawi dalszych jego losów. W pracy 
Roberta Ramarka, „Kazimierz Kott - zapomniany 
bohater Warszawy 1949-1940” czytamy: „W 1940 
roku zaczęły dochodzić wieści w okolicach Lwowa, 
że jakaś nieznana organizacja bojowa wysadziła w 
powietrze sowieckie transporty kolejowe wiozą-
ce do Niemiec surowce i żywność zgodnie z umo-
wą Ribbentrop - Mołotow. Te akcje trwały kilka 
miesięcy. W końcu Sowietom udało się rozbić tą 
organizację. Wśród rannych był Kazimierz Kott”. 
Najprawdopodobniej trafił potem do lwowskiego 
więzienia śledczego, gdzie został zamordowany lub 
zmarł jesienią 1940 roku w wyniku ciężkich ran.

W dwa lata od powrotu Kazika Kaczora 
z Kocka, jego przyszła szwagierka składa przysię-
gę. „Początek konspiracji dla mnie to pierwsze spo-
tkanie z Helą Jakubcówną, 1941 rok” - mówi pani 
Apolonia. „Odprowadzałam ją do domu na Macie-
jów. To była jesień…”

- Słuchaj Pola, chcemy żeby tu, u nas, 
powstał Związek Kobiet. Na wzór takich jakie po-
wstają w innych miejscowościach - mówi Hela 
przystając na chwilę. - Zgodzisz się w nim uczest-
niczyć? - pyta.

- Tak…, jak najbardziej - mówię.
Hela uśmiecha się. Jej spojrzenie jest dla 

mnie wyjątkowe.  Znamy się już od wielu lat. Obie 
teraz zdajemy sobie sprawę, jak wiele zmieniło się 
od chwili wybuchu wojny. Ile zmieniło się w nas sa-
mych i w okolicznościach w jakich się spotykamy. 
Składam przy niej przysięgę. Przybieram pseudo-
nim „Kalina”, który później zmienię na „Jarzębi-
na”, ponieważ w województwie będzie jakiś „Ka-
lina” i Hela powie z uśmiechem: „Słuchaj, zmień 
pseudonim”. Idziemy dalej. 

Ludowe Związki Kobiet zaczęły powsta-
wać, z powodu dużej ilości osób, które wymagały 
pomocy medycznej. Niemcy wysiedlali już z Ło-
dzi, z poznańskiego, z Zamościa, trzeba było tym 
ludziom pomóc, dlatego takie związki tworzyły się 
w całej Polsce. Z czasem pani Apolonia zostaje 
przewodniczącą gminną LZK i zajmuje funkcje 
w kierownictwie powiatowym. Jest to związane 
z tym, że jest ona osobą „dyspozycyjną”. Jej mąż wy-
jechał, a jego wojsko popadło w niewolę. Jest gdzieś 
w Niemczech. Jak sama mówi: „Nie miałam dzie-
ci. Nie prowadziłam sama gospodarstwa. Mogłam 
się poświęcić”. Poza tym do pani Poli wszyscy 
z konspiracji mieli pełne  zaufanie.

Przesypuję piasek. Z jednego miejsca 
w drugie i znów… Mam 16 lat i jestem raczej niskie-
go wzrostu. Osoba przechodząca zauważy, że się 
bawię. Oznaczać to będzie, że jestem dobrą aktor-
ką. „Pilnowałam czy nie ma żadnych podejrzanych 
ludzi. W domu obok, w naszym domu, latem 1942 
roku odbył się pierwszy kurs sanitarny. Prowadził 
go dr Lipiński.’’- mówi pani Leokadia. Jej starsza 
siostra Apolonia, która uczestniczyła w tym kursie 
uzupełnia: „Doktor przeszkalał nas, uczył dawania 
zastrzyków i pierwszej pomocy. Potem przysięga, 
tych niezaprzysiężonych jeszcze. Były tam dziew-
czyny z Maciejowa - Hela Jakubcówna „Osa’’, 
z Dużej - Helena Wójcik, z Nadolnej - Bojarska. 
A Lodzia pilnowała, bo dziś to obcych jest dużo, 
a kiedyś to ktoś obcy był już podejrzany”.

Leokadia złożyła przysięgę w domu na Ko-
zieńcu. Przyjęła pseudonim „Janka”. Pamięta, że 
przysięgała „na wszystko co ma najdroższego”. Po-
tem na Żdżannym to już ona odbierała przysięgę. 
Można powiedzieć, że starszy funkcją zaprzysięgał 
podwładnego. „Jance” utkwił w pamięci jeszcze inny 
kurs sanitarny, u Domańskich na Komarówce.

„Kurs był kilkudniowy. Nocleg mieliśmy 
u Tokarzów. W kilka dziewczyn tam nocowałyśmy. 
Chłopcy przyszli wieczorem i mówią do nas: „Wy 
się nie rozbierajcie. W nocy po was przyjdziemy, 
pójdziemy do lasu i będziemy Was uczyć strzelać”. 
Tak się stało. Oni zastukali wieczorem w okno… 
Cichutko, żeby rodziców nie obudzić… i poszli-
śmy.”- śmieje się pani Kaczor. „Było tak gdzieś 
około dwunastej. Chłopaki przynieśli karabiny. 
Długie były te karabiny. Przyłożyć je trzeba było 
blisko ciała i silnie przycisnąć. Tak mnie odrzuciło, 
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kiedy strzeliłam…. Później cichutko, do domu, po-
łożyłyśmy się spać. Następnego dnia rano, wszyscy 
dookoła rozmawiali się, że w nocy było słychać ja-
kieś strzały. A my nic… Nie przyznałyśmy się wca-
le.” - z refleksją wspomina pani Lodzia. Podczas 
wojny, zajmowała się ona jeszcze przenoszeniem 
gazetek, a konkretnie, tej jednej, słynnej: „Hejna-
łu”. „Janka” chodziła do wsi Toruń (do Cześka Ma-
zurka „Maczka”), chowała gazetki pod ubraniem 
i rozdawała zaufanym mieszkańcom przeważnie na 
Zagrodzie i Żdżannym. Ludzie przekazywali sobie 
pismo, zgodnie z napisem jaki widniał na pierwszej 
stronie: „Przeczytaj i oddaj drugiemu!”. 

W czasie II wojny światowej roboty przy-
musowe stanowiły jedną z głównych metod pozy-
skiwania taniej siły roboczej w Niemczech. Robot-
nicy przymusowi dzielili się na trzy kategorie: jeńcy 
wojenni, cywilni robotnicy (w większości Polacy) 
i jeńcy ze Wschodu (głównie Ukraińcy, Rosjanie, 
Białorusini czy Bałtowie). Karty, które przydzielał 
sołtys każdej wsi, dotyczyły drugiej kategorii.

W części przypadków pomagała Hela Ja-
kubcówna „Osa”. Gdy jakaś dziewczyna dostawała 
taką kartę, Hela brała ją do siebie i przechowywa-
ła w domu w Krasnymstawie. Niemcy po upływie 
dwóch, trzech tygodni, nie kontrolowali już tego. 
Najpierw kartę dostaje Broncia. Los sprawia, że 
zgłasza się do Mazurków mężczyzna, który mówi, 
iż pojedzie za dziewczynę jeśli dostanie chociaż tro-
chę jedzenia na podróż. Stwierdza, że tutaj nie wi-
dzi dla siebie przyszłości.  W 1940 roku, taką kartę 
dostaje siedemnastoletnia wówczas Julcia Mazu-
rek. Dzięki temu, że bierze ślub, jakoś udaje jej się 
uniknąć wywózki do Niemiec. Od teraz nazywa się 
Julia Wilk i mieszka w Siennicy Różanej. Trzy lata 
później pada na Leokadię.

- Lodziu, gdzież Ty do Niemiec pojedziesz 
- mówi tato. - Nie puszczę Cię. Ja za Ciebie pojadę. 
Ja już jestem starszy, mam prawie 50 lat, to mnie 
nie wezmą.

Tatuś nazajutrz jedzie do Krasnegostawu. 
Zgłasza się, licząc, że mu odpuszczą. Oni natomiast 
mówią: „Pasuje. Ma jechać”. Zabierają go. Zawożą 
wszystkich robotników cywilnych do Lublina. Pro-
wadzą na stację. Ignacy próbuje uciec. Niemiec to 
zauważa. Odstawia go do szeregu. Ładują wszyst-
kich w pociąg towarowy. Za brudnym oknem pocią-
gu robi się szaro.  Przeciążona maszyna mija stacje. 

Kolejarze zwalniają pociąg, który ledwie, ledwie je-
dzie… Ignacy czeka na odpowiedni moment. Wcze-
śniej zauważa, że zamek w drzwiach jest zepsuty. 
Wolność ogranicza tylko drut, którym są okręco-
ne rozsuwane drzwi.2 Rozkręcają drut. Skaczą. Są 
w okolicy Dęblina. Stamtąd na piechotę wracają do 
domu. Jest jesień. Oprócz taty  wracają także m. in. 
Giena Dubajowa czy Smolira z Zagrody.

Aż w końcu nadszedł czas kiedy wraz z ma-
jem kwitł zapał i nadzieja wśród krasnostawskiego 
„podziemia”. Jeden z kolegów powiedział: „Szy-
kuj flagę”. A potem okazało się, że to wyzwolenie 
i opieka jaką „zaoferowali” Sowieci nie była taką, 
jakiej wszyscy oczekiwali. Co się zmieniło? Nie-
mieckie miejsca w urzędach zajęli Rosjanie. Pani 
Lodzia, wraz z rokiem 1944 miała osiemnaście lat 
i poszła do pracy. Pracowała w gminie, w takim 
dziale rolnym. Wszystkie „zbiórki’’ zboża od Pola-
ków, wszystko szło dla Rosjan. Leokadia z czasem 
zaczęła rozumieć co oni do niej mówią, bo nie zna-
ła wcześniej rosyjskiego. Zaczęły się aresztowania. 
Kto wywiązał się z kontyngentu, kto nie. Tak wy-
glądały zmiany.

„W czerwcu 1944 Hela Jakubiec proponuje 
mi wyjazd do Warszawy na kurs sanitarny” - opo-
wiada pani Pola - „Z powiatu jestem tylko ja i ko-
leżanka z Łopiennika, Czesława Sajdak. W pociągu 
do stolicy jedzie jeszcze z nami taki starszy pan, 
znajomy koleżanki. Z Dworca Wschodniego bierze 
dorożkę i dojeżdżamy do Placu Trzech Krzyży. Tam 
się rozdzielamy. Mężczyzna idzie w swoją stronę, 
a my z Czesią szukamy adresów. Pod pierwszym 
adresem nie zastajemy nikogo. Pod drugim to 
samo. Dopiero pod trzecim przyjmuje nas pani, 
u której jemy obiad. Jej córka Hania prowadzi 
nas do Jeziornej, za Warszawę, do szkoły. Mamy 
tam spotkanie, podczas którego dzielą nas na dwie 
grupy. Mówią, że gdy jedna grupa będzie miała 
wykłady w Szpitalu Maltańskim, to druga w tym 
czasie będzie odbywała praktykę w Szpitalu Ujaz-
dowskim. Podczas spotkania przydzielają kwatery. 
Ja trafiam do Emilii Wnorowskiej. Podczas mojej 
wizyty w stolicy ma miejsce pewna sytuacja, która 
zresztą opisana jest w książce  P. Czuby i J. Wojtala 
pt. „Walczyli na ziemi krasnostawskiej”. 

2. Zepsuty zamek mógł być zasługą polskich koleja-
rzy, którzy pracowali w tym pociągu.
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Kiedy już miałam odjeżdżać zatrzymał mnie 
przy bramie… Podał rękę. Powiedział „Dziękuję 
bardzo. Do widzenia”… Była to krótka wymiana 
spojrzeń trwająca zaledwie kilka sekund. W tym 
czasie się mniej mówiło. 

A był to dzień jak każdy, który mijał podczas 
kursu. Rano weszłam na teren szpitala po okazaniu 
przepustki. Tak jak zwykłam to robić przez ubie-
głe półtora miesiąca. Na przepustce nie było nawet 
zdjęcia. Pełniłam właśnie dyżur. Na sali było trzech 
chorych. Jeden z postrzelonym płucem, na pewno 
to był szpicel niemiecki, bo zawsze widziałam pi-
stolet pod jego poduszką. Inny mężczyzna na wy-
ciągu u góry, a inny już chodzący po operacji był. 
Wyszedł. A ja miałam zmienić mu pościel. Wtedy, 
w tym celu trzeba było odwrócić materac na drugą 
stronę. Teraz tak się już chyba nie robi. Podnoszę 
materac, patrzę a tam plik prasy konspiracyjnej. 
To był moment. Jeśli tamten z góry zobaczy? Szyb-
ko przykryłam z powrotem. Dalszą zmianę pościeli 
prowadziłam ostrożnie, tak aby pozostali dwaj cho-
rzy nie zauważyli, co kryje się pod materacem. Po-
tem nie rozmawiałam o tym z chorym, chociaż on 
przeczuwał, że znam jego tajemnicę. To była jakaś 
„szycha”. Podobno dyrektor cukrowni. „Dziękuję 
bardzo”- powiedział. Uśmiechnęłam się i poszłam.

Kurs trwał półtora miesiąca. Zakończył się 
wcześniej, bo czuć było, że w Warszawie coś się 
szykuje. Nawet kobieta, u której mieszkałam zasta-
nawiała się czy zostać w stolicy, czy wyjechać na 
wieś.” - kończy „Jarzębina”.

Warto powiedzieć jeszcze o czymś ważnym. 
Życie po wojnie, w kraju wolnym od Niemców, 
nie było łatwe. Siostry mówią, że był to czas o tyle 
trudny, że wielu Polaków tworzyło tzw. „bandy”. 
Kierowała ich ku temu bieda oraz wyczerpanie 
po trudach wojny. Są to elementy poniekąd wyja-
śniające to zjawisko, ale nie na tyle, żeby wybaczyć 
im to czego się dopuszczali. Kradli konie, sprzęty 
gospodarskie, nachodzili domy. Pani Leokadia 
wspomina właśnie jeden taki wieczór. Przyszli 
w kominiarkach do domu na Kozieńcu. Rozejrzeli  
się po pokoju i wyszli. Lodzia szybko zreflektowała 
się o co może im chodzić i szybko ukryła buty ofi-
cerskie. Mężczyźni za chwilę znów weszli i zaczęli 
przeszukiwać meble. W przypływie odwagi 18-let-
nia dziewczyna powiedziała: „Przecież wiemy kim 
jesteście”. Mężczyźni aż zesztywnieli. Zwrócili się 

ku niej. „Niemców już tutaj dawno nie ma”. Po 
chwili złodzieje wyszli, nie zabierając niczego i nie 
robiąc nikomu krzywdy. Nie zmienia to faktu, że 
w przeciągu dwóch lat Mazurkom ukradziono czte-
ry konie (Polacy ukradli dwa z nich oraz wóz). Jak 
mówi pan Bolesław Kowalski ze Stójła, złodzieje 
przychodzili nawet w dzień i nie zawsze próbowali 
ukryć kim są.

Niebawem, w 1945 roku siostry postana-
wiają wyjechać na zachód. Była jesień. Podczas 
podróży do Chełma na pociąg było bardzo wesoło. 
Wóz dosłownie tonął w błocie, przechylając się raz 
w prawo, a raz w lewo. Dwa konie ciągnęły bardzo 
obciążony wóz, bo na „podbój” zachodu wybrała 
się Pola, Jula z mężem i dwójką dzieci, brat męża 
Julci - Franek Wilk z żoną oraz Leokadia z niedaw-
no poślubionym Kazikiem Kaczorem. 

Co to był za ślub… Był lipiec, piękna pogoda 
i Lodzia w długiej, białej sukni z welonem, która 
to suknia ciągnęła się po piasku… Wszyscy goście, 
na czele z narzeczonymi szli pieszo z Kozieńca do 
Siennicy Różanej, aby w Kościele młodzi, powie-
dzieli sobie sakramentalne „tak”.  Państwo Kaczo-
rowie poznali się dzięki Julii, która mieszkała po 
sąsiedzku z Kazimierzem. Tak się złożyło, że Kazik 
jako agronom pracował niedaleko Lodzi i często, 
podczas godzinnej przerwy w pracy,  wychodzili do 
parku, żeby razem jeść kanapki. 

Wojna dobiegła końca. Natomiast Michał 
Wolski (mąż Apolonii) nie wrócił do tej pory. Cza-
sami przysyłał kartkę, gdzie jest. Jadąc wozem na 
wspomniany „podbój zachodu” Pola ciągle miała 
nadzieję, że jej ukochany wróci.  Błoto było ogrom-
ne. Koło prawie zgubiło się w glinie za Wierzchowi-
nami. W Depułtyczach podróżni kupili spirytus od 
jednego z gospodarzy. Po przyjeździe do Chełma, 
ojciec Kazika zostawił  młodych na peronie, skąd 
udali się już do Szczecina.

- Pola, wykup się u nas. - mówią chłopaki, 
którzy właśnie wchodzą do mieszkania Julci w Ko-
szalinie. I to chłopaki z Siennicy.

- Ale o co chodzi? - pytam z niemałym za-
skoczeniem.

- No bo taki prezent dostajesz… - droczy się 
jeden z nich.

Otwierają się drzwi. Wchodzi mój mąż. 
Szok, zdaje się. Nie padają żadne słowa. „Zresztą 
nie pamiętam” - mówi pani Apolonia. „Tego się nie 
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da opisać. Byłam ogromnie zaskoczona! Musiałam 
wszystkich po kolei obcałować.” - śmieje się pani 
Pola. „Męża oczywiście na początku. Nie widzieli-
śmy się prawie 6 i pół roku!”

Okazuje się, że niedługo po 16 sierpnia 1939 
wraz z 36 Pułkiem Piechoty Michał Wolski dostaje 
się do niewoli. Było to w Tomaszowie Mazowie-
ckim. Zostali otoczeni na cmentarzu i aresztowani 
w nocy. Z Tomaszowa wywieziono ich do Często-
chowy, a następnie do Nadrenii, do Niemiec. Pra-
cowali tam jako tania siła robocza, jako kategoria: 
jeńcy wojenni. Opowiadał, że jak we wrześniu do-
stał mundur, płaszcz i buty, to dopiero w kwietniu 
zdjął to wszystko z siebie. Przez cały czas zniewo-
lony Pułk był w Alpach. Tam budowali elektro-
wnię wodną. Dynamitem rozsadzali skały, te skały 
z cementem leciały w dół. Tak mijał dzień po dniu. 
Obóz był na dole. W górę do pracy ścieżką, taką 
wykutą w ścianie, chodzili. Mówił: „Ile razy wtedy 
lawiny przechodziły nad nami… Ale dowódca ka-
zał przytulić się do ściany”. Warunki były okropne. 
Kiedy raz przyjechała kontrola, Czerwony Krzyż, 
to tego dnia nawet był względny posiłek, a tak ja-
kieś obierki, kapusta zgniła, kawałeczek chleba 
na dzień tylko. Traktowanie Polaków było do tego 
stopnia przedmiotowe, że wystarczyło kurze jajko, 
aby Polak trafił do obozu. Zdarzało się, że Niemka 
kładła jajko pod tapczan robotnika, zaprosiła są-
siadkę i powiedziała: „Popatrz, jajka chowa”. To 
kiedy młody żołnierz, gdzieś tam poznał Niemkę, 
zakochał się, to publicznie chłopaka powiesili. Był 
rok 1945. Wyzwolenie dotarło i tam. Dano Pola-
kom dobę czasu. Jeżeli ktoś chciał „wyjaśnić” sobie 
coś z Niemcami, to wtedy miał czas. Mógł dokonać 
samosądu.

 Mąż opowiadał, że nie mogli wrócić wcze-
śniej, bo jak doszli Sowieci, to miała miejsce wymia-
na jeńców. Wystarczyła chwila nieuwagi i z jednej 
niewoli można było trafić do drugiej. Na przykład 
Szostek Stasio z Baraków, kolega męża, wylądował 
właśnie na Syberii. Potem na szczęście  udało mu 
się wrócić. Na Syberii kobiety pracowały podobnie 
ciężko jak mężczyźni. Żeby dostać kawałek chleba, 
musiały wyrobić normę pracy np. ścinając odpo-
wiednią ilość pni drzew. Jak opowiadała siostrom 
pewna znajoma, która zaraz po powrocie z Syberii 
schroniła się u nich wraz z innymi kobietami, wpa-
dła na pomysł, żeby nie ścinać już nowych drzew, 

tylko dokładniej ścinać pnie poprzednie. Opowia-
dała, że podróż powrotna trwała bardzo długo, 
aż kilka miesięcy. Kilka miesięcy w zimnie, gdzie 
dzieciom niekiedy potrafiły zamarznąć pieluchy! 
Mówiła też, że do ostatniej chwili nie była pewna 
czy jej synek Kazio będzie mógł razem z nią wró-
cić do Polski. Urodził się bowiem tam i Rosjanie 
uważali go już za swojego obywatela. Dobrze tyl-
ko, że jej mąż Piotr umiał robić buty.  Buty, jakimś 
cudem sklejone przez Piotra posłużyły za „prezent” 
w rosyjskim biurze. Wystarczył tylko podpis i uda-
ło się.

Dzisiaj, po upływie wielu lat chciałam  do-
wiedzieć się czegoś o miejscu pracy Michała Wol-
skiego. Oto co znalazłam: „Elektrownia wodna 
w Kapron - miejscowość ta słynie przede wszyst-
kim z narciarskich szlaków i tysięcy spragnionych 
zimowych sportów turystów odwiedzających ją co 
roku. Budowa elektrowni Mooserbodem rozpoczę-
ła się jeszcze podczas trwania II wojny światowej. 
Budowali ją jeńcy wojenni, pochodzący głównie 
z Belgii, ale także z innych zajętych krajów. Jej bu-
dowa trwała do końca wojny” (źródło: Wikipedia). 

Pola wraca z mężem do rodzinnego Kozień-
ca. Michał musi się trochę podleczyć, ponieważ ma 
odmrożone stopy. W 1946 roku zostają rodzicami 
Adasia, o którym teraz pani Wolska mówi: „Jest 
najstarszy, ale wygląda najmłodziej”. W 1947 ro-
dzi się Stasio, a dwa lata później Mirosław. „Mąż 
był społecznikiem. Jego prawie wcale w domu nie 
było. Wszędzie należał i do straży, i ławnikiem był 
w Krasnymstawie. Przez 24 lata.” - mówi pani 
Pola. 

Ona sama oddała się pracy w KGW. Jej 
pasją stało się eksperymentowanie w ogródku, 
czego dowodem jest wiele dyplomów: za udział 
w konkursie „Więcej owoców, warzyw, kwiatów”, 
za udział w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Twór-
czości Ludowej, za zajęcie III miejsca w konkursie 
„Najpiękniejsza kompozycja kwiatowa” itp.

Natomiast Kazimierz z Leokadią, po wy-
jeździe siostry z mężem, mieszkali w Szczecinie 
jeszcze przez pięć lat. Tam też urodził się w 1948 
roku Mirek. Dwa lata później Kazik dostaje w pra-
cy propozycję przeniesienia do Warszawy. Małżeń-
stwo korzysta z niej. W zburzonej stolicy ciężko 
jest o mieszkanie. Rodzina zamieszkuje w domku 
letniskowym w Świdrzy. Jest tam bardzo ładnie. 

„Elegia podróżna” dwóch sióstr Katarzyna Kielech



�6

Dom znajduje się w lesie. Mąż dojeżdża pociągiem 
elektrycznym do pracy, do Ministerstwa Rolnictwa 
w Warszawie. Państwo Kaczorowie odwiedzają 
czasem rodzinę w Kozieńcu. Podczas jednej takiej 
wizyty w Krasnymstawie przychodzi na świat ich 
drugi syn, Cezary. Jest rok 1955. Rodzina wraca 
do stolicy, ale już nie na długo. Ostatecznie w 1960 
roku na stałe wracają do rodzinnych stron.

Rok 1960 to znaczący rozkwit życia spo-
łecznego i kulturalnego na Kozieńcu. W roku tym 
powstaje trzyosobowy komitet, w którego skład 
wchodzą: Michał Wolski, Sokulski i Gołębiowski. 
Komitet ten zawiązuje się w celu założenia na Ko-
zieńcu światła. Jest to wyłącznie inicjatywa miesz-
kańców podjęta przy wsparciu Ludowców i Straży, 
której komendantem oddziału żeńskiego był rów-
nież mąż pani Apolonii. Mieszkańcy na własny 
koszt opodatkowują się, biorą pożyczkę w banku, 
jeden za drugiego żeruje. Prace trwają od wiosny 
do jesieni i kończą się sukcesem. Pośród ludzi pa-
nuje życzliwość, wsparcie i chęć osiągnięcia cze-
goś dla obopólnej korzyści. Dlatego też niebawem 
rodzi się nowy pomysł. Dlaczego by nie stworzyć 
w Kozieńcu domu kultury? Powstaje on w świet-
licy, w domu pożydowskim. „Dostaliśmy z Kras-
negostawu telewizor, wyposażenie, krzesła, ławki, 
stół do ping - ponga… Telewizora nigdzie w okolicy 
nie było, także jeśli ktoś przyszedł wcześniej to miał 
miejsce siedzące, jak później, to już tylko stojące. 
Mazurka Władka teść był obowiązkowo codzien-
nie żeby obejrzeć dziennik.3 I lekarze przyjeżdżali 
z wykładami, i rolnicy. Takie spotkania odbywały 
się przeważnie w soboty. Nikt nie wierzył, że mąż to 
wszystko robi za darmo, bo czy ktoś uwierzy, że to 
można było społecznie pracować?”- wspomina pani 
Apolonia. Jak później ocenia pani Pola: „Ustrój był 
niedobry, ale ludzie jakoś tak się bratali, gromadzi-
li. Przecież myśmy na Wigilię chodzili, aż tam do 
piątego domu do sąsiadów, a na drugą oni do nas… 
Sąsiedztwo było serdeczne”.

„U nas w domu mama się nie wtrącała. 
Wiedziała o wszystkim, ale nie ingerowała w życie 
konspiracyjne”. Apolonia, Broncia i Lodzia były 
zaprzysiężone. Lodzia i Pola z uśmiechem wspo-
minają, jak to Broncia uczyła się robić zastrzyki. 

3. Formalnościami związanymi z zorganizowaniem 
telewizora zajmowała się pani Leokadia.

Zalecał się do niej wtedy taki chłopak - Pazyna. 
Pani Apolonia uzgodniła z doktorem Paczyńskim, 
żeby nauczył Broncię robienia zastrzyków. Bron-
cia poszła więc na Toruń (tam gdzie też powstawał 
„Hejnał”). Doktor, sympatyczny grubasiunio, uczył 
ją mówiąc: „Jak już dasz sobie zastrzyk, to każde-
mu będziesz umiała zrobić”. Na to ktoś doniósł Pa-
zynie: „Słuchaj, Ty się nie żeń z tą dziewczyną. Ona 
pewnie jest chora skoro tak do doktora chodzi”. Na 
szczęście chłopak nie uległ tym pogłoskom i miłość 
zwyciężyła. Wzięli ślub w 1943 roku.

„W życiu różnie było… i dobrze i źle, ale jak 
tak pomyśleć, to jednak dobrze, że tak się stało… 
Gdyby tak zawsze wszystko było pięknie, to by się 
tego szczęścia nie doceniło teraz” - dzieli się swoimi 
przemyśleniami pani Leokadia - „Janka”. Myślę, że 
„Jarzębina” się z nią zgadza. Podczas okupacji mi-
jały się, współdziałały, zaskakiwały je różne rzeczy. 
Teraz opowiadają o swoich wspomnieniach i tylko 
czasem daje się słyszeć Lodzi: „Cicho… Nie przery-
waj”, albo Poli: „Nie, Lodziu, to inaczej było…”

Pamięć jest ulotna. Wiadomo, że nie wszyst-
ko zapamięta się dokładnie, daty, słowa, twarze… 
Pewne jest jedno, historie pisane przez życie są 
różne, choć tworzone całkiem zwyczajnym każ-
dym, poszczególnym dniem.

Katarzyna i Bożena Kielech

Wszystko moje, nic własnością, 
nie własnością dla pamięci, 
a moje dopóki patrzę. 

Nieprzebrane, nieobjęte, 
a poszczególne aż do włókna, 
ziarnka piasku, kropli wody 
- krajobrazy. 

Nie uchowam ani źdźbła 
w jego pełnej widzialności. 

Fragment „Elegii podróżnej”, 
Wisława Szymborska

„Elegia podróżna” dwóch sióstr Katarzyna Kielech
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Monika Nagowska

Pierwszorzędna klasa

W szkolnym archiwum Zespołu Szkół 
CKR przechowywany jest pierwszy dziennik lek-
cyjny z roku 1964/65. Dzięki temu znane są na-
zwiska uczniów, nauczycieli oraz szczegółowy 
przebieg nauki w siennickiej szkole. Tę pierwszą 
klasę „pierwszą” objął swoją opieką jako wycho-
wawca Józef Banaszkiewicz, czyli dyrektor szkoły. 
W tamtych czasach na rok szkolny składały się 
cztery okresy, a nie dwa, jak obecnie. Młodzież 
uczyła się, dzieląc swój czas po połowie na naukę 
w budynku szkoły i na zajęcia praktyczne w warszta-
cie. Przez trzy dni – w poniedziałek, środę i wtorek 
– klasa uczyła się przedmiotów ogólnokształcących 
i teoretycznych zawodowych. W tym pierwszym 
roku zajęcia prowadzili: Józef Banaszkiewicz (fizyka, 
maszyny rolnicze, materiałoznawstwo, wiadomości 
z rolnictwa, wychowanie fizyczne), Janina Biełań 
(matematyka), Anna Fornal (język polski), Olga Suseł 
(język rosyjski) i Edward Mądrzak (materiałoznaw-
stwo, rysunek zawodowy, zarys ślusarstwa z maszy-
noznawstwem). Kolejne dni tygodnia poświęcano 
na zajęcia praktyczne, za przebieg których odpowie-
dzialny był Marian Brzyszko. Uczniowie w warsztacie 
POM pod okiem wykwalifikowanych pracowników 
przez sześć godzin dziennie wykonywali określone 
zadania, doskonaląc swoje umiejętności.

Naukę w pierwszej klasie rozpoczynało 50 
uczniów – w dzienniku nie było więcej miejsca, 
by wpisać kogoś jeszcze. Klasa była zróżnicowana 
pod względem wiekowym. Tworzyło ją 12 czterna-
stolatków, 25 piętnastolatków, 10 szesnastolatków 
oraz dwóch  uczniów siedemnastoletnich i jeden 
osiemnastoletni. Na koniec roku szkolnego klasa 
zmniejszyła stan do 47 uczniów, ale i tak nauczanie 
w niej stanowiło niemałe wyzwanie organizacyjne. 
Myliłby się ten, kto by przypuszczał, że młodzież 
pozwalała sobie na wagary i że na co dzień uczyła 
się w szkole mniejsza grupa. Średnia frekwencja 
klasy w pierwszym roku wynosiła… 95,6%. Do dziś 
wynik ten może skłaniać do westchnień nauczycieli 

wszystkich typów szkół - od podstawówek po reno-
mowane licea. 

Również w kolejnych latach przestrzegano 
w Siennicy systematycznego uczęszczania na zajęcia, 
a frekwencję  skrupulatnie rozliczano. Nieobecności 
były usprawiedliwiane z reguły przez lekarza. Do-
piero takie zaświadczenie opatrzone pieczęcią było 
w pełni wiarygodne dla wychowawcy. Ot, inne czasy, 
inna dyscyplina i metody wychowawcze. Wszystko 
się zmienia. 

Wśród szkolnych pamiątek uczniów zachowa-
ły się sentymentalne drobiazgi, małe karteczki pożół-
kłe ze starości, odręczne notatki, usprawiedliwienia 
nieobecności. Znalazło się też zwolnienie lekarskie 
z lekcji - zwięzłe do bólu - w którym napisano tylko 
dwa słowa: „Ekstrakcja zęba”. To wszystko. Ale czy 
w takiej sytuacji trzeba dodawać coś więcej?

Czasami młodzież musiała radzić sobie w sy-
tuacjach szczególnych, gdy ani dolegliwości zdrowot-
ne, ani prace polowe nie mogły usprawiedliwić nie-
obecności na zajęciach. Ci, którzy dojeżdżali do szkoły 
z odległych miejscowości, niejednokrotnie z praw-
dziwą determinacją domagali się pisemnych za-
świadczeń od dyżurnego ruchu, urzędującego 
w  nieistniejącym dziś Dworcu PKS w Krasnymstawie. 
Cóż, autobusy były tu od dawna nieprzewidywalne 
i nie zawsze zjawiały się o określonej porze, przez co 
młodzież czuła się pozbawiona należnego prawa do na-
uki. Dyżurny, chcąc nie chcąc pisał więc, że taki a taki 
autobus nie przyjechał, opóźnił przyjazd lub zlekce-
ważył młodych pasażerów zmierzających do Siennicy 
i nie zatrzymał się na przystanku. 

Dziś próżno byłoby szukać pamiątek tego 
typu. Zresztą, dyżurnego ruchu też już nikt nie szuka, 
bo nastąpiła ekstrakcja dworca PKS. Jak wiadomo, 
nieodwracalna.

Pierwszorzędna klasa Monika Nagowska
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Królewska nagroda

Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa 
dla Pracujących w Siennicy Różanej od czasu po-
wstania w 1964 roku, kształciła młodzież na praw-
dziwych fachowców w dziedzinie mechanizacji. 
Od początku lat 70-tych poziom przygotowania 
uczniów do zawodu w obiektywny sposób weryfi-
kowały Olimpiady Sprawności Zawodowej. W tej 
dziedzinie siennicka szkoła niejednokrotnie okazy-

wała się najlepsza. Tak było na przykład podczas 
pierwszej i drugiej edycji. O trzeciej Olimpiadzie 
kroniki co prawda milczą, ale już w czwartej, która 
miała miejsce w Piotrowicach pierwszą lokatę zdo-
był uczeń dobrze znany w regionie. 6 czerwca 1975 
roku w Wojewódzkiej Olimpiadzie Sprawności Za-
wodowej Uczniów Szkół przy Przedsiębiorstwach 
Technicznej Obsługi Rolnictwa najlepszy wśród 
trzecioklasistów z całego województwa lubelskiego 
okazał się - Aleksander Żyłowski. Dyplom podpi-
sany przez ówczesnego Dyrektora Zjednoczenia J. 
Kańczugowskiego otwierał laureatowi możliwość 
dalszego kształcenia i to bez egzaminów wstęp-
nych. Uczeń trafił tym sposobem do Państwowego 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa w... Lubyczy 
Królewskiej. 

Niestety, zdolnego ucznia Siennica musiała 
utracić, bo brakowało w niej Technikum. Nie wia-
domo, czy właśnie ta strata ostatecznie przelała 

AudiencjaKrólewska nagroda

czarę goryczy. Wiadomo natomiast, że po upły-
wie roku od wyjazdu Aleksandra, podjęto decy-
zję, że Siennica Technikum mieć musi. Wojewoda 
Chełmski Alojzy Zieliński zarządzeniem z dnia 25 
czerwca 1976 r. utworzył w Siennicy 3-letnie Tech-
nikum Mechanizacji Rolnictwa Wieczorowe dla 
Pracujących i zapewnił pokrycie wszelkich kosztów 
z tym związanych. Tym sposobem nikt z Siennicy 
nie musiał już emigrować. Natomiast Aleksander 
Żyłowski po latach zasilił miejscową kadrę pedago-
giczną, bo szczęśliwie powrócił w rodzinne strony. 
I to nie sam, lecz z małżonką poznaną w Lubyczy 
Królewskiej. Jednak nie ma tego złego, co by na 
dobre nie wyszło.

Audiencja

Przed laty w Zasadniczej Szkole Mechaniza-
cji Rolnictwa dla Pracujących wizytacje prowadziły 
i władze oświatowe, i przedstawiciele Zjednoczenia 
Technicznej Obsługi Rolnictwa w Lublinie. Podob-
ne wizytacje odbywały się w miejscowym Państwo-
wym Ośrodku Maszynowym. Na hasło, że przy-
jeżdża ktoś ze Zjednoczenia, wszyscy zatrudnieni 
stawali na baczność, na czele z dyrektorem placów-
ki. Pewnego razu sekretarka weszła do dyrektor-
skiego gabinetu i ściszonym głosem zapowiedziała 
niespodziewanego gościa. Gość ów nazywał się Po-
lnik, Wolnik lub Kolnik. Zresztą, nieważna okazała 
się pierwsza litera nazwiska, dyrektor usłyszał po 
prostu, że chce się z nim widzieć... rolnik. 

- A, rolnik... To niech zaczeka. - odpowie-
dział sekretarce, a ta grzecznie wycofała się z ga-
binetu. Gość równie grzecznie siedział i czekał. 
Dopiero, gdy dyrektor znalazł w końcu czas dla 
rolnika, przedstawiciel lubelskiego Zjednoczenia 
dostąpił zaszczytu spotkania. To, że na jego widok 
dyrektor nie dostał zawału, było tylko niezwykłym 
zrządzeniem losu. Tak oto gość otrzymał niezapo-
mnianą lekcję pokory, bo w całym województwie 
nikt nigdy nie ośmielił się go trzymać w korytarzu. 

POM, co prawda, już nie istnieje, ale w szko-
le trauma po tym wydarzeniu była tak wielka, że po 
dziś dzień każdy rolnik witany jest przez dyrekcję 
z otwartymi ramionami.

Monika Nagowska
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Z kroniki Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej – cz. 3

Kadry dla nowoczesnego rolnictwa

Od czasu utworzenia szkoły w 1964 roku 
kształcą się w niej kolejne roczniki mechanizato-
rów rolnictwa. Na początku funkcjonowania pla-
cówki był to jedyny kierunek kształcenia. Młodzież 
w ciągu trzech lat zdobywała zawód mechanika ma-
szyn rolniczych w Zasadniczej Szkole Mechanizacji 
Rolnictwa dla Pracujących przy POM w Siennicy 
Różanej. W ciągu pięćdziesięciu lat wzrosła liczba 
specjalności, zmieniała się też organizacja kształ-
cenia, nazwa szkoły i jej oferta edukacyjna. Nauka 
trwała od poniedziałku do soboty włącznie. Przez 
trzy dni odbywała się w salach lekcyjnych (przed-
mioty ogólnokształcące i zawodowe teoretyczne), 
a przez kolejne trzy dni w warsztacie szkolnym, 
gdzie w praktyczny sposób młodzież przygotowy-
wała się do wejścia na rynek pracy. 

Pierwotnie uczniowie pracowali w warszta-
cie jako pracownicy młodociani – w I klasie po 6 
godzin dziennie, a w klasach II i III po 8 godzin. 
Na początku przechodzili wstępny instruktaż, a na-
stępnie podzieleni na małe, np. 3-osobowe grupy 
pracowali na konkretnym stanowisku, uczestni-
cząc w regularnej produkcji lub naprawie (m.in. 
w stolarni, podczas obróbki ręcznej). Uczeń pod-
legał prawu pracy – miał umowę z POM jako pra-
cownik młodociany w pełnym wymiarze czasu 
i ze stosownym wynagrodzeniem. Według danych 
z 1974 roku uczniowie klasy I otrzymywali mie-
sięcznie 150 złotych, a w klasie II – 320 złotych. 
Trzecioklasiści mieli stawki godzinowe – 4 złote 
40 gr.1 W rezultacie ich praca przynosiła pożytek 
Państwowemu Ośrodkowi Maszynowemu, nauczy-
cielom pozwalała w praktyczny sposób realizować 

1. Wartość produkcji uczniów w 1973 roku wyniosła 
10 mln złotych. M. Kościński: W kuźni mechanizatorów 
rolnictwa. „Sztandar Ludu” 19 lutego 1974 r. (rozmowa 
z dyr. Wandą Banaszkiewicz).

program nauczania, a uczniom dostarczała wy-
miernej satysfakcji w postaci wynagrodzenia, które 
wystarczało na codzienne potrzeby.2

Oprócz pracy w miejscowym POM-ie, mło-
dzież musiała zaliczyć wakacyjną praktykę zawo-
dową, realizowaną w odległych miejscowościach, 
najczęściej w PGR-ach (dziś praktyka odbywa się 
w trakcie roku szkolnego w nowoczesnych przed-
siębiorstwach). Szkoła była zobowiązana zarówno 
do zapewnienia miejsca odbywania praktyki, jak 
i do skontrolowania jej przebiegu. Przedstawicie-
le siennickiej placówki podczas wakacyjnego wy-
poczynku, udawali się więc w delegację służbową, 
aby sprawdzić, jak młodzież radzi sobie z zadania-
mi. A radziła sobie całkiem nieźle, na co w kronice 

2. W szkolnej dokumentacji zachował się szczegóło-
wy program praktycznej nauki zawodu dla klas I – III 
z roku 1969/70, dzięki temu można ustalić, jakimi 
pracami w szkolnym warsztacie zajmowali się ucznio-
wie siennickiej szkoły. Materiał podzielono na działy, 
przypisane kolejnym rocznikom: klasa I – stolarnia 
i ślusarnia; klasa II – eksploatacja, kowalstwo, mecha-
niczna obróbka metali, naprawa ciągników rolniczych, 
naprawa narzędzi i maszyn rolniczych; klasa III – eks-
ploatacja, mechanizacja w hodowli zwierząt, naprawa 
ciągników rolniczych, naprawa narzędzi i maszyn rol-
niczych, prace elektrotechniczne, spawalnictwo gazo-
we i elektryczne.
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Spawalnia utworzona w warsztacie szkolnym 
w czynie społecznym w październiku 1975 roku 
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szkolnej zachował się dowód w postaci oficjalnego 
pisma z Przedsiębiorstwa Wieloobiektowego Pań-
stwowych Gospodarstw Rolnych w Suliszewicach 
(powiat Łobez), pełnego pochwał pod adresem 
uczniów, którzy pracowali tam w okresie żniw. 

O dobrym przygotowaniu młodzieży do 
pracy w rolnictwie świadczyły nie tylko opinie pra-
codawców, ale również wyniki międzyszkolnych 
konkursów zawodowych. W 1972 roku, kiedy to 
ukończono budowę nowych warsztatów, uczniowie 
wzięli udział w I Olimpiadzie Sprawności Zawo-
dowej. Olimpiada zorganizowana 5 czerwca 1972 
roku przeznaczona była dla młodzieży ze szkół 
przyzakładowych przedsiębiorstw mechanizacji 
rolnictwa. W drodze eliminacji szkolnych wyłonio-
no reprezentantów, którzy udali się na eliminacje 
wojewódzkie do Zamościa. Uczniowie Henryk Dzi-
wisz i Zenon Dziurka z klasy III zakwalifikowali się 
do etapu centralnego, co należy uznać za pierwszy 
większy sukces młodej szkoły.  Już po roku - 13 
czerwca w 1973 roku - w Siennicy zorganizowano 
wojewódzki etap II Olimpiady, wzięło w nim udział 
36 chłopców z pięciu ośrodków maszynowych Lu-
belszczyzny. Pierwsze miejsce zdobyła siennicka 
drużyna w składzie: Bogdan Głowacki (klasa I), 
Zbigniew Ostrowski (klasa II) i Zbigniew Knap 
(klasa III, również nagroda indywidualna). To był 
dopiero początek, bo następne lata przynosiły ko-
lejne sukcesy. 

Choć wśród zwycięzców znaleźli się sami 
chłopcy, nie znaczy to, że szkoła była przeznaczona 
jedynie dla nich. Pierwsze dziewczęta rozpoczęły 
naukę w 1970 roku. Z powodzeniem zakończyły 
edukację i zdobyły zawód mechanizatora rolnic-
twa.

W roku 1974 w ramach Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej utworzono klasę o specjalności „elek-
tromonter”. W cyklu kształcenia skutkowało to 
pojawieniem się nowych przedmiotów naucza-
nia. Oprócz podstaw elektrotechniki, młodzież 
uczyła się takich przedmiotów, jak: urządzenia 
elektryczne, maszyny elektryczne, sieci elektrycz-
ne i pracownia elektryczna. Do nowych potrzeb 
dostosowano organizację kształcenia. Nauka 
w klasie II i III odbywała się w innym systemie, niż 
ten znany ze specjalności „mechanik maszyn rol-
niczych”. Przez dwa tygodnie młodzież uczyła się 
przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych, 

a przez kolejne dwa tygodnie realizowała praktycz-
ną naukę zawodu, która odbywała się pod nadzo-
rem Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej 
Obsługi Rolnictwa w Lublinie. Elektromonterzy 
ukończyli naukę w 1977 roku. Był to jedyny rocznik 
o tej specjalności.

Rok szkolny 1976/77 przyniósł pierwszą po-
ważną zmianę organizacji kształcenia – utworzono 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa Wieczorowe 
dla Pracujących w Siennicy Różanej. Technikum 
zostało powołane zarządzeniem Wojewody Chełm-
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Fragment artykułu o Zasadniczej Szkole Mechanizacji 
Rolnictwa w Siennicy Różanej z „Zielonego Sztandaru” 
z 15 kwietnia 1976 r. – na zdjęciu Alicja Bodio (obecnie 

Hańczur), Barbara Adamiuk i Marian Kowalski 
(źródło: kronika szkolna)
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skiego, w ciągu trzech lat pozwalało uzupełnić 
wykształcenie po Zasadniczej Szkole Zawodowej i 
zdać egzamin maturalny.3 Była to więc dodatkowa 
oferta dla osób chcących kontynuować naukę (nie 
tylko chłopców, ale i dziewcząt). Pierwszym opie-
kunem dorosłej młodzieży został Stanisław Adam-
czuk. Słuchacze na co dzień pracowali, a przez trzy 
dni w tygodniu, po zakończeniu pracy, uczestniczy-
li w zajęciach teoretycznych, szlifowali swoją wie-
dzę ogólną. Pierwsi absolwenci Technikum opuści-
li szkołę w 1979 roku. 

W tym samym roku na specjalne zapotrze-
bowanie uruchomiono system kursów, adresowa-
nych do tych absolwentów szkół podstawowych, 
którzy nie podjęli dalszej nauki i bez kierunkowe-
go wykształcenia zatrudnili się w zakładach pracy 
- ośrodkach maszynowych i PGR-ach. Intensywny 
kurs obejmował program szkoły zasadniczej oraz 
wiązał się z całotygodniową nauką (oczywiście bez 
wolnych sobót) i koniecznością zakwaterowania 
w nowo wybudowanym internacie. Kursanci z klas 
oznaczonych dopiskiem ZTOR (co oznaczało nad-
zór Zjednoczenia Technicznej Obsługi Rolnictwa) 
pracowali w Państwowych Ośrodkach Maszyno-
wych w Kurowie, Sielcu, Kocku i innych odległych 
miejscowościach. Uczestnicy tej formy kształcenia 
pół roku spędzali w szkole, a kolejne pół roku we 
własnych zakładach pracy i nie organizowano im 
zajęć praktycznych w Siennicy.4 Kończyli szkołę 
w latach 1982-1984. 

W roku 1982 z chwilą zmiany charakteru 
placówki ze szkoły przyzakładowej na resortową 
- wzrosła jej ranga. W nowych dziennikach lekcyj-
nych, szkolnych dokumentach i kronikach przewi-
jała się od tego czasu nazwa nowego organu pro-
wadzącego, czyli „Ministerstwa Rolnictwa”. Jako 
placówka resortowa, szkoła została ściśle związana 
z rolnictwem, a w wewnętrznych regulaminach 
podkreślano znaczenie kształcenia zawodowego: 
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu stanowią 

3. Zarządzenie Wojewody Chełmskiego nr 15 z dnia 
25 czerwca 1976 r., podpisane przez Alojzego Zieliń-
skiego (z informacją, że koszty utworzenia Technikum 
zostaną pokryte przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa 
i Skupu Urzędu Wojewódzkiego).

4. Przykładowo, uczestnicy kursu realizowali zajęcia 
w siennickiej szkole od października 1980 r. do lutego 
1981 r. lub od września 1981 r. do stycznia 1982 r.

kadrę kierowniczą względem uczniów (…). Każ-
dy uczeń zobowiązany jest do wydajnej pracy 
i rzetelnego zaangażowania się w zorganizowaną 
działalność produkcyjną lub usługową oraz wzo-
rowego wywiązywania się z należnych obowiąz-
ków szkoleniowo-praktycznych.5 Za jeden z licz-
nych przykładów wzorowego wywiązywania się 
z należnych obowiązków i to jeszcze przed ustano-
wieniem wspomnianego regulaminu można z pew-
nością uznać sukces ucznia Leszka Zycha na Woje-
wódzkim Konkursie Orki. Konkurs zorganizowano 
19 października 1986 roku w szkole w Korolówce, 
ale to nie gospodarze lecz Siennica zdobyła pierw-
sze miejsce.  

Do skorzystania z oferty edukacyjnej sien-
nickiej szkoły zachęcała również możliwość zdo-
bycia prawa jazdy na ciągnik oraz na motocykl 
i samochód osobowy (dla chętnych). W planie zajęć 
drugiej klasy od 1965 roku umieszczano przedmiot 
pod nazwą – przepisy ruchu drogowego. Lekcje te 
dawały teoretyczne podstawy do kierowania pojaz-
dem, ale największym wyzwaniem dla przyszłych 

5. „Regulamin praktycznej nauki zawodu”, zatwierdzo-
ny przez Radę Pedagogiczną 20 listopada 1986 r. 
(źródło: archiwum szkolne)
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Pierwszą nagrodę dla Leszka Zycha w Wojewódzkim 
Konkursie Orki przekazuje Zofia Zielińska – Dyrektor 

Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej 
i Leśnej Urzędu Wojewódzkiego - 19 października 

1986 r. (źródło: kronika szkolna)



22

kierowców były ćwiczenia praktyczne na szkolnym 
boisku. Dziś po dawnym placu manewrowym nie 
pozostał nawet ślad, znajduje się na nim poste-
runek Policji i Bank Spółdzielczy. Naukę jazdy 
prowadził pierwotnie sam dyrektor szkoły - Józef 
Banaszkiewicz.  Z lekcji mogli korzystać nie tylko 
uczniowie siennickiej szkoły, ale także wszyscy 
chętni mieszkańcy. Z czasem pojawili się instruk-
torzy delegowani przez PZMOT, wynajmowani 
razem z samochodem przez szkołę. Nadzór nad 
prawidłowym przebiegiem kształcenia kierowców 
sprawował Wiesław Wilczopolski z Lublina. Mło-
dzież bardzo interesowała się motoryzacją, z suk-
cesami brała udział w konkursach ze znajomości 
przepisów o ruchu drogowym. Z nostalgią można 
wspomnieć, że ówczesny egzamin praktyczny nie 
przypominał obowiązującego obecnie. Przepro-
wadzano go na miejscu, podobnie jak naukę jazdy 
- na szkolnym boisku. Echem tamtych ćwiczeń są 
organizowane w Siennicy na wyasfaltowanym pla-
cu manewrowym powiatowe etapy Młodzieżowe-
go Turnieju Motoryzacyjnego. Z dawnych czasów 
przetrwało także zainteresowanie młodzieży moto-
ryzacją i pragnienie doskonalenia swoich umiejęt-
ności – stąd sukcesy siennickich drużyn i wysokie 
lokaty w turniejowych zmaganiach. Młodzież, jak 
w latach 70-tych, uczy się również obsługi kombaj-
nu zbożowego. Dobrze znanego wówczas w okolicy 
„Bizona”, zastąpił nowszy model. Dziś widok zielo-
nego olbrzyma na szkolnym dziedzińcu nikogo już 
nie dziwi.

Lata 90-te, to czas wdrażania w życie no-
wych pomysłów, m.in. idei Centrum Kształcenia 
Praktycznego. W tym właśnie czasie szkolna dele-
gacja wzięła udział w konferencji na terenie Nie-
miec, dzięki której sienniccy nauczyciele poznali 
zasady funkcjonowania wzorcowego centrum. 
Głównym założeniem tego projektu było stwo-
rzenie doskonale wyposażonego ośrodka - lide-
ra i promotora przemian w rolnictwie. W takim 
kontekście nie każda szkoła rolnicza mogła ubie-
gać się o tę nazwę. Placówki oświatowe musia-
ły przejść weryfikację, a tę prowadziła komisja 
złożona z trzech osób: dyrektora istniejącego już 
polskiego Centrum w Rusocinie, profesora Aka-
demii Rolniczo-Technicznej w Szczecinie i dyrek-
tora… siennickiej szkoły. Funkcję tę pełnił wów-
czas Marian Dudzic i to on właśnie uczestniczył 
w ocenie przygotowania placówek, podróżując po 
całej zachodniej Polsce od Lęborka po Głuchołazy. 

W samej siennickiej szkole nastąpiły istotne 
zmiany. W 1994 roku powstało 5-letnie Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie szkoły 
podstawowej.6 W roku szkolnym 1996/97 nazwę 
szkoły zmieniono na Zespół Szkół Techniki Rol-
niczej.7 W skład Zespołu weszło nowo utworzone 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Państwowe 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa Wieczorowe 
oraz Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa 
Ministerstwa Rolnictwa. Od tego czasu w ofercie 
edukacyjnej pojawiały się kolejne niespodzianki. 
W 1997 roku powstało Technikum Żywienia i Go-
spodarstwa Domowego i do szkoły po długiej prze-
rwie znowu zaczęły napływać uczennice.8 W budyn-
ku internatu założono pracownię gastronomiczną, 

6. Akt założycielski Technikum Mechanizacji Rolnictwa 
w Siennicy Różanej (na podbudowie szkoły podsta-
wowej) z 29 kwietnia 1994 roku, podpisany przez Mi-
nistra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Andrzeja 
Śmietanko.

7. Akt założycielski Zespołu Szkół Techniki Rolniczej 
w Siennicy Różanej z 12 kwietnia 1996 roku, podpisa-
ny przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej Katarzynę Duczkow-
ską-Małysz.

8. Akt założycielski Technikum Żywienia i Gospodarstwa 
Domowego w Siennicy Różanej z 7 lipca 1997 roku, 
podpisany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Ryszarda Smo-
larka.
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Uczniowie: Piotr Musiej, Marcin Kowalczuk i Damian 
Grabczak – zwycięzcy powiatowego etapu XVII Ogól-
nopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego w 2013 roku 
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w której młodzież poznawała tajniki nowego zawo-
du. W kolejnych latach pracownię przeniesiono do 
głównego budynku szkoły i wyposażono w komplet 
kulinarnych - bardzo nowoczesnych - pomocy dy-
daktycznych. Od września 1999 roku uczniowie Za-
sadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa rozpoczę-
li naukę dotychczasowego zawodu, ale figurującego 
pod inną nazwą – mechanik-operator pojazdów 
i maszyn rolniczych. Pojawiła się również możli-
wość kształcenia w Liceum Agrobiznesu. 

29 grudnia 1999 roku nastąpiła zmia-
na organu prowadzącego i przekazanie majątku 
szkoły przez Ministerstwo Rolnictwa powiatowi 
krasnostawskiemu. Chcąc zapewnić dalszy roz-
wój i uatrakcyjnić ofertę w 2000 roku utworzo-
no Liceum Ogólnokształcące. W 2002 roku, jako 
szkoła powiatowa, placówka zmieniła nazwę na 
skromniejszą i prostszą: Zespół Szkół w Siennicy 
Różanej.9 Odtąd nazwę łatwiej było zapamiętać, 
ale odnalezienie siedziby placówki stało się trud-
niejsze. Ponieważ pobliska szkoła podstawowa 
i gimnazjum nazywały się dokładnie tak samo – 
pracownicy poczty po wielekroć przemierzali trasę 
w jedną i drugą stronę, szukając właściwego adre-
sata. W skład Zespołu Szkół w 2002 roku wchodziło 
już Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Technikum 
Żywienia i Gospodarstwa Domowego i Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa, a po paru miesiącach również 
Centrum Kształcenia Ustawicznego. W związku 
z reformą systemu oświaty, był to również czas 
przekształcenia szkół ponadpodstawowych pięcio-
letnich w ponadgimnazjalne czteroletnie.

Jakby zmian było mało, rozpoczęto realiza-
cję innowacji pedagogicznych. 24 marca 2003 roku 
podpisano porozumienie z Komendantem Nadbu-
żańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie 
o prowadzeniu zajęć fakultatywnych „służba gra-
niczna”. Dzień później podobne porozumienie 
zostało zawarte z Dyrektorem Izby Celnej w Białej 
Podlaskiej (zajęcia „obsługa celna”). Ponieważ nowa 
oferta cieszyła się znacznym powodzeniem, szkoła 
podążyła dalej i 30 marca 2004 roku starosta kra-
snostawski podpisał porozumienie w sprawie zajęć 

9. Uchwała Rady Powiatu Krasnostawskiego z 7 lutego 
2002 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół 
Techniki Rolniczej w Zespół Szkół w Siennicy Róża-
nej.

„policja” z Komendantem Wojewódzkim Policji 
w Lublinie. Szkołę zaczęli przemierzać umunduro-
wani uczniowie płci obojga. Oprócz zakresu mate-
riału przewidzianego dla liceum i technikum, w pla-
nie zajęć zarezerwowano dla nich godziny na lekcje 
„mundurowe”, prowadzone przez zatrudnionych 
w szkole specjalistów – przedstawicieli służb.10 Był 
to niewątpliwie czas interesujących doświadczeń. 

W roku 2004 przekształcono Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa po ZSZ i Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa Wieczorowe – w szko-
łę ponadgimnazjalną, czyli trzyletnie Technikum 
Uzupełniające. W tym samym roku utworzono 
dwuletnią Policealną Szkołę Zawodową, w której 
dorośli słuchacze mogli zdobyć wykształcenie tech-
nika administracji. 

Mimo dynamicznego rozwoju i wprowadza-
nia w szalonym tempie nowych kierunków, nadal 
dbano o rozwój bazy dydaktycznej w zakresie me-
chanizacji rolnictwa. W 2003 roku uruchomiono 
na terenie szkolnych warsztatów punkt badania 
opryskiwaczy.11 Znaczące wzbogacenie bazy dy-

10. W prasie branżowej ukazał się artykuł pod znamien-
nym tytułem: „To nie jest 13 posterunek”, w którym 
przedstawiano sposób realizacji tego nowatorskiego 
przedsięwzięcia. Z czasem inne szkoły poszły w śla-
dy  Siennicy i w ich ofercie zaczęły pojawiać się

11. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obwieszczeniu 
z 15 kwietnia 2003 roku wymienił Zespół Szkół Tech-
niki Rolniczej w Siennicy Różanej wśród jednostek 
organizacyjnych, upoważnionych do przeprowadza-
nia badań opryskiwaczy oraz prowadzenia szkoleń 
w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Monika NagowskaZ kroniki Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej
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daktycznej, niezbędnej w kształceniu zawodowym 
nastąpiło jednak po 1 stycznia 2007 roku, kiedy 
to placówka po siedmiu latach powróciła do Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.12 Od tego czasu 
w Siennicy ponownie skupiono się na kształceniu 
w specjalnościach typowo rolniczych. 

Ministerstwo przejęło od powiatu kierun-
ki typowo rolnicze, czyli Technikum kształcące 
w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i tech-
nik żywienia i gospodarstwa domowego oraz kon-
tynuujące jeszcze naukę Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa i Technikum Żywienia i Gospodarstwa 
Domowego. W rok później ministerstwo na nowo 
uruchomiło Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawo-
dzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolni-
czych.13

1 września 2009 roku nazwę szkoły po-
nownie rozszerzono, podkreślając jej rolniczy cha-
rakter. Do chwili obecnej, podobnie jak wszystkie 
szkoły podległe ministerstwu nosi miano Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Młodzież 
miała do dyspozycji takie kierunki kształcenia, jak: 
technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia 
i gospodarstwa domowego, technik rolnik i technik 
turystyki wiejskiej, a w Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej: mechanik-operator maszyn i pojazdów rolni-
czych, rolnik, kucharz małej gastronomii. Dla słu-
chaczy dorosłych powołano wówczas nową Szkołę 
Policealną (w zawodzie technik agrobiznesu). 

W zmieniających się okolicznościach zrozu-
miałe było, że szkoła zrezygnuje również z „mun-
durowych” innowacji pedagogicznych, które choć 
dodawały szkole atrakcyjności i ułatwiały młodzie-
ży wybór drogi życiowej, to nie gwarantowały za-
trudnienia w szeregach służb. Powrócono do źró-
dła i „mundurowe” innowacje zostały zastąpione 
innowacjami branżowymi, noszącymi nazwę „cu-
krownictwo” i „przetwórstwo mleka”. Ich progra-
my napisano we współpracy z przedstawicielami 
zakładów pracy funkcjonujących w regionie, czyli 
Cukrowni Krasnystaw w Siennicy Nadolnej i Okrę-
gowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie. 

12. Porozumienie zawarte 27 października 2006 r. mie-
dzy Januszem Szpakiem (Starostą Krasnostawskim) 
i Andrzejem Kmicicem (Wicestarostą) a Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzejem Lepperem.

13. Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marka Sawickiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku.

Dzięki porozumieniom podpisanym 8 i 9 lutego 
2011 roku, młodzież podczas praktyk zawodowych 
może korzystać z nowoczesnej bazy tych przedsię-
biorstw. Historia szkoły zatoczyła więc koło i po-
wrócono do współdziałania z pracodawcami, jak 
miało to miejsce niemal pięćdziesiąt lat temu. 

Ten współczesny - a przecież nie nowy lecz 
„odkurzony” - trend w kształceniu zawodowym ob-
serwowany jest w całej Europie. Siennicka szkoła, 
której obecny dyrektor Jacek Jagiełło pełni funkcję 
promotora zmian w obszarze kształcenia zawodo-
wego, jak przed laty jest otwarta na współpracę 
oraz gotowa do skorzystania z najlepszych wzo-
rów. Stąd regularny udział w międzynarodowych 
targach i konferencjach naukowych, współpraca 
z instytutami naukowymi i uczelniami wyższymi, 
zaangażowanie w międzynarodowe projekty i za-
graniczne praktyki zawodowe (Leonardo da Vinci), 
udział w pracach Europejskiego Stowarzyszenia 
Szkół Rolniczych i Leśnych, realizacja projektu 
CEKIN oraz projektu „Lepszy start – program roz-
wojowy Technikum w Siennicy Różanej” (współfi-
nansowanego przez Unię Europejską). Uczniowie 
nadal zdobywają tytuły laureatów w sprawdzianie 
zawodowym, noszącym dziś nazwę Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.14 W placów-
ce utworzono Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i zaoferowano osobom dorosłym dalszą naukę.15 Od 
tego czasu szkoła organizuje kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, dzięki którym w czasie jednego roku 
dorośli słuchacze uzyskują pełne uprawnienia do 
prowadzenia gospodarstwa rolnego i korzystania 
z środków UE na jego rozwój (kwalifikacja – pro-
wadzenie działalności rolniczej). 

Nad rozwojem praktycznych umiejętności 
uczniów, przydatnych w ich dorosłym życiu, praco-
wało przez te niemal 50 lat wielu nauczycieli zawo-
du.  Trudno wymienić ich wszystkich i żal pominąć 
kogoś, bo każdy był fachowcem w swojej dziedzi-
nie. Nad dobrym poziomem kształcenia oprócz 
Mariana Brzyszki, czuwali kierownicy szkolnych 
warsztatów: Jan Wodyński, Jan Pastuszak, Jerzy 

14. W 2013 roku tytuł laureata Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych uzyskał Damian Grabczak 
- uczeń Technikum, kształcący się w zawodzie tech-
nik mechanizacji rolnictwa.

15. Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
S. Kalemby z dnia 28 sierpnia 2012 roku.
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Knap, Tadeusz Wójtowicz i Jacek Jagiełło. W póź-
niejszym terminie opiekę nad szkolnymi warszta-
tami przejął na pewien czas wicedyrektor Stanisław 
Buk. Następnie utworzono stanowisko kierownika 
kształcenia praktycznego. Funkcję tę pełni do dnia 
dzisiejszego Janusz Łaniewski. 

Nowoczesne wyposażenie, innowacyjność 
i nieustanne poszukiwanie nowych obszarów ak-
tywności, to jednak nie wszystko. Od początku 
funkcjonowania siennickiej szkoły można rozwijać 
tu swoje uzdolnienia w wielu - nawet odległych - 
dziedzinach. Uczniowie aktywnie działali w kołach 
przedmiotowych, nie obca im była sztuka muzycz-
na, dramatyczna, plastyczna i literacka. Młodzieży 
zapewniono fachową opiekę, a tym, którzy pozo-
stają daleko od swoich rodzin – stworzono warun-
ki do zamieszkania w pobliżu szkoły. 

Monika Nagowska
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Wyjazd do Paulinenaue na 
praktyki zawodowe

W dniu 16 czerwca 2013 roku uczniowie 
klas pierwszych z Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej wraz z opiekunem Tomaszem Żurkiem 
udali się na dwutygodniowy staż do ośrodka ILLUT 
Berlin Brandenburg, leżącego w miejscowości Pau-
linenaue koło Berlina. Wyjazd odbył się w ramach 
realizowanego programu Leonardo da 
Vinci. Młodzieży towarzyszyli uczniowie 
i uczennice z Zespołu Szkól Licealnych 
i Agrotechnicznych w Tucholi wraz 
z opiekunem panią Joanną Pluschke. 

Podczas pobytu w Niemczech 
młodzież wykonywała prace porządko-
we w parku i na terenach położonych 
w pobliżu ośrodka szkoleniowego. 
Uczniowie zwiedzili w stolicy Niemiec 
stację uzdatniania wody, gdzie zapo-
znali się z procesami pozyskiwania 
wody pitnej z wód gruntowych oraz za-
opatrywania w nią Berlina. W drugim 
tygodniu pobytu zorganizowano wy-
jazd do oczyszczalni ścieków Schöne-

linde. Oprowadzana przez przewodnika młodzież 
śledziła poszczególne etapy oczyszczania ścieków 
i dowiedziała się, jakie korzyści przynosi ten proces 
środowisku naturalnemu. Uczniowie ze szczegól-
nym zainteresowaniem zwiedzili również Muzeum 
Techniki. W zbiorach muzeum, powstałego w 1982 
roku, znajdują się urządzenia, pozwalające prze-
śledzić historię myśli technicznej. Znaczna część 
ekspozycji dotyczy transportu kolejowego oraz 
technologii przemysłowej. 

W dniach wolnych od pracy młodzież brała 
udział w wycieczkach do Berlina. Obejrzała Katedrę 
Berlińską, Reichstag, Bramę Brandenburską oraz 
Akwarium Sealife. Wielką atrakcją było zwiedza-
nie Kopuły Reichstagu. Wchodząc na szczyt kopuły 
i słuchając automatycznie zsynchronizowanego au-
dio-przewodnika, uczniowie dowiedzieli się dużo 
o parlamencie niemieckim oraz o pobliskich budyn-
kach i historii z nimi związanej. Z przyjemnością 
udali się także do Heideparku, największego Parku 
Rozrywki w północnych Niemczech. W czasie wy-
jazdów młodzież obejrzała również Ogrody Świata 
oraz park otaczający Pałac Sanssouci, dawną letnią 
rezydencję Fryderyka II Wielkiego w Poczdamie. 

Na zakończenie pobytu uczniowie otrzyma-
li certyfikaty oraz podziękowania od pana Waltera 
Sigmunda, właściciela ośrodka. Te dwa tygodnie 
spędzone za granicą były dla wszystkich uczestni-
ków ciekawym doświadczeniem, przygodą, okazją 
do poznania niemieckiej kultury i doskonalenia 
znajomości języka niemieckiego.
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Ziarno po raz drugi

Podczas promocji 35. numeru „Ziarna” ob-
chodzono stulecie Żeńskiego Zespołu Ludowego 
„Sienniczanki”. Członkinie zespołu obdarowane 
zostały pamiątkowymi medalami i statuetką przez 
wójta Leszka Proskurę, pucharem przez dyrektora 
GOK Andrzeja Misiurę i nagrodami pieniężnymi 
przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS 
oraz Starostę Krasnostawskiego Janusza Szpaka. 
O śpiewaczkach nie zapomniał sołtys Marian Ma-
nachiewicz, ani zarząd OSP w Siennicy Różanej, 
który przed miesiącem także obchodził swoje stu-
lecie. Miesiąc później do fundatorów nagród do-
łączył także Marszałek Województwa Lubelskiego 
przyznając Nagrodę Kulturalną Województwa 
Lubelskiego.  

Niedzielne popołudnie 30 czerwca rozpo-
częło się wernisażem obiecującej malarki Anety 
Furtak-Żuliniak z Siennicy Różanej. Podczas lek-
tury czasopisma przeszło setka zaproszonych gości 
podziwiała występy zaprzyjaźnionych zespołów 

Pierwsza nagroda 
dla Żdżannego

XIII edycja konkursu „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo – Smaki Regionów” okazała się 
szczęśliwa dla przewodniczącej KGW w Żdżannem 
Wiesławy Popik, która otrzymała I nagrodę 
za pyszną pieczoną kaszankę. Konkurs odbył się 
14 lipca na terenach fortecznych Twierdzy Zamość, 
a jego organizatorem był Marszałek Województwa 
Lubelskiego oraz Polska Izba Produktu Regional-
nego i Lokalnego.

Zachowanie i upowszechnianie kuchni re-
gionalnej stało się ostatnio priorytetem wśród za-
dań wielu stowarzyszeń, organizacji i instytucji. 
Ponieważ sztuka kulinarna to nieodłączny element 
kultury każdej społeczności, nic dziwnego, że spo-
tyka się z tak wielkim zainteresowaniem. W Zamo-
ściu do konkursu zakwalifikowano wyroby w dwóch 
kategoriach: regionalny produkt żywnościowy oraz 
potrawa regionalna. Ten pierwszy oceniany był 
z kolei w czterech podkategoriach: produkt pocho-
dzenia zwierzęcego, roślinnego, mieszanego oraz 
napoje.

„Smaki Regionów” od trzynastu lat cieszą 
się dużą popularnością. Każdego roku w konkursie 
bierze udział przeszło setka producentów. W tego-
rocznej edycji do Zamościa przybyło 137 wystaw-
ców, prezentujących 199 produktów. Miło nam 
zatem, że Koło Gospodyń Wiejskich ze Żdżannego, 
współpracujące z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Siennicy Różanej, pokonało tak licznych konku-
rentów i sięgnęło po kolejne laury, sławiąc rodzimą 
gminę.

Ziarno po raz drugi Pierwsza nagroda dla Żdżannego

śpiewaczych. Wspominano wybitnie uzdolnione-
go dyrygenta Jana Mudę, który prowadził zespół 
przez 64 lata, popularną niegdyś poetkę Krystynę 
Winiarczyk. Pojawiły się informacje o znaczących 
dla gminy Siennica Różana wydarzeniach. Wy-
drukowane zostały wiersze Bronisławy Fastowiec, 
Kaliny Jerzykowskiej, Stanisława Chmielewskiego 
i Mariana Cichosza. Nie zabrakło anegdot, legend, 
recenzji, czy np. wspomnień ojca znanego krasno-
stawskiego samorządowca.
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Młodzi strażacy na start

 W niedzielę 21 lipca 2013 roku nad zale-
wem w Kozieńcu odbyły się młodzieżowe pokazy 
strażackie. W szranki stanęły drużyny z Surhowa 
i Maciejowa reprezentujące dwie zaprzyjaźnio-
ne gminy: Kraśniczyn i Siennicę Różaną. Zawody 
rozgrywano w tradycyjnych konkurencjach. Wie-
le umiejętności i wysiłku wymagało na przykład 
utrzymanie strażackich węży podczas symulacji 
akcji gaśniczej. 

 Nie mogło zabraknąć ćwiczeń na otwar-
tej wodzie przy wykorzystaniu łodzi ratunkowych 
z OSP w Siennicy Królewskiej Dużej i Siennicy Ró-
żanej. W zawodach wzięły udział także dziewczęta 
kontynuujące tradycję drużyn żeńskich. Tym ra-
zem sprawiedliwie nie było przegranych. Memo-
riał przebiegał pod okiem wójta Leszka Proskury, 
przewodniczącego Waldemara Nowosada oraz 
w asyście gminnych władz OSP: prezesa Ryszarda 
Stasiuka i komendanta Janusza Dobosza.

Młodzi strażacy na start

Praktyki wakacyjne w ramach 
projektu „CEKIN”

Wakacje to nie tylko okres odpoczynku, ale 
także czas na zdobywanie cennych doświadczeń 
i umiejętności. W dniach 22-27 lipca 2013 roku 
czworo uczniów z Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej wzięło udział w praktykach wakacyjnych, 
w ramach realizacji projektu „CEKIN”’ (współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego). Praktyki miały miejsce w Domu Pszczelarza 
w Kamiannej. Uczniom wraz z opiekunem panią 
Anną Kowalik zapewniono bezpłatne zakwatero-
wanie, wyżywienie oraz wycieczki organizowane 
w czasie wolnym. Zagadnienia realizowane w ra-
mach praktyk to: turystka wiejska, produkt lokalny 
i regionalny oraz dziedzictwo kulturowe. Najprzy-
jemniejszą i zarazem najsłodszą częścią wyjazdu 
było smakowanie miejscowych miodów, a także 
zapoznanie się z bogatą ofertą innych pszczelich 
produktów. 

Dlaczego na miejsce praktyki wybrano od-
daloną o ponad 330 km miejscowość? Odpowiedź 
jest prosta. Kamianna, zwana uroczyskiem natury, 
posiada wspaniały, zupełnie unikalny mikrokli-
mat, oferuje ciszę, spokój, górski krajobraz, lasy, 
brzęczenie pszczół, szum drzew i plusk górskiego 
strumienia, które zachęcają do licznych wycieczek 

Praktyki wakacyjne w ramach projektu „CEKIN”
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i spacerów. W Kamiannej młodzież może zapo-
znać się z historią polskiego pszczelarstwa. Pod-
czas praktyk zorganizowano szereg wycieczek do 
Domu Pszczelarza w Muzeum Pszczelarstwa, Za-
grody Bartnika, pijalni wód mineralnych w Kryni-

Skansen pełen muzyki

Mimo upalnej niedzieli Muzeum Wsi Lubel-
skiej rozbrzmiewało melodyjną pieśnią siennickich 
zespołów. Chór Mieszany „Echo” z Woli Siennickiej 
koncertował przed zabytkowym dworem z Żyżyna 
przydając właściwej oprawy szlacheckiej sadybie.

Zespół Śpiewaczy z Baraków usadowił się 
przy starej poczcie i od rana witał przechodzących 

gości na przemian to rzewną, to wesołą piosenką. 
Uwagę spacerowiczów przykuwała również Kapela 
Ludowa „Siennica”, koncertująca w różnych czę-
ściach skansenu. W przerwach zwiedzający mieli 
okazję poznać nasze tradycyjne wypieki, takie jak 

pieczone pierogi z serem, bułki z kaszą, albo wy-
śmienite bułeczki z soczewicą przygotowane przez 
Koła Gospodyń Wiejskich w Barakach i Siennicy 
Królewskiej Małej pod kierunkiem Jadwigi Szaron 
i Marii Jeleń. Kulinaria cieszyły się nie mniejszym 
zainteresowaniem niż muzyka. Podziwiano także 

koszyki, które wyplata Janina Bodio z Baraków 
oraz rozchwytywano „Ziarno” sławiące siennicką 
kulturę. 

Niedzielna przygoda zakończyła się przy 
ognisku. Po dniu pełnym wrażeń wybornie smako-
wała kiełbasa pieczona na leszczynowych kijach. 

Skansen pełen muzyki

cy Zdroju, na Górę Parkową, Palenicę i Jaworzynę 
Krynicką. Uczniowie mieli okazję przeprawić się 
Dunajcem ze Sromowców Niżnych do Szczawnicy. 
Nie zapomniano również o Klimkówce - urokliwym 
zalewie pod Gorlicami.

Skansen pełen muzyki
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Operetki czar

Zbliżała się uroczystość 100-lecia Chóru 
Ludowego - dzisiejszego Żeńskiego Zespołu Ludo-
wego z Siennicy Różanej. Głos w słuchawce był bar-
dzo ekspresyjny. Zdradzał obycie ze słowem i sceną. 
Nie omieszkałem komplementować, że po drugiej 
stronie znajduje się… interesująca rozmówczyni. 
I tak było w rzeczywistości – rozmawiała ze mną 
znana solistka Operetki Śląskiej, Ewa Mierzyńska, 
która deklarowała swoją obecność na promocji 35. 
numeru „Ziarna” i jubileuszu chóru.

Los pokrzyżował jednak nasze plany, ale za 
to spotkaliśmy się osobiście już za trzy tygodnie, 21 
lipca 2013 roku na koncercie w Krasnostawskim 
Domu Kultury. Z naszej gminy przybyła spora 
grupka widzów, bo Ewa Mierzyńska (sopran) ma 
wiele wspólnego z Siennicą Różaną, albowiem tu-
taj urodziła się i mieszkała jej matka Elżbieta Afty-
ka, chórzystka stuletniego chóru – jubilata.

W nowo wyremontowanej sali KDK z ar-
tystką wystąpił Andrzej Smoróg (baryton) nato-
miast akompaniował na instrumentach klawiszo-
wych Adam Mazoń. Widownia była pod wielkim 
wrażeniem prezentacji. Andrzej Smoróg ze znaw-
stwem profesora i mistrzostwem gawędziarza łą-
czył poszczególne arie zajmującą opowieścią, aby 
za chwilę wystąpić razem z utalentowaną solistką 
i niekiedy porwać do wspólnej zabawy całą salę.

Pomimo świadomości związków Ewy Mie-
rzyńskiej z Siennicą Różaną, miłym zaskoczeniem 
dla wszystkich była życzliwa wymiana słów po kon-
cercie oraz siostrzane uściski sopranistki i naszej 
koleżanki Marii Choduń. Zrobiliśmy pamiątkowe 

zdjęcia i nie omieszkaliśmy zaprosić słynnej solist-
ki  na koncert do rodzinnej Siennicy. 

Ewa Mierzyńska. Dyplom w klasie śpiewu 
solowego zdobyła pod kierunkiem mgr Felicji Ko-
tyczki. Była solistką Operetki Śląskiej w Gliwicach 
do 1996 r., a w latach 1996 - 2001 solistką Teatru 
Muzycznego w Gliwicach. W sezonach 1993 - 1995 
współpracowała z Teatrem Muzycznym w Lublinie. 
Od 1999 związana jest z Teatrem Młodego Widza 
w Katowicach i z Płocką Orkiestrą Symfoniczną 
w ramach nowo powstałej Płockiej Sceny Mu-
zycznej. Koncertowała z Orkiestrami Filharmo-
nii Kaliskiej, Filharmonii Sudeckiej, Filharmonii 
Lubelskiej, Filharmonii Śląskiej pod batutą Jacka 
Bonieckiego, Tadeusza Mazurka, Macieja Niesio-
łowskiego, Andrzeja Zubka i innych. Jej głos moż-
na podziwiać podczas licznych koncertów kameral-
nych i estradowych w kraju i za granicą ( Niemcy, 
Czechy, Szwajcaria, Włochy - koncert w Ambasa-
dzie Polskiej w Rzymie). Oprócz śpiewu jej ulubio-
ną sztuką jest taniec i step. W 2005 r. otrzymała 
Nagrodę Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 
w dziedzinie kultury. Jest współzałożycielką Zagłę-
biowskiej Sceny Muzycznej w Dąbrowie Górniczej. 
Od maja 2004 r. do czerwca 2007 r. pełniła funkcję 
Głównego Doradcy d/s Artystycznych, jednocze-
śnie występując jako solistka Zagłębiowskiej Sceny 
Muzycznej przy Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbro-
wie Górniczej.

Operetki czar Ewa Mierzyńska
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Strażacy ćwiczyli na wodzie

15 sierpnia 2013 r. na zalewie w Siennicy 
Różanej odbyły się ćwiczenia w zakresie ratow-
nictwa wodnego. Wzięły w nich udział trzy łodzie 
motorowe należące do Komendy Powiatowej PSP 
w Krasnymstawie, OSP w Siennicy Różanej oraz 
OSP w Siennicy Królewskiej Dużej. Szczęściem, 
sprzęt ten nie musiał być ostatnio używany w akcjach 
ratunkowych, jednak ważne jest utrzymywanie go 
w ciągłej gotowości i stałe podnoszenie umiejęt-
ności załóg, czemu dobrze służą takie ćwiczenia. 
Obecność łodzi motorowych na zalewie przyciągnę-
ła uwagę mieszkańców gminy, którzy korzystając z 

uprzejmości strażaków mogli odbyć przejażdżkę 
łodzią wokół zbiornika. W ten sposób ćwiczenia 
osiągnęły jeszcze jeden cel – promowanie społecz-
nej działalności OSP.

Strażacy ćwiczyli na wodzie Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

Inauguracja roku szkolnego 
2013/2014

W dniu 2 września 2013 roku w Zespole 
Szkół CKR w Siennicy Różanej zainaugurowano 
nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się od 
mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym 
przez ks. kan. Ryszarda Siedleckiego, ks. kan. Jó-
zefa Sereja i ks. Mirosława Buciora (nowego ka-
techetę w szkole). Oficjalne spotkanie dyrekcji, 
nauczycieli, uczniów i ich rodziców zaplanowano 
w udekorowanej szkolnej sali gimnastycznej. Dy-
rektor szkoły  Jacek Jagiełło powitał wszystkich 
przybyłych na uroczystość, przy tym wiele cie-
płych słów skierował do uczniów klas pierwszych, 
rozpoczynających edukację. Z podziękowaniem 
za dotychczasową dobrą współpracę zwrócił się 
do zaproszonych gości: księży, którzy odprawili 
mszę świętą oraz Leszka Proskury (Wójta Gminy 
Siennica Różana), Sławomira Kamińskiego (przed-
stawiciela Starosty Krasnostawskiego) i Piotra 
Kity (Kierownika Posterunku Policji w Siennicy 
Różanej). Podczas uroczystości uczniowie uczci-
li pamięć poległych podczas II wojny światowej 
i zapalili znicz pod Dębem Pamięci - pomnikiem 
porucznika Mieczysława Jędruszczaka, żołnierza 
pochodzącego z Siennicy Różanej, który zginął 

w Charkowie. Goście obecni na inauguracji roku 
szkolnego obejrzeli część artystyczną w wykonaniu 
młodzieży. Jak zawsze niezawodny był duet wokal-
ny Anny Smyk i Łukasza Pawłowskiego oraz szkol-
ny kabaret. Uroczystość została przygotowana pod 
kierunkiem nauczycieli: Kariny Czerpak, Mariana 
Sawickiego, Dawida Jarugi, Joanny Troć, Justyny 
Maciasz i Anny Skubisz.

Szkolna delegacja wraz z pocztem sztan-
darowym była też obecna na inauguracji roku 
szkolnego dla szkół resortowych w Powierciu 
(4 września) i inauguracji powiatowej w Fajsławicach 
(7 września).
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W teatralnym skansenie

 
18 sierpnia w Muzeum Wsi Lubelskiej dało 

się odczuć spore zainteresowanie wiekową kul-
turą Siennicy Różanej. Tym razem swój dorobek 
przedstawiały dwa zespoły, które akurat tego roku 
obchodzą stulecia. U wejścia do dworku z Żyżyna 

zaprezentował swoje pieśni Żeński Zespół Ludo-
wy „Sienniczanki” pod kierunkiem Reginy Knap. 
Śpiewające panie kontynuują tradycje dawnego 
Chóru Ludowego i późniejszego Chóru „Siennicki 
Dzwon”, który z wielkim powodzeniem prowadził 
przez ponad 60 lat wybitny muzyk o samorodnym 
talencie – Jan Muda.

W godzinach popołudniowych przyszedł 
czas na drugiego „stulatka” - Teatr Pokoleń. Przed-
stawił on sztukę „W Baraniej Głowie”, której akcja 
świetnie wpisywała się w krajobraz skansenu. Była 
to sceneria dworku od strony ogrodów. Spektakl, 
jak na specyfikę miejsca, zgromadził sporą widow-
nię. Pytano nawet o kolejne występy. To zaintereso-

wanie i owacja na stojąco były najlepszą pochwałą 
dla całej ekipy teatralnej, oraz dla organizatorów, 
których osobiście reprezentował dyrektor Muzeum 
Wsi Lubelskiej Mirosław Korbut i wicedyrektor 
Krystyna Figiel. 

W takim dniu nie mogło zabraknąć regio-
nalnych kulinariów, które ze znawstwem i sma-
kiem przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich 
z Siennicy Różanej, prowadzone przez Grażynę Za-
worską. Dania cieszyły się sporym wzięciem, a na-
lewki trafiały wprost do serca. No cóż, przy takich 
dziewczynach nie mogło być inaczej. Warto dodać, 
że ciekawym uzupełnieniem barwnej wizyty i tym 
razem było „Ziarno”. Jak zawsze rozchwytywano je 
z zainteresowaniem. Zwłaszcza, że w najnowszym 
numerze kwartalnika znalazła się  m.in. historia 
zespołów chóralnych z trenu gminy Siennica Ró-
żana. 

Prezentacje zakończyły się spotkaniem przy 
ognisku. Będziemy wspominać te chwile, aż do na-
stępnego razu, czyli... do zapowiadanego na terenie 
skansenu spektaklu „Zemsty”. Oczywiście w wyko-
naniu Teatru Pokoleń.

W teatralnym skansenie W teatralnym skansenie
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Reklama szkoły na dożynkach 
powiatowych

 W dniu 8 września 2013 roku w Sienni-
cy Nadolnej odbyło się Powiatowe Święto Plonów. 
Z tej okazji szkolna delegacja promowała ofertę 
edukacyjną Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej. 
Na pięknie wyeksponowanym stanowisku można 
było uzyskać informacje o kierunkach kształcenia 
i osiągnięciach placówki. Nie zabrakło wyśmie-
nitych specjałów przygotowanych przez uczniów 
z klas gastronomicznych. Kulinarne arcydzieła, jak 
zawsze, cieszyły się dużym powodzeniem wśród 
dożynkowych gości. Na stoisku można było rów-
nież podziwiać talent młodzieży, 
kształcącej się w zawodzie technik 
mechanizacji rolnictwa. Odwie-
dzający z zainteresowaniem oglą-
dali ozdobne przedmioty, wyko-
nane podczas zajęć na warsztatach 
szkolnych – metalowe świeczniki, 
kwiaty i stroiki. 

Dzięki obecności na Powia-
towym Święcie Plonów, szkolna 
delegacja obserwowała przebieg 
ciekawych ludowych obrzędów. 
Obchody rozpoczęły się od ko-

Kształcenie zawodowe 
bez tajemnic

W dniach 18–19 września delegacja z Ze-
społu Szkół CKR w Siennicy Różanej uczestniczyła 
w konferencji naukowej „Akumulowanie i pod-
noszenie osiągnięć w europejskim kształceniu za-
wodowym – stan i wdrażanie systemu w polskich 
szkołach sektora zielonego”. W międzynarodowym 
spotkaniu, zorganizowanym w Zespole Szkół CKR 
w Gołotczyźnie udział wzięli przedstawiciele szkół 
zawodowych z Belgii, Francji i Niemiec. Siennicką 
placówkę reprezentowali: dyrektor Jacek Jagiełło, 
Anna Karwat, Joanna Troć i Piotr Bijata. Konfe-

rowodu wieńców dożynkowych oraz poświęcenia 
chleba, upieczonego z tegorocznych zbóż. Wie-
lu emocji dostarczył Konkurs na Najpiękniejsze 
Wieńce Dożynkowe. W kategorii wieńców tradycyj-
nych I miejsce przyznano gminie Garbów (powiat 
lubelski), II miejsce - Siennicy Królewskiej Dużej 
(powiat krasnostawski), natomiast III miejsce za-
jęła miejscowość Kletnia (gmina Stężyca, powiat 
Ryki). Uczestnicy dożynek mieli okazję podziwiać 
ekspozycje na temat tradycji ludowej, rękodzieła, 
kuchni regionalnej, wystawę płodów rolnych, ro-
ślin ozdobnych i sprzętu rolniczego. Podczas im-
prezy wręczono dyplomy i wyróżnienia najlepszym 
rolnikom oraz strażakom, a po południu w Sienni-
cy Nadolnej koncertowały liczne zespoły folklory-
styczne.

rencję otworzyła Wiesława Gąsiorowska - dyrek-
tor miejscowej szkoły i gospodyni spotkania. Jako 
pierwsza głos zabrała Zofia Stypińska (Wicedyrek-
tor Departamentu  Doradztwa, Oświaty Rolniczej 
i Nauki w MRiRW). Tematem jej wystąpienia było 
„Wsparcie rozwoju szkół rolniczych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kontekście zmian 
programowych”. Podczas konferencji uczestni-
cy wysłuchali również prelekcji Piotra Bartosiaka 
(przedstawiciela  Departamentu Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w  MEN) oraz Joella 
Gilleta (koordynatora zajmującego się moderni-
zacją kształcenia zawodowego w ramach systemu 
ECVET). Wojciech Stęchły z Instytutu Badań Edu-
kacyjnych przedstawił prezentację na temat wdra-
żania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego 
Rejestru Kwalifikacji. 

Reklama szkoły na dożynkach powiatowych Kształcenie zawodowe bez tajemnic
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Dla uczestników konferencji zor-
ganizowano dodatkowe seminarium, 
tematycznie związane z kształceniem za-
wodowym. Przedstawiciele szkół dzięki 
temu mieli okazję zapoznać się z dobrymi 
praktykami w zakresie programów na-
uczania, doskonalenia nauczycieli, współ-
działania szkoły z pracodawcami. Pod-
czas pobytu w Gołotczyźnie delegacja 
z Siennicy Różanej wzięła udział w wyjeź-
dzie do Opinogóry, gdzie znajduje się Mu-
zeum Romantyzmu, gromadzące pamiątki 
związane z Zygmuntem Krasińskim i jego 
rodziną oraz pamiątki epoki napoleoń-
skiej.

Seminarium i wyjazd 
studyjny do Słowacji

W dniach 23–25 września 2013 roku 
w Białce Tatrzańskiej miało miejsce seminarium 
z wyjazdem studyjnym do Słowacji na temat: 
„Rozwój mikroprzedsiębiorstw w oparciu o instru-
menty wsparcia w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich”. Seminarium zostało zorganizo-
wane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 
w Brwinowie we współpracy z Zespołem Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta 
Suskiego w Nowym Targu. Uczestniczył w nim 
Jacek Jagiełło (Dyrektor Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej) oraz Ewa Dobrzań-
ska–Mochniej. 

Seminarzyści wzięli udział 
w prelekcjach poświęconych wykorzy-
staniu środków PROW w latach 2007-
2013. Poznali przykłady działania mi-
kroprzedsiębiorstw w Polsce i Słowacji 
oraz sposób wykorzystania zasobów 
naturalnych, ukształtowania terenu 
i specyficznych warunków klimatycz-
nych Pienin do prowadzenia mikro-
przedsiębiorstw. Podczas seminarium 
zaprezentowano możliwości zagospo-
darowania energetycznego potencjału 
wody jako odnawialnego źródła energii 

do prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
ochrony terenów zamieszkałych przez powodzian. 

W ramach seminarium można było obej-
rzeć Gospodarstwo Agroturystyczne „Rańć Ćajka” 
na Słowacji,  Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica 
S.A., wziąć udział w prezentacji dorobku dydak-
tycznego i wychowawczego Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Suskiego 
w Nowym Targu, podziwiać piękno okolicznej na-
tury – Jaskiń  Bielańskich, Szczyrbskiego Jeziora 
czy Pienińskiego Przełomu Dunajca.

Zawiodła jedynie pogoda, ale wyjątkowa at-
mosfera spotkań, życzliwość gospodarzy, zatroska-
nie organizatorów wynagrodziły wszelkie trudy.

Kształcenie zawodowe bez tajemnic Seminarium i wyjazd studyjny do Słowacji 
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Edukacja ekonomiczna

 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Sien-

nickiej po raz trzeci przeprowadziło szkolenia 
w ramach programu edukacji ekonomicznej ro-
dzin. Był to ogólnopolski program realizowany 
przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie 
oraz Narodowy Bank Polski. Poprzednie edycje 
nosiły tytuły „Zaplanuj swoją przyszłość” oraz 
„Zarządzanie długiem”.  

Obecny program to „ABC przedsiębiorczo-
ści na wsi” skierowany do rolników posiadających 
gospodarstwa o powierzchni do 15 ha oraz człon-
ków ich rodzin. Szkolenia obejmowały dziewięć te-
matów składających się z trzech bloków. Ich celem 
było m.in. uświadomienie konieczności kalkulacji 
i analizy przepływów finansowych w gospodar-
stwach domowych oraz gospodarstwach rolnych. 
Spotkania inspirowały poza tym do poszukiwania 
dodatkowego źródła dochodu z działalności poza-
rolniczej. 

Szkolenia odbyły się w dwóch grupach, 28 
i 30 sierpnia oraz 23 i 26 września. Łącznie wzię-
ło w nich udział 35 osób, w tym dwadzieścioro 
uczniów głównie z Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej. Szkolenia odbywały się w formie warsz-
tatowej, a prowadziły je Magdalena Adamczuk 
i Irena Zaraza.

Edukacja ekonomiczna

Uczniowie z Siennicy 
na Targach Gastronomii 

POLAGRA GASTRO

24 i 25 września 2013 roku młodzież 
z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Siennicy Różanej wraz z opiekunami Anną Rybak 
i Katarzyną Rysak,  uczestniczyła w dwudniowej 
wycieczce rozwijającej kompetencje zawodowe. 

Wyjazd do Poznania odbył się w ramach re-
alizowanego projektu „Lepszy Start – program roz-
wojowy Technikum w Siennicy Różanej”. Ucznio-
wie zwiedzali Międzynarodowe Targi Gastronomii 
POLAGRA GASTRO 2013.  Zapoznali się z najnow-
szą ofertą w zakresie gastronomii: wyposażeniem 
i sprzętem zaplecza kuchennego, gatunkami kawy 
i sprzętem kawowym, artykułami cukierniczymi 
i piekarniczymi, przykładami usług dla gastro-
nomii, najnowszymi trendami. Wielkie wrażenie 
robiły również widowiskowe popisy kulinarne. 
Młodzież z Siennicy z zainteresowaniem obserwo-
wała pokazy sztuki gastronomicznej, odbywające się 
w ramach „Kulinarnego Pucharu Polski 2013” - 
największego i najbardziej prestiżowego konkursu 
w tej dziedzinie. 

Udział w Międzynarodowych Targach Ga-
stronomii gwarantuje dostęp do wszelkich nowi-
nek branżowych. Dlatego uczniowie już dziś zapo-
wiadają swój przyszłoroczny wyjazd do Poznania.                                             

Uczniowie z Siennicy na Targach Gastronomii
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Solistki punktują

 Klaudia Mazurek i Aneta Zaworska repre-
zentowały GOK z Siennicy Różanej podczas XIII 
Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej „Radośnie 
Panu Hymn Śpiewajmy”. 28 września 2013 roku 
w kościele p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Ło-
pienniku Nadrzecznym do konkursu stanęły ze-
społy i soliści z terenu województwa lubelskiego. 
Nasze wokalistki przygotowane przez instruktora 
muzycznego Zbigniewa Wolanina spisały się wzo-
rowo, czego im serdecznie gratulujemy. Umiejęt-
ności uczestników oceniało jury w składzie: Beata 
Wolanin, Jerzy Żuk i Tadeusz Kiciński. Kolejne 
miejsca zajęli następujący wykonawcy:    

w kategorii zespoły:

II miejsce ex aequo - Zespół AS z Zespołu 
Szkół w Łopienniku Nadrzecznym i Chór 
Dziecięcy PEREŁKI z Lublina,
III miejsce - Żeński Zespół Wokalny z Gorz-
kowa,
wyróżnienie - Schola z Parafii p.w. św. Mate-
usza w Chłaniowie;

w kategorii soliści:

I miejsce ex aequo - Martynka Łusiak ze 
Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym 
i Klaudia Kuśmirska z Centrum Społeczno-
Kulturalnego w Gorzkowie, 

-

-

-

-

II miejsce - Klaudia Mazurek z GOK 
w Siennicy Różanej,
III miejsce - Weronika Wójcik z Parafii pw. 
św. Bartłomieja Apostoła w Łopienniku Nad-
rzecznym,
IV miejsce - Katarzyna Bartosiak z Zespołu 
Szkół w Siedliskach Drugich,
wyróżnienia - Nikola Pastuszak z Zespołu 
Szkół w Siedliskach Drugich i Diana Zdybel 
z Parafii p.w. św. Mateusza w Chłaniowie.

Przegląd prowadziła z pedagogicznym wy-
czuciem pełna wdzięku Mariola Sysa, a imprezę 
wspierali dyrektorzy i kierownicy gminnych in-
stytucji oraz władze samorządowe pod troskli-
wym okiem Wójta Gminy Łopiennik Górny Jana 
Kuchty i Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja 
Szadury.

Zdjęcia ze zbiorów GOK w Łopienniku.

-

-

-

-

Solistki punktują Solistki punktują

Przegląd prowadzi Mariola Sysa

Klaudia Mazurek

Aneta Zaworska



EDYTA
PACZEŚNIAK

Urodzona 14.06.1991 roku w Krasnymstawie. Jest absolwent-
ką	Liceum	Sztuk	Plastycznych	w	Lublinie.	Obecnie	studiuje	
na wydziale Artystycznym w Lublinie, na kierunku edukacja 
artystyczna	 w	 zakresie	 sztuk	 plastycznych,	 o	 specjalności-
grafika	projektowa.	W	malarstwie	kieruje	się	przede	wszyst-
kim	intuicją	i	wrażliwością.	Maluje	obrazy	o	różnej	tematyce:	
pejzaże,	architektura,	portrety.	Jej	ulubione	techniki	to	malar-
stwo	olejne	i	akrylowe.	Uczestniczyła	w	konkursach,	akcjach	
charytatywnych,	plenerach.	Otrzymała	stypendium	Marszałka	
Województwa Lubelskiego w roku 2007 i 2008. Malowanie 
to	jej	wielka	pasja,	sprawia	jej	ogromną	przyjemność.



malowała Edyta Pacześniak
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Żdżańskie Święto Plonów 

Gminno-Parafialne Święto Plonów odbyło 
się 29 września 2013 r. Połączone zostało z uro-
czystościami odpustowymi parafii pw. Michała 
Archanioła w Żdżannem. Podziwiano dwa wieńce 
Kół Gospodyń Wiejskich. Pierwszy z nich wniesio-
ny został przez przedstawicielki coraz bardziej ak-
tywnego KGW z Borunia, natomiast wieniec KGW 
z Siennicy Różanej wprowadziła młodzież Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy 
Różanej. Podczas składania wieńców i ofiarowania 
śpiewały połączone gminne zespoły śpiewacze.   

Mszę świętą koncelebrowali ks. Henryk 
Kozyra, ks. kanonik Jarosław Wójcik i ks. prałat 
Piotr Kimak. Błogosławionym dożynkowym chle-
bem przybyłych gości częstowali Starosta Krasno-
stawski Janusz Szpak, Wójt Gminy Leszek Prosku-
ra oraz starostowie dożynek – Grażyna Kniażuk 
i Paweł Górnik.

W części artystycznej prowadzonej przez 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Andrzeja 
Misiurę, odbył się popis wokalnych możliwości ze-
społów: „Słowianki”, „Sienniczanki”, Chóru „Echo” 
oraz „Wrzos”, który wystąpił w nowych kostiumach 
i tradycyjnie zaprezentował wesołe i humorystycz-
ne przyśpiewki nawiązujące do aktualnych wyda-
rzeń. Chętni mogli rozgrzać się grochówką albo 
skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez 
członkinie KGW z Wierzchowin, Zagrody i Żdżan-
nego. Nie zabrakło tradycyjnych kramarzy, a du-
chowej uczty dopełniły galopujące na parafialnym 
padoku piękne konie ks. proboszcza Józefa Sereja.  

Żdżańskie Święto Plonów

Podwójny laur dla Siennicy 
Różanej

Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej został 
w tym roku szczególnie wyróżniony z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Podczas uroczystych obcho-
dów, jakie miały miejsce 11 października 2013 roku 
w zaprzyjaźnionej szkole w Golądkowie, Dyrektor 
Szkoły Jacek Jagiełło otrzymał Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej. To zaszczytne wyróżnienie przy-
znawane jest wyjątkowo w uznaniu szczególnych 
zasług dla oświaty i wychowania przez Ministra 
Edukacji Narodowej. Dotychczasowa działalność 
dyrektora w zakresie  szkolnictwa zawodowego 
oraz jego aktywność na forum międzynarodowym 
sprawia, że siennicka szkoła jest wśród resortowych 
placówek zauważana i doceniana. Oprócz Medalu 
Komisji Edukacji Narodowej dyrektor otrzymał 
także Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za 
wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej. Podwójne wyróżnienie – w pełni zasłu-
żone – to również powód do dumy dla nauczycieli 
i pracowników siennickiej szkoły. 

W uroczystości wziął udział Podsekretarz 
Stanu Tadeusz Nalewajk oraz inni przedstawiciele 
resortu, kuratorium oświaty i władz samorządo-
wych. Goście obecni na akademii skierowali wiele 
ciepłych słów do wszystkich pracowników oświaty. 
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, a dyrekto-
rowi Jackowi Jagielle życzymy dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej.
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Gaudeamus igitur

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siennicy 
Różanej dnia 6 października 2013 r. zainauguro-
wał nowy rok akademicki 2013/14. Na uroczystość 
po mszy świętej przybyli słuchacze i zaprosze-
ni goście: Janusz Szpak - Starosta Krasnostaw-
ski, Waldemar Nowosad - Przewodniczący Rady 
Gminy Siennica Różana, Leszek Proskura – Wójt 
Gminy Siennica Różana, Feliksa Głowacka – Pre-
zes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej 
wraz z zarządem, Andrzej Misiura – dyrektor GOK 
w Siennicy Różanej i Krzysztof Kołtun – autor po-
ezji kresowej. Goście zostali przywitani gromkimi 
brawami przez 51 słuchaczy UTW.

Anna Fornal - prezes UTW w Siennicy Ró-
żanej – zwróciła uwagę na potrzebę samokształce-
nia, wypełnienia wolnego czasu, utrzymania kon-
taktów towarzyskich przez ludzi, którzy dopiero 
teraz realizują młodzieżowe marzenia. Janusz 
Szpak podkreślił rolę UTW, który promuje gminę 
i świadczy o zainteresowaniu ludzi starszych. Jest 
to pierwszy taki uniwersytet na wsi na 420 istnie-
jących w Polsce. Leszek Proskura wysoko ocenił 
postawę słuchaczy UTW, przypomniał jak doszło 
do powstania tej formy edukacji, nawiązał do de-
cyzji rektora UMCS w Lublinie - prof. Andrzeja 
Dąbrowskiego. Podczas inauguracji indeksy wrę-
czono siedmiu studentom, obecnie UTW tworzy 
już 80 osób.  

Krzysztof Kołtun w swojej gawędzie omó-
wił historię Kresów, zwłaszcza Krzemieńca i przy-
bliżył postacie związane z tą ziemią, uwypuklając 
życie i twórczość Juliusza Słowackiego. Na koniec 
odczytał kilka wierszy poświęconych temu poecie 
i Kresom.  

Krystyna Skóra – koordynator prac UTW 
– omówiła sprawy organizacyjne. Przypomniała 
o składce, o warsztatach, planowanych imprezach, 
podała harmonogram zajęć oraz poinformowała 
o zainstalowaniu przyrządów do ćwiczeń na po-
wietrzu. Dzięki staraniom wójta oraz dobrze na-

pisanemu przez p. Irenę Zarazę projektowi, UTW 
w Siennicy Różanej otrzymał fundusze na wy-
cieczkę na Kresy, zakup ww. urządzeń oraz wy-
kłady, które będą realizowane w bieżącym roku. 
Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze przy 
herbatce i słodyczach. Po zakończeniu spotkania 
słuchacze pełni wrażeń rozeszli się do domów, by 
po niedzieli wziąć udział w zajęciach.

Gaudeamus igitur Gaudeamus igitur 

Poeta Krzysztof Kołtun w towarzystwie 
Marii Choduń i Anny Fornal
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Dzień Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej 
tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej świętowano 
16 października. Data ta została wybrana nieprzy-
padkowo, gdyż związany jest z nią Dzień Papieża 
Jana Pawła II, ustanowiony przez Sejm RP dla 
uczczenia rocznicy pontyfikatu. Nic też dziwnego, 
że podczas uroczystości wielokrotnie cytowano 
wielkiego Polaka, a w widocznym miejscu umiesz-
czono jego słowa: „Młodzi was potrzebują”. Na 
szkolnej akademii gościł ks. kan. Ryszard Siedlec-
ki oraz jako przedstawiciel władz samorządowych 
– Andrzej David Misiura. Skierował on wiele cie-
płych słów pod adresem całej społeczności szkol-
nej i podobnie, jak dyrektor Jacek Jagiełło, złożył 
życzenia wszystkim pracownikom oświaty. Najbar-
dziej przejęci uroczystością byli pierwszoklasiści, 
którzy w dniu tym złożyli ślubowanie i zostali paso-
wani na ucznia przez dyrektora Jacka Jagiełłę. Po 
oficjalnej części spotkania, widzowie mieli okazję, 
aby obejrzeć przygotowaną przez młodzież część 
artystyczną – występ szkolnego kabaretu i recytacje 
oraz popisy wokalne sukcesywnie powiększającego 
się zespołu muzycznego. Zaangażowanie młodzie-

ży niezmiennie cieszy nauczycieli i wychowawców. 
Jest to najlepszy prezent dla kadry pedagogicznej 
i źródło prawdziwej zawodowej satysfakcji. Szcze-
gólnie miłym akcentem podczas uroczystości była 
obecność rodziców. Gdy akademia dobiegła koń-
ca, zorganizowano wspólne spotkanie przy kawie 
i torcie ufundowanym z okazji święta przez Radę 
Rodziców. 

Nad przygotowaniem uroczystości czuwał 
zespół nauczycieli w składzie: Anna Watras-Lekan, 
Elżbieta Krochmalska, Anna Rybak, Danuta Du-
dzic, Katarzyna Rysak, Joanna Troć, Marian Sa-
wicki oraz wychowawcy klas I: Anna Karwat, Anna 
Skubisz i Justyna Maciasz. 

Dzień Edukacji Narodowej Zakochani w teatrze

Zakochani w teatrze

O Teatrze Pokoleń pisano już wiele, ale 
wciąż znajdują się nowe tematy. Nie tak dawno, 
bo w kwietniu przeżywaliśmy premierę „Zemsty” 
Aleksandra Fredry. A w ostatnich dniach paździer-
nika rozpoczęły się już próby do najnowszej siód-
mej sztuki opartej na tekstach Michała Bałuckiego. 
I pomyśleć, że od pierwszej premiery Teatru Poko-
leń minie w grudniu zaledwie pięć lat. Imponujące 
tempo pracy nad repertuarem porównywalne jest z 
działaniem teatrów zawodowych i świadczy o wiel-
kim zaangażowaniu wykonawców oraz nieustan-
nej trosce sponsorów. Tymczasem z niecierpliwo-
ścią oczekujemy obchodów setnej rocznicy ruchu 
teatralnego w Siennicy Różanej, która planowana 
jest jeszcze w tym roku.

Ewa Dziedzic odbiera nagrodę dla Teatru Pokoleń 
z rąk marszałka Krzysztofa Grabczuka
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Młodzież w Laboratorium 
Mechaniki i Budowy Maszyn

Współczesne technologie rozwijają się 
w zawrotnym tempie. Dlatego w edukacji zawodo-
wej tak ważne jest sukcesywne poznawanie nowych 
rozwiązań technicznych. W Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej młodzież zdobywa kwalifikacje 
ucząc się zawodu w teorii i praktyce w warsztatach 
szkolnych i nowoczesnych pracowniach przedmio-
towych, okolicznych zakładach pracy i gospodar-
stwach rolnych. Uczestniczy poza 
tym w wyjazdach edukacyjnych do 
instytutów naukowo-badawczych, 
na targi i wystawy branżowe. 

Doskonałą okazję pozna-
nia najnowocześniejszych tech-
nologii oferuje również pobliska 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Chełmie. Uczniowie sko-
rzystali z zaproszenia i pod opieką 
nauczycieli udali się do Centrum 
Studiów Inżynierskich, które zo-
stało zbudowane w Depułtyczach 
Królewskich obok akademickiego 
portu lotniczego. Największe zain-
teresowanie wzbudziło zwiedzanie 
Laboratoriów Mechaniki i Budowy 

Setka za setką

Bieżący rok zaakcentowany został setną 
rocznicą Chóru Ludowego, który obecnie nosi na-
zwę Żeński Zespół Ludowy „Sienniczanki”. Drugim 
stulatkiem jest siennicki teatr, a jego linię przedłu-
ża Teatr Pokoleń. Mając na uwadze pokaźny doro-
bek zespołów, Zarząd Województwa Lubelskiego 
przyznał dla każdego z nich Nagrodę Kulturalną 
Województwa Lubelskiego. Obie wręczone zostały 
podczas wieczornej gali IV Ogólnopolskiego Tur-
nieju Tańca Towarzyskiego w Siennicy Różanej 
przez Krzysztofa Grabczuka, Wicemarszałka Woje-
wództwa Lubelskiego. Gratulujemy!

Maszyn, czyli pracowni obrabiarek sterowanych 
numerycznie, cięcia hydroabrazyjnego i plazmo-
wego, obróbki plastycznej, wytrzymałości materia-
łów, spawalnictwa, inżynierii materiałowej, elek-
trotechniki i elektroniki. 

Organizacją wyjazdu i opieką nad uczniami 
zajęli się nauczyciele przedmiotów zawodowych: 
Andrzej Nizioł, Roman Dyjach, Mariusz Kubina 
oraz Dawid Jaruga. W Centrum Studiów Inży-
nierskich młodzieży towarzyszył również dyrektor 
szkoły Jacek Jagiełło – inżynier z wykształcenia 
i pasjonat lotnictwa.

Setka za setką Młodzież w Laboratorium Mechaniki i Budowy Maszyn

Nagrodę dla „Sienniczanek” odbierają Maria Guz, 
Grażyna Zaworska i Regina Knap
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Taniec – serca bicie 

Widowisk o wysokiej randze artystycznej na 
terenie ościennych powiatów jest niewiele. Na pew-
no zalicza się do nich Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego, który rozgrywany jest od czterech 
lat o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana. Zazwy-
czaj towarzyszą mu np. Mistrzostwa Województwa 

Lubelskiego (2012), a tego roku Polskie Towarzy-
stwo Taneczne zdecydowało przeprowadzić Grand 
Prix Polski Par Dorosłych. Ponownie do Siennicy 
Różanej zjechali świetni tancerze m.in. z Ukrainy. 
W Turnieju uczestniczyło ponad 100 par, które ry-
walizowały w tańcach latynoamerykańskich i stan-
dardowych we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Wydawało się, że już nic nie może zaskoczyć fanów 
tej sztuki. Tymczasem wszyscy obecni z nieukrywa-
nym zachwytem spoglądali na pary, które z praw-

dziwym kunsztem opanowały parkiet olbrzymiej 
hali sportowej Zespołu Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej. Pokazy przyciągnęły przeszło 500 widzów!  
Sędziowali: Jerzy Oleszczyński (sędzia główny, Lu-
blin), Patrycja Kuszpit-Bachar (Domaszczyn), Ta-
deusz Piątkowski (Kraków), Bogdan Muż (Lwów), 

Antoni Żaliński (Warszawa), Grzegorz Gargula 
(Kraków), Adam Berkowicz (Jasło), Konrad Bucz-
ma (Lublin) i Gabriel Skiba (Tarnów). Funkcje 
sędziów skrutinerów pełnili: Agnieszka Zielińska 
(Lublin) i Mieczysław Kowalski (Krosno). Muzykę 
tradycyjnie zapewniła Bożena Zielińska, a prowa-
dzeniem zajął się Piotr Mochol (oboje z Lublina).

Taniec – serca bicie Taniec – serca bicie
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Taniec – serca bicie Taniec – serca bicie

Turniej związany jest z naszym regionem 
nieprzypadkowo, bo z powiatu krasnostawskiego 
pochodzi wielu zdolnych tancerzy. Żałujemy, że 
wycofał się z branży tanecznej Mateusz Dobrowol-
ski, pracownik naszego Centrum Kultury, oklaski-
wany i nagradzany jeszcze w ubiegłym roku. Posia-
da klasę B i w stylu standardowym zdobył wówczas 

III lokatę. Sukcesy święciła także Aleksandra Hus 
wnuczka dobrze nam znanych państwa Urszuli 
i Wacława Husów z Krasnegostawu. Natomiast w 
tym roku miłym wydarzeniem był udział w OTTT 
Marcina Zaprawy, który przybył z Warszawy i ra-
zem z Aleksandrą Jurgą wytańczył w stylu latyno-
amerykańskim pierwszą lokatę Grand Prix Polski 
Par Dorosłych. Piszę o tym dlatego, że tata Marcina 

także pochodzi z Krasnegostawu i jeszcze całkiem 
niedawno mieszkał przy ul. Okrzei w pobliżu obec-
nego kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia. Sku-
tecznie kibicowała mu oczywiście krasnostawska 
rodzina. 

Wyniki w klasie Grand Prix Polski Par 
Dorosłych w tańcach latynoamerykańskich: 
lokata pierwsza - Marcin Zaprawa i Aleksandra 
Jurga (POLISH CLUB – Warszawa), lokata druga 
- Michał Danilczuk i Jowita Przystał (CORTE TOP 
DANCE – Warszawa), lokata trzecia - Przemysław 
Modrzyński i Valeriya Zhuravlyova (AKTT – Szcze-
cin). Wyniki w klasie Grand Prix Polski Par 
Dorosłych w tańcach standardowych: loka-
ta pierwsza - Krzysztof Myka i Agnieszka Ośródka 
(MYKA – Zamość), lokata druga - Norbert Sikora 
i Karolina Bieńkowska (PASJA – Lublin), loka-
ta trzecia - Rostislav Kolesnik i Patrycja Kostek 
(DANCE TEAM – Wrocław).

Przy zwycięskiej parze senator RP Józef Zając 
i wójt Leszek Proskura
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Nad Turniejem patronat honorowy rozto-
czył Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysz-
tof Hetman, a sponsorowali Starosta Krasnostaw-
ski, Wójt Gminy Siennica Różana, Senator RP 
Józef Zając, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Siennickiej, Józef Staszak (szkoła nauki jazdy), 
Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej, Vi-ART - 
Technika Estradowa Wioletta i Jacek Żelisko oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Siennicy Różanej, na-
tomiast opiekę medyczną zapewniły Ewa Dziedzic 
i doktor Kazimiera Grzesiak-Misiura.

Następnego roku zapowiadają swoją obec-
ność nowi sympatycy. A my w imieniu gospodarzy 
oraz współorganizatorów, czyli Chełmskiej Szkoły 
Tańca RYTM zapraszamy Państwa już dzisiaj na 
V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana RYTM 
2014. Jakie czekają nas niespodzianki, będziemy 
informować.

PS. Wyniki w pozostałych kategoriach po-
dane zostały na stronie internetowej Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego. Ciekawostką jest, że 
w klasyfikacjach turniejowych wymieniani są naj-
pierw panowie, a później panie i w takiej też formie 
je przedstawiliśmy.

fot. Michał Żywot

Taniec – serca bicie Taniec – serca bicie
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Karolina Przesmycka

Wakacje z reportażem

W dniach 7-14 lipca br. w Siennicy Róża-
nej odbyła się V edycja Wakacyjnej Akademii Re-
portażu im. Ryszarda Kapuścińskiego. Akademię 
rozpoczęła uroczystość inauguracyjna zwieńczona 
koncertem „Od Joplina do Beatlesów” Lubelskiego 
Trio Stroikowego. Tradycyjnie oprócz pomysło-
dawców przedsięwzięcia głos zabrali przedstawicie-
le władz współorganizatora imprezy Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, władz samo-
rządowych, a także lokalnych mediów. Następnie 
odbyła się ceremonia nadania imienia Ryszarda 
Kapuścińskiego Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Siennicy Różanej. Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonała Honorowa Rektor Akademii dr 
Alicja Kapuścińska, a dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Andrzej Misiura przypomniał, że Patron 
Wakacyjnej Akademii Reportażu był czytelnikiem 
siennickiej biblioteki, która swego czasu mieściła 

się w innym budynku. Co warte odnotowania Pani 
Rektor, wraz byłym Rektorem UMCS prof. Andrze-

jem Dąbrowskim, Wydawnictwem Znak oraz po-
mysłodawcą i twórcą Akademii red. Franciszkiem 
Piątkowskim powiększyli księgozbiór Biblioteki 
w sumie o ponad 1000 egzemplarzy.

Przez kolejne dni miały miejsce wykłady 
oraz warsztaty prowadzone przez naszych gości. 
W tym roku, oprócz stałych przedstawicielek śro-
dowiska lubelskiego w osobach Moniki Hemperek 
i Katarzyny Michalak z Radia Lublin, mieliśmy 
zaszczyt gościć Lidię Ostałowską, Witolda Sza-
błowskiego, dr Urszulę Glensk oraz Krzysztofa 

Mroziewicza, którzy opowiadali o swoich meto-
dach uprawiania reportażu, najbliższych planach 

Wakacje z reportażem Karolina Przesmycka

dr Alicja Kapuścińska

Franciszek Piątkowski przemawia podczas pożegnalnego ogniska
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wydawniczych i jak zawsze chętnie odpowiadali na 
pytania słuchaczy. Tradycyjnie z Kanady przyjechał 
do nas współpomysłodawca Akademii, poeta, kry-
tyk i znawca twórczości Ryszarda Kapuścińskiego 
Marek Kusiba.

Jak co roku, zajęcia z udziałem studentów 
ośrodków naukowych oraz licealistów (3 osoby) 
z całego kraju trwały do późnych godzin nocnych 
i miały charakter partnerskiej wymiany myśli i do-
świadczeń.

Wakacyjna Akademia Reportażu jest pro-
jektem mającym na celu kształcenie warsztatowe 
studentów (i przyszłych studentów) w oparciu 
o idee, jakie przyświecały twórczości Patrona 
Akademii oraz w oparciu o dokonania wybitnych 
współtwórców i kontynuatorów polskiej szkoły re-
portażu. Zajęcia, w których uczestniczą słuchacze 
mają trzy formy: wykładów, warsztatów (połączo-
nych z indywidualną pracą z tekstem) oraz ponad-
programowych aktywności i rozmów. Ponadto, 
w trakcie każdej edycji słuchacze pracują w terenie, 
zbierając dokumentację do swoich przyszłych tek-
stów. Po zakończeniu pracy wydawany jest zbiór 
reportaży w postaci kolejnego numeru akademic-
kiego periodyku „ARRKA”. Każdej edycji Waka-
cyjnej Akademii Reportażu towarzyszą imprezy 
artystyczne: koncerty, spektakle teatralne, wystawy 
i inne. WARRK prowadzi też własną księgarnię, 
w której kupić można książki Ryszarda Kapuściń-
skiego oraz publikacje gości poszczególnych edycji.

Kolejna edycja Wakacyjnej Akademii Re-
portażu już za rok. Zapraszamy.

Karolina Przesmycka

Wakacje z reportażem Anna Fornal

 
Anna Fornal

 

„Ni ma, ni ma jak 
miasto Lwów”

Cytatem lwowskiego batiara piosenki 
zacznę wspomnienia z wycieczki na Ukrainę zor-
ganizowanej na początku września 2013 r. przez 
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy współudziale 
Gminnego Ośrodka Kultury w Siennicy Różanej.

To była cudowna podróż do Lwowa, miasta 
bliskiemu sercu każdego Polaka. W pięknym jesz-
cze letnim słońcu tonęło ono w zieleni drzew i ko-
lorowych kwiatach, które dodawały uroku starym 
murom pamiętającym czasy dawnej świetności.

Swoją urodą zachwycił Rynek w centrum 
miasta. Od początku XIX wieku zdobią go rzeź-
by Diany, Neptuna, Adonisa i Amfitryty, którzy 
w świecie starożytnym kierowali losami ludzi i zja-
wiskami przyrody. Posągi bogów strzegą dekoracyj-
nych fontann. Czołowe miejsce na rynku zajmuje 
Ratusz, przed którym stoją kamienne lwy. Dooko-
ła Rynku wznosi się „galeria pałaców”: Bandinel-
lich czarna kamienica, kamienica Korniaktowska, 
kamienica Królewska, pałac Lubomirskich, kamie-
nica Wenecjańska i inne. Wszystkie bogato rzeźbio-
ne, np. rzeźba przedstawiająca kamiennych rycerzy 
chroniących postać króla Jana III Sobieskiego – na 
kamienicy należącej do rodziny królewskiej w XVII 
wieku.

Pałac Lubomirskich – to wytworne gniazdo 
kamiennego orła zrywającego się do lotu. Na ka-
mienicy wenecjańskiej herb Wenecji: skrzydlaty 

Lwowski przewodnik Zbigniew Pakosz
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lew św. Marka trzymający otwartą księgę. Cerkiew 
unicka Przemienienia Pańskiego (1898 r.) – serce 
ul. Krakowskiej – przyciąga swym ogromem, iko-
nostasem, przepiękną amboną.

Istotnym fragmentem Lwowa jest niewiel-
ki zespół architektoniczny Katedry Ormiańskiej 
zbudowanej w 1356 roku. To centrum kulturowe 
licznej wspólnoty ormiańskiej i jeden z ośrodków 
kulturalnych pospólstwa lwowskiego. Ogrodzone 
kratami podwórko Katedry Ormiańskiej wywołuje 
pragnienie wejścia pod jej sklepienie. Po przekro-
czeniu progu świątyni przenosimy się do innego 
wymiaru przestrzeni i czasu. Kolumny nisz arka-
dowych z siwego kamienia są odgrodzone od resz-
ty świata „płótnem ekranu”, na którym suną żywe 
obrazy z przeszłości.

Nie sposób ominąć Kościół Dominikanów. 
To wspaniała barokowa budowla. Na jej fasadzie 
widnieje płaskorzeźba przedstawiająca psa leżą-
cego na książce, trzymającego zapaloną pochodnię 
(herb zakonu dominikanów). Monumentalną moc 
świątyni podkreśla napis na portalu: SOLI DEO 
HONOR ET GLORIA (Tylko Bogu cześć i chwała). 
Kolumny portali wieńczą rzeźby aniołów i świętych 

chwalących Boga i człowieka, bezgraniczną siłę ich 
przymierza. Kościół Dominikanów jest przejawem 
wdzięczności człowieka wobec Stwórcy, wspólnej 
modlitwy setek majestatów, którzy potrafili prze-
kazać ją rękami lepiej niż ustami. Świątynia oparła 
się władzy sowieckiej, która uczyniła z niej „mu-
zeum ateizmu”.

Przy ulicy Podwalnej oczy przyciąga Arse-
nał Królewski. Nie ma tu dziś ani oręża, ani amuni-
cji tylko materiały archiwalne. Przy tej samej ulicy 

„Ni ma, ni ma jak miasto Lwów” Anna Fornal

Przy kwaterach Orląt Lwowskich

Orzeł – kolejny symbol polskości
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rozciąga się długim czerwonym murem Arsenał 
Miejski. Po drugiej stronie ul. Podwalnej z gęstwi-
ny drzew wyłania się Wieża Prochowa (1554-1556 r.) 
Wejścia do wieży o ścianach trzymetrowej grubości 
strzegą dwa najłagodniejsze lwowskie lwy, które 
słodko śpią. Przy ul. Ruskiej wznosi się ku niebu 
Wieża Korniakta (1578 r.), która góruje nad Cer-
kwią Uspieńską - Zaśnięcia NMP (1572-
1629 r.)

Przez bramę wieży Gliniarskiej 
wchodzi się na dziedziniec dawnego klasz-
toru bernardynów. Tu wznosi się mur 
obronny i olbrzymi Kościół Bernardyński. 
Ważną część wnętrza tego kościoła stanowi 
wyciosana z czerwonego marmuru rzeźba 
św. Jana z Dukli.

Na najruchliwszym placu Lwo-
wa widnieje pomnik Daniela Halickiego 
na brązowym koniu. Z postacią znanego 
Polaka Ignacego Łukaszewicza związana 
jest historia słynnej apteki – muzeum; 
przyciąga swoim wystrojem i wyposażeniem oraz 
historią oświetlenia lampą naftową.

Na placu katedralnym widnieje Bazylika 
Archikatedralna pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie 
król Jan Kazimierz składał śluby. Mało jest takich 
świątyń na ziemi jak ta, gdzie człowiek wznosi się 
do takich wysokości, gdzie Bóg wyciąga rękę i staje 
się nie tylko Ojcem, ale i Przyjacielem. Kompozy-
cja rzeźbiarska „Chrystus złożony do grobu” jest 
główną ozdobą bocznej fasady katedry. Od pół-
nocnej strony wnętrze kościoła ozdabia kaplica 
rodziny dawnego burmistrza Lwowa - Kampania. 
Donośny głos dzwonu wzywa wiernych do udziału 
w modlitwach i we mszach świętych.

Swoją niezwykłością przy ul. Halickiej 
zachwyca Kaplica Boimów (1609-1615), która 
obecnie służy jako muzeum. Wewnętrzny świat 
rodziny skamieniał w kształcie przepięknej muszli 
będącej świadectwem kultury minionych czasów. 
Na kopule czarnej kaplicy piękna rzeźba frasobli-
wego Chrystusa.

Przy ulicy teatralnej wznosi się Kościół 
Jezuitów (1610-1630). To jedna z największych 
świątyń. Może pomieścić pięć tysięcy osób. Je-
zuicka szkoła – kolegium – stała się zaczątkiem 
Uniwersytetu Lwowskiego, który zaczął pracę 20 
stycznia 1661 roku zgodnie z dekretem króla Jana 
Kazimierza.

Plac Mickiewicza zdobi wznoszący się ku 
chmurom pomnik z granitu i brązu naszego wiesz-
cza Adama Mickiewicza. W pobliżu Hotel George’a 
i inne przyciągające oczy swą urokliwością bu-
dowle.

Koniec Alei Swobody uwieńczony jest jed-
ną z najbardziej majestatycznych budowli Lwowa 
- Lwowskim Teatrem Narodowym Opery i Baletu 
im. S. Kruszelnickiej. Architektem tej wspaniałej 
opery był Polak – Z. Gogolewski. Na najwyższej 
części frontonu widnieje postać „Sławy” skrzy-
dlatej ze złotą gałązką palmową. Oczy widzów 
przyciąga przeurocza sala lustrzana i sala wido-
wiskowa oraz kurtyna. Wielu wrażeń doznaliśmy 
oglądając w tej niezwykłej scenerii „Traviatę” Giu-
seppe Verdiego.

Będąc we Lwowie warto zwiedzić grec-
kokatolicką katedrę św. Jura (1744-1760), która 
dominuje w mieście nie tylko w wymiarze geo-
graficzno-wysokościowym, ale i religijno-kulturo-

„Ni ma, ni ma jak miasto Lwów” Anna Fornal
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„Ni ma, ni ma jak miasto Lwów”

wym, ponieważ jest pierwszym i jedynym jedno-
czącym ogniwem podzielonej na łaciński Zachód 
i bizantyjski Wschód Europy.

Nie można też pominąć jednej z dziesię-
ciu największych świątyń miasta, jaką jest ko-
ściół św. Marii Magdaleny z połowy XVII w. Są 
w nim największe organy na Ukrainie. Obecnie raz 
w tygodniu – w niedzielę, a także w dni wielkich 
świąt kościelnych oraz w dniu patronki świątyni 
(22 lipca) jest odprawiana tu jedyna msza święta 
w obrządku rzymskim.

Wielu przeżyć, doznań dostarcza słynna 
nekropolia – Cmentarz Łyczakowski i Obrońców 
Lwowa. Cmentarz ten niesie ze sobą odczucie ży-
cia. Ci, którzy przedwcześnie odeszli, jakimś spo-
sobem przemawiają wzywając nas, byśmy mocniej 
i jaśniej płonęli ogniem życia, jakby darowali nam 
niewyczerpany zapas swojej wewnętrznej pasji tych 
lat, których nie sądzono im było przeżyć. W końcu 
to i nie cmentarz, ale prawdziwa świątynia, gdzie 
spotykają się dusze zmarłych i żywych, tworząc ko-
lumnę wiecznego ducha unoszącego się ku niebu. 
„Rota” śpiewana przy grobie Marii Konopnickiej 
była momentem wzruszenia i cichej zadumy nad 
losami narodu, a jednocześnie hołdem złożonym 
wielkiej Polce. Dopełnieniem przeżyć były zapalane 
znicze i kwiaty złożone na mogiłach sławnych ludzi. 
W podziw wprawiały piękne rzeźby przy pomni-
kach i rzędy uporządkowanych grobów walczących 
o Ojczyznę „Orląt”.

Od ul. M. Krzywonosa dochodzi się do Wy-
sokiego Zamku. Tak nazywa się jedno z najwyż-
szych wzgórz (413 m), gdzie od XIII do XVIII wieku 
rozciągał się zamek założony przez Daniela Halic-
kiego. Na tym wzgórzu najbardziej zauważalna 
jest transmisyjna wieża telewizyjna. Z wysokiego 
zamku podziwiać można panoramę miasta – mia-
sta kolorowych dachów i bujnej zieleni oświetla-

Anna Fornal

nej blaskiem jasnego słońca. To przepiękny punkt 
widokowy.

Na placu Stary Rynek stoi jedna z pierw-
szych budowli Lwowa – Kościół Jana Chrzciciela. 
Utrzymuje się, że Książę Lew zbudował ten ko-
ściół katolicki dla córki węgierskiego króla Beli IV 
– Konstancji, która została jego żoną. Świątynia 
i klasztor św. Onufrego (1463 r.) głośno obwiesz-
czają potęgę ojców bazylianów. Mury obronne ze 
strzelnicami dookoła zespołu architektonicznego 
surowo ostrzegają chętnych przed zdobyciem tej 
fortecy, ale na najbardziej śmiałych czeka nagroda 
– stanąć przed królewskimi wrotami ikonostasu 
i okazja znaleźć się w bajkowym świecie Królestwa 
Ducha.

Przy ul. Śnieżnej za bramą w warownym 
murze widnieje zadziwiający zespół budowli – daw-
ny kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek. Na czele 
z wieżą, którą zwieńcza - jak korona - przepięk-
na attyka ażurowa. Ten zespół po prostu wciąga 
na dziedziniec, gdzie wydaje się, że traci kontakt 
z ziemskim istnieniem.

Wymieniałam niektóre obiekty tego urocze-
go miasta, które urzeka swoim pięknem i historią. 
Kto je poznał, kto je zwiedzał, odczuł to niemalże fi-
zyczne ciepło wewnętrzne, które wypromieniowują 
niby to chłodne ściany i bruk.

Choć światy Lwowa często są smutne i sta-
re, jego elegijne piękno jest tak czarujące i silne, 
że nie zakochać się w tym bajecznym mieście po 
prostu nie można, tak się chce mu podarować po-
całunek swojego serca. Refleksje nad tym uroczym 
miejscem kończę cytatem z piosenki lwowskiej: 
„Chcesz szczęśliwym być, to jedź do Lwowa”.

Anna Fornal
fot. Maria Choduń
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to przecież od początku polski cmentarz w polskim 
mieście. Zamknięty jest od lat, a mimo to oszpeciły 
go miejscami późniejsze niezrozumiałe pochówki 
komunistycznych notabli, a ostatnio - nawet bande-
rowców. Szkoda, że wspaniały polski Lwów nie jest 
w granicach naszej ojczyzny, co aż nadto wyraźnie 
można wyczytać z oczu lwowian.    

Do znamienitych polskich nekropolii poza-
kościelnych zaliczamy jeszcze warszawski cmentarz 
Powązkowski (1790), krakowski cmentarz Rakowic-
ki (1801-1802) i wileński cmentarz Na Rossie (1769). 
Polakom szczególnie bliskie sercu są groby żołnierzy 
pod Monte Cassino i słynny paryski Père-Lachaise 
(1804), na którym - obok Fryderyka Chopina - nie 
brakuje innych narodowych znakomitości.

Na terenie naszej gminy znajdują się dwa 
czynne cmentarze, które także zapisały ważne dzie-
je. Pozakościelny cmentarz parafialny w Siennicy 
Różanej z 1885 roku, gdzie można spotkać nagrobek 
nawet z 1856 roku oraz cmentarz w Żdżannem, któ-
ry został wyświęcony już w 1850 roku, z najstarszym 
nagrobkiem datowanym na rok 1825. 

Andrzej David Misiura    

fot. Maria Choduń

Andrzej David Misiura

Andrzej David Misiura

Lwów i nekropolie

Za każdym razem, gdy odwiedzam Lwów 
pojawia się nostalgia. Któregoś razu po powrocie 
z tego pięknego polskiego miasta napisałem nawet 
kilka zdań z myślą o publikacji. Moje zapędy jednak 
szybko ostudziła redakcyjna koleżanka twierdząc, że 
wygląda jakbym za chwilę miał wyruszyć na wojnę. 
Trudno powiedzieć ilu jest jeszcze takich raptusów, 
ale jedno jest pewne - Polacy uwielbiają odwie-

dzać Lwów, który od sześciu wieków jest świadec-
twem polskiej potęgi. We wrześniu miałem okazję 
sprawdzić to po raz kolejny towarzysząc wycieczce 
zorganizowanej przez Uniwersytet Trzeciego Wieku 
z Siennicy Różanej.

Wśród interesującego programu, który 
w sąsiednim artykule szczegółowo opisuje pani 
Anna Fornal, znalazł się Cmentarz Łyczakowski, je-
den z najstarszych w Europie (1786). Pochowano na 
nim Marię Konopnicką, Artura Grottgera, dziesiątki 
sławnych osobistości oraz niezliczoną ilość Polaków 
łącznie z Orlętami Lwowskimi. Nic dziwnego, bo 

Lwów i nekropolie
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Mirosław Kaczor

Bieszczadzkie Anioły 
i Rozsypaniec

Od kilku lat marzyłem o wyjeździe na fe-
stiwal „Bieszczadzkie Anioły”, ale w pracy ciągle 
były jakieś napięte terminy i zbyt krótkie urlo-
py. W domu też nie brakowało zajęć. Niebawem, 
a było to przed trzema laty, niespodziewanie speł-
niły się moje plany. Wygospodarowałem trzy dni 
w połowie sierpnia, wolne od wszelkich obowiąz-
ków. Jechałem z żoną, fanką zespołu „Stare Dobre 
Małżeństwo”, którego lider Krzysztof Myszkowski 
był pomysłodawcą imprezy organizowanej od lat 
przez Stowarzyszenie „Moje Bieszczady”. Mnie 
bardziej zauroczył zespół „Wolna Grupa Bukowi-
na”. Na Festiwal Sztuk Różnych „Bieszczadzkie 
Anioły” składają się imprezy muzyczne i poetyckie, 
prezentacja malarstwa i wszelakiego rękodzieła ar-
tystycznego. Jednocześnie jest to świetna okazja do 
spotkania ludzi, którym na czymś zależy, mającym 
ideały, szukającym i widzącym piękno w przyrodzie, 
w człowieku. W latach poprzednich w festiwalu bra-
li udział m.in.: Tadeusz Woźniak, Stanisław Sojka, 
„Wolna Grupa Bukowina”, Antonina Krzysztoń. 
Nawet nazwy występujących tam zespołów mówią 
o klimacie imprezy, bo „Czerwony Tulipan”, „Smak 
Jabłka”, „Słodki Całus od Buby” zawierają poczucie 
humoru i poezję. Oprócz tego wykonawcy prezen-
tują dobry poziomu artystyczny.

Pierwszego dnia o zmierzchu przy dużej 
pętli bieszczadzkiej, jakieś dwa kilometry za Cisną, 
zobaczyliśmy karczmę albo zajazd o pięknej nazwie 
„Punkt Skupu Runa Leśnego”. Oblegało ją ze dwie 
setki motocykli-czoperów i kilka setek młodzieży. 
Byliśmy umówieni na konkretną godzinę w wyna-
jętej kwaterze, więc postanowiliśmy zawitać w to 
miejsce następnego dnia i koniecznie zbadać zja-
wisko.

Zatrzymaliśmy się w Strzebowiskach, 
w gospodarstwie agroturystycznym. Pani wręcza-
jąca klucze była przesympatyczna i natychmiast 
opowiedziała życiorys swój i bliższej rodziny, za-

prezentowała przy tym tomik wierszy swojego taty, 
opowiedziała skąd w domu tyle poroży i skór naj-
różniejszych zwierząt. 

Z informacji o okolicy odnotowaliśmy dwie: 
pierwsza, że sklep przyjeżdża dwa razy w tygodniu, 
ale jest bardziej atrakcją turystyczno-towarzyską 
niż źródłem zaopatrzenia. Druga informacja była 
ciekawostką przyrodniczą. Niedaleko Strzebo-
wisk przebywa niedźwiedzica z dwójką młodych 
i w razie spotkania nie należy krzyczeć, ani karmić, 
tylko najlepiej spokojnie się oddalić.

Drugiego dnia włóczyliśmy się między 
Strzebowiskami, Przysłupem a Cisną. Bardzo póź-
nym popołudniem, poszliśmy ze swojej kwatery 
do „Punktu Skupu...” z zamiarem rozkoszowania 
się muzyką koncertujących artystów przy obiedzie 
i kolacji, bo zamierzaliśmy tam pozostać co naj-
mniej do północy.

Po ośmiokilometrowym spacerze i minięciu 
dwóch karczm, dotarliśmy na miejsce. „Punktowi 
Skupu .una Leśnego” brakowało jednej litery w na-
zwie, ale prezentował się świetnie. W ciemnawej, 
dużej, ale przytulnej sali, było jednak prawie pusto. 
Usiedliśmy na lewo od wejścia, po prawej stronie 
natomiast siedział młody mężczyzna, rozmawiają-
cy z harleyowcem i dziewczyną. Dziewczyna wyglą-
dała na studentkę. Za chwilę podeszła do naszego 
stolika i zapytała czego sobie życzymy. Poprosili-
śmy o piwo i dobry obiad.

Z piwem nie było najmniejszego kłopotu, co 
do obiadu sytuacja była trochę bardziej delikatna 
- w lokalu nie było nic do zjedzenia. Poprosiliśmy 
więc o paluszki do piwa. Paluszków też nie było. 
Była natomiast piękna, klimatyczna muzyka, spo-
kojny blues. Dziewczyna usiadła bokiem, przy są-
siednim stoliku i wytłumaczyła nam, że w tym roku 
nie ma „Bieszczadzkich Aniołów” bo organizatorzy 
nie mogli dojść do porozumienia. Ludzie jednak 
przyjechali i występy właściwie są codziennie, ale 
w różnych miejscach. Wczoraj na przykład koncert 
odbył się właśnie tutaj, skonsumowano przy tym 
całe zapasy żywności. Nie było czasu robić nowego 
zaopatrzenia, bo wszyscy, łącznie z właścicielami 
„Punktu Skupu Runa Leśnego” udali się na kon-
cert do Ustrzyk.  W ten sposób powstała impreza 
o nazwie „Rozsypaniec”.

Powoli piliśmy swoje pierwsze piwo, bo ma-
jąc w perspektywie osiem powrotnych kilometrów 

Bieszczadzkie Anioły i Rozsypaniec Mirosław Kaczor
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przeważnie pod górkę, postanowiliśmy jeszcze 
posiedzieć. Było bardzo przyjemnie. Tymczasem 
harleyowiec odjechał także do Ustrzyk, a my kon-
tynuowaliśmy pogawędkę z naszymi współbiesiad-
nikami. Młody mężczyzna zapytał, czy podoba się 
nam muzyka, której słuchamy. Kiedy odpowiedzia-
łem, że bardzo, że klimatyczna, a wokalistka ma 
piękny miły głos. 

- To jest właśnie wykonawczyni - wskazał na 
dziewczynę, która wcześniej podawała nam piwo. 

Szatynka średniego wzrostu, ładna, delikat-
nej urody, jeszcze dziewczyna. 
Zaskoczenie było pełne. Zamó-
wiliśmy następne piwo. Później 
długo rozmawialiśmy z Joanną 
Pilarską i jej kolegą (o zapo-
mnianym imieniu). Ciekawi by-
liśmy czy śpiewa tylko bluesa, 
kto pisze muzykę, skąd teksty? 

Tak jak większość mło-
dych ludzi,  pani Joanna zaczęła 
od śpiewania i gitary. Okazało 
się, że pochodzi z okolic Po-
znania. Swoje zdolności kształ-
towała w Studium Poezji Śpie-
wanej i Piosenki Literackiej 
w Poznaniu. Rytm bluesa opar-
ty na rytmie serca jest tak natu-
ralny, że nawet nie zauważamy 
jak wciąga, więc pani Joanna 
też ani się spostrzegła, kiedy 
muzyka zawładnęła nią bez reszty. Teksty i melodię 
od 2006 r. pisze sama. Zazwyczaj koncertuje z ze-
społem „Na drodze”. Większość utworów wykonu-
je w języku angielskim, znanym przez wykształco-
ną młodzież w prawie całej Europie (poza Francją 
i Włochami).

Zrobiło się ciemno, a głodno było od daw-
na, więc zaczęliśmy żegnać się z panią Joanną, 
już nie dziewczyną, a uzdolnioną piosenkarką 
i jej sympatycznym, wyglądającym na informaty-
ka towarzyszem. Jeszcze w drzwiach zapewniał 
nas z przekonaniem, że niedługo usłyszymy o niej, 
o wschodzącej gwieździe bluesa. Nie zapomniał po 
tym ostrzec nas także przed niedźwiedzicą z dwójką 
młodych, penetrującą nocą śmietniki przy barach. 
Osiem kilometrów asfaltowej pętli Bieszczadzkiej, 
w promieniach księżyca, gwiazdozbiorów Wielkiej 

i Małej Niedźwiedzicy, przy pustym żołądku i z per-
spektywą spotkania matki niedźwiedzicy sprawiło, 
że szliśmy trzymając się pod rękę, szybciutko i na 
paluszkach.

Przydrożne krzaki przybierały w naszej 
wyobraźni przerażające kształty, każdy szelest po-
wodował jeszcze szybsze bicie serca. Pamiętaliśmy 
także ostrzeżenia naszej gospodyni i jej konstatację 
– nikogo w tym roku niedźwiedź w Bieszczadach 
jeszcze nie zaatakował. Jednak krzaczki nadal usi-
łowały sugerować: ktoś musi być pierwszy. Oby nie 

my. Na nasze szczęście po dwóch kilometrach za-
brał nas przejeżdżający samochodem Człowiek. Bo 
chyba w Bieszczadach łatwiej spotkać Człowieka 
niż w gęsto zaludnionych miejscach. Kolację zjedli-
śmy na kwaterze – smakowała wybornie.

Dzisiaj, kiedy w Trójce słucham Joanny 
Pilarskiej, widzę młodego człowieka wierzącego 
w jej sukces, Bieszczady, Wielką i Małą Niedźwie-
dzicę na niebie, „Punkt Skupu Runa Leśnego”, 
Tadeusza Nalepę... lasy, góry.

Połowa sierpnia to czas spadających gwiazd, 
a my widzieliśmy wschodzącą. To nazywa się szczę-
ście.

Mirosław Kaczor

Bieszczadzkie Anioły i Rozsypaniec Mirosław Kaczor

Joanna Pilarska - zdjęcie ze zbiorów piosenkarki 
fot. Miguel Gaudencio
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Akademia z anegdotą

Bogactwo doświadczeń i galeria wybit-
nych dziennikarzy to wizytówka Wakacyjnej Aka-
demii Reportażu. Chętnie wspomnę tych, którzy 
znaleźli czas na rozmowę. Zacznę od dr Urszuli 
Glensk, która nadzwyczaj ciekawie opowiadała 
o sytuacji kobiet przed równouprawnieniem, pre-
zentując przy tym swój interesujący dziennikarski 
warsztat. Siennica Różana zafascynowała ją bogac-
twem kultury, a przede wszystkim mecenatem wój-
ta Leszka Proskury, którego w dziękczynnym liście 
pozostawionym w hotelowym pokoju obdarzyła 
mianem... burmistrza.

Urszula Glensk przyjechała w towarzystwie 
Krzysztofa Mroziewicza popularnego dziennikarza 
i polityka. Uświadomił on słuchaczom ogromną od-
powiedzialność oficjalnych przedstawicieli rządu, 
komentujących wszelkie wydarzenia. Jako były am-
basador posłużył się wieloma przykładami ze świata 
dyplomacji. Między innymi podzielił się opowieścią 
o gospodarczych skutkach nieprzemyślanych za-
chcianek decydentów, które spowodowały zniknię-
cie (!) Morza Aralskiego.  

Zjechało nawet Radio Lublin a Marek 
Kusiba i Franciszek Piątkowski, jak zawsze dali 
z siebie wszystko. Przez Siennicę przewinęło się 
jeszcze kilka innych osobowości pierwszego for-
matu, które pozostawiły nie mniej cenne doświad-
czenia. Warto też dodać, że to podczas inauguracji 
Wakacyjnej Akademii Reportażu gminna Biblioteka 
Publiczna otrzymała imię Ryszarda Kapuścińskiego. 
Tygodniowe zajęcia zasłużenie zakończyły się grillo-
waniem przy beczce piwa z udziałem uczestników 
i gospodarzy. Tak jak poprzedniego roku od pierw-
szego dnia, aż do wyjazdu nad grupą niezmiennie 
czuwała Karolina Przesmycka - prawa ręka Fran-

Akademia z anegdotą Andrzej David Misiura

Krzysztof Mroziewicz. Przy oknie Urszula Glensk 
i Marek Kusiba

ciszka, a przy tym autorka grafiki na nowej stronie 
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury. 

Przed portretem patrona

Spodziewałem się, że na łamach „Ziarna” 
zadebiutują studenci tegorocznej Wakacyjnej Aka-
demii Reportażu. Cóż, zapewne młode dzienni-
karskie umysły zostały pochłonięte przez szkolne 
obowiązki oraz akademickie zaliczenia. Tego lata 
moją uwagę zwróciły, jak zawsze pełne wdzięku 
i spragnione wiedzy, słuchaczki wędrujące pomię-
dzy nocną bazą w internacie Zespołu Szkół CKR, 
a sacrum sztuki w Centrum Kultury. Większość 
z nich, podobnie jak ja, miała po raz pierwszy bez-
pośredni kontakt z Akademią i początkowo zajęta 
była rozpoznawaniem różnych zakamarków i miej-
scowych zwyczajów. Spotykaliśmy się przeważnie 
podczas drukowania lub kserowania materiałów 
przywiezionych przez wykładowców i to wówczas 
mogliśmy zamienić kilka słów. 

Pewnego razu, a było to w drugi dzień po in-
auguracji, z ust przejętej nowym miejscem sympa-
tycznej słuchaczki padło zaskakujące pytanie: Czy 
to pana przedstawia portret wywieszony w biblio-
tece? Zaniemówiłem na chwilę, bo dziewczę mówi-
ło o portrecie Ryszarda Kapuścińskiego, patrona 
książnicy. Przez kilka sekund trwałem w blasku 
sławy mistrza reportażu, ale w końcu powróciłem 
do rzeczywistości i wyjawiłem prawdę. Ufff!

Po rozmowie, tknięty dziwnym niepokojem, 
doskoczyłem do lustra. Badawczo oceniłem swój 
wygląd raz z lewej, raz z prawej strony i ściągnąłem 
kilka zmarszczek. Hm, odbicie wcale nie przypomi-
nało Kapuścińskiego. Mimo to nazajutrz z samego 
rana udałem się do fryzjera. Tak na wszelki wypa-
dek, aby słuchaczom w głowach nie mieszać.

Andrzej David Misiura
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Ewa Dobrzańska-Mochniej

Teatr ludowy – czyli jaki?

Teatr to wyjątkowa dziedzina sztuki. Wy-
różnia się spośród pozostałych, często bywa nazy-
wana najbardziej społeczną ze wszystkich sztuk, 
ponieważ teatru „nie można tworzyć 

w samotności i nie poddaje się indywidu-
alnej kontemplacji. Jest w pełnym znaczeniu tego 
słowa domeną zbiorowości.”1 Teatr opiera się tak-
że na interakcjach. Widz ogląda spektakl, przeży-
wa swoje uczestnictwo w nim i niejednokrotnie 
to od reakcji widza zależy ostateczny jego kształt, 
co nie zdarza się w innych dziedzinach sztuki. Za-
pewne stąd ta niezwykła popularność teatru. 

Teatr spełnia w życiu zbiorowym wiele funk-
cji. Pierwsza i zasadnicza to funkcja terapeutyczna. 
Uczestnictwo w spektaklu pozwala widzowi uze-
wnętrznić nagromadzone w nim emocje, uwolnić 
się od frustracji, ale także lepiej poznać i zrozumieć 
otaczającą go rzeczywistość. Funkcji terapeutycz-
nej, na przekór wszystkiemu, towarzyszy funkcja 
rozrywkowa. Zadaniem teatru w każdych czasach 
było podobanie się publiczności, a tylko rozrywka 
ma szczególną moc przyciągania, sprawia, że widz 
skupia uwagę na oglądanym dziele. Bez widza 
i jego aprobaty teatr nie może istnieć. Zapewne 
stąd taka wielość form teatralnych i odmian te-
atru. Jedną z nich jest teatr ludowy. 

Najczęściej przez teatr ludowy rozumie się 
ludową sztukę tworzoną przez twórców amato-
rów, którzy wywodzą się z ludu.2 Jednak wielu 
badaczy dodaje, że to nie tylko teatr wiejski czy 
chłopski, ale przede wszystkim teatr zbiorowości, 
których członkowie są mocno zespoleni z życiem 
danej gromady i jej kulturą. Istnieje w opozycji 
do teatru elitarnego, literackiego, dworskiego 
czy mieszczańskiego. Tworzą go przede wszyst-

1. Widz: społeczny charakter percepcji.[ w:] R. Chym-
kowski, W. Dudzik, M. Wójtowski: Wiedza o kulturze, 
Warszawa 2003, s.141

2. Teatr ludowy [w:] P. Pavis: Słownik terminów teatral-
nych, Wrocław 2002, s. 525.

kim  ludzie nie będący zawodowcami, zarówno 
w znaczeniu zarabiania na życie pracą w teatrze, jak 
i posiadania odpowiedniego wykształcenia.

  Jego powstanie w Polsce było zwią-
zane z rozwojem ruchu ludowego działającego 
przede wszystkim na terenie Galicji. Teatr ludowy 
ukształtował się w XIX wieku, a jego rozkwit na-
stąpił na przełomie wieków XIX i XX . 

W 1907 roku powstała we Lwowie pierwsza 
organizacja zrzeszająca tego typu teatry o nazwie 
Związek Teatrów i Chórów Włościańskich. W roku 
1919 została przekształcona w Związek Teatrów 
Ludowych. Organizacja ta pomagała zespołom 
ludowym działającym na wsiach i w szkołach or-
ganizując kursy, udostępniając rekwizyty i inne 
elementy scenografii. W latach 20-tych XX wie-
ku narodziło się ponad dziesięć tysięcy zespołów, 
które uświetniały swoimi występami uroczystości 
państwowe, obchody rocznic czy świąt. Teatr ten 
miał spełniać zadania edukacyjne i kulturotwór-
cze oraz umacniać i rozwijać poczucie wspólnoty 
narodowej. 

W okresie międzywojennym teatr ludo-
wy był swego rodzaju fenomenem kulturowym. 
Na jego kształt duży wpływ miała osobowość Ję-
drzeja Cierniaka, który zainicjował na szeroką 
skalę działalność artystyczno-badawczą w celu 
stworzenia przedstawień wywiedzionych z au-
tentycznej kultury ludowej, zachowujących jej 
specyficzną obrzędowość i rytm zgodny z po-
rządkiem natury.3 Jędrzej Cierniak zasłużył się 
dla popularyzacji teatru ludowego, nadał mu nowe 
formy organizacyjne i walczył o polepszenia jako-
ści repertuaru. Był również autorem kilku dobrze 
ocenionych przez krytykę utworów dramatycz-
nych dla teatrów ludowych – „Franusiowa dola”, 
„W słonecznym kręgu”, „Wesele krakowskie”. 
Jednak podstawową jego zasługą było stworzenie 
nowej koncepcji teatru ludowego.

Po II wojnie światowej, w okresie socreali-
zmu teatr ludowy został poddany ścisłej kontroli, 
istniał jako część działalności edukacyjno-propa-
gandowej inicjowanej przez komunistyczne wła-
dze, a z czasem uległ likwidacji. Jego przedwo-
jenne tradycje zostały zniszczone. Odżył na nowo 

3. Teatr ludowy [w:]D. Kosiński: Słownik teatru, Kraków 
2006, s. 178
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w okresie odwilży, która nastąpiła po śmierci 
Stalina. U schyłku XX wieku amatorskie teatry 
ludowe znalazły swoje nowe siedziby w domach 
kultury, choć zdarzają się przypadki działalności 
niezależnej.

W historię teatru ludowego świetnie wpi-
suje się działalność teatralna mieszkańców gminy 
Siennica Różana. Obecnie funkcjonujący Teatr Po-
koleń jest kontynuatorem spuścizny Teatru Ama-
torskiego, który powstał w dobie wielkiego roz-
kwitu teatru ludowego. Jego początki sięgają roku 
1913, kiedy to Franciszek Zaraza zorganizował ze-
spół teatralny funkcjonujący przy Straży Pożarnej 
w Siennicy Różanej. Po nim funkcję kierownika 
przejął w roku 1915 Jan Zaraza – człowiek wielkiej 
energii, społecznik i entuzjasta teatru – Jan Zara-
za szkoli sztukę za sztuką i wystawia je w Sienni-
cy i poza Siennicą: w Krasnymstawie, Rejowcu 
i w Chełmie, w Surhowie, Gorzkowie, Izbicy 
i Małochwieju. (…) Równolegle powstają runie, 
organizowane przez młodszą generację zespołu, 
które są luźnie powiązane ze strażą.4 Teatr ten 
wystawił m.in. takie sztuki jak „Swaty”, „Zarę-
czyny Jagny”, „Walkowe kochanie” czy „Wesele 
Basi”, a tuż przed wojną, w roku 1939 – „Chatę za 
wsią” wyreżyserowaną przez Stanisława Borysa, 
do scenografii Stefana Truskowskiego (reżysera 
innych sztuk). Był to repertuar typowy dla teatru 
ludowego. W wyniku jego działalności powstawa-
ły często przedstawienia uznanych tekstów kla-
sycznych. Spowodowane było to chęcią zdobycia 
dużej widowni i zyskania uznania, a taki rodzaj 
widowisk gromadził największą liczbę odbiorców. 
Tematyka sztuk nawiązywała często do szeroko 
pojętej kultury ludowej, twórcy spektakli czerpali 
z ludowej tradycji.

Teatr ten był efektem pasji członków spo-
łeczności, z której wyrastał. Podobnie rzecz się ma 
z obecnie działającym na terenie gminy Siennica 
Różana Teatrem Pokoleń, który powstał dzięki 
społecznej inicjatywie ludzi gotowych poświęcić 
swój czas na obronę i wzbogacanie dorobku kul-
tury regionalnej. Dzięki nim dokonuje się aktywi-
zacja kultury lokalnego środowiska.

4. Historia OSP [w:]  A. Wawryniuk: Monografie Wschod-
niej Lubelszczyzny. Gmina Siennica Różana, Chełm 
2013, s. 138

Projekt stworzenia Teatru Pokoleń pod 
hasłem „Przełom epok” został zrealizowany pod 
szyldem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Sien-
nickiej przy wsparciu Wójta Gminy oraz obydwu 
Zespołów Szkół w Siennicy Różanej. Zakładał 
odbudowanie teatru funkcjonującego w gminie 
w latach 1913-1965. Zadania tego w 2008 roku 
dokonała Irena Zaraza, a do grona reżyserów do-
łączyli Tadeusz Kiciński i Andrzej Misiura. Po pię-
ciu latach Teatr Pokoleń miał już na swoim koncie 
sześć premier.   

Irena Zaraza, koordynator projektu, na 
Platformie Kultury - portalu dla praktyków i ani-
matorów kultury napisała: Realizując projekt, 
chcemy odtworzyć cząstkę naszej lokalnej historii, 
włączając w jego realizację mieszkańców gminy, 
pragniemy ocalić od zapomnienia piękne tradycje 
i osiągnięcia artystyczne miejscowej społeczności 
z okresu ubiegłego stulecia. Celami pośredni-
mi projektu są aktywacja środowiska wiejskie-
go oraz budowanie płaszczyzny porozumienia 
międzypokoleniowego. Naszym założeniem jest, 
aby w projekcie udział wzięły dzieci, ich rodzi-
ce i dziadkowie oraz uczniowie i nauczyciele. 
Mamy nadzieję, że realizując projekt, rozbudzi-
my uśpione talenty wśród animatorów kultury, 
pobudzimy wszystkie środowiska, miejscowe or-
ganizacje do wspólnej pracy przy projekcie.

Powyższe przedsięwzięcie zyskało szerokie 
uznanie, projekt otrzymał wyróżnienie w katego-
rii „organizacje pozarządowe lub grupy obywateli” 
w konkursie o Nagrodę Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej pod patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Komi-
tetu ds. UNESCO za szczególne przedsięwzięcia 
o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, 
które w latach 2006-2009 w wybitny sposób 
przyczyniły się do wzmacniania więzi i tradycji lo-
kalnych oraz aktywizacji społeczności.

Teatr ludowy jest zatem dziełem społeczni-
ków, to teatr amatorski, wyrasta z potrzeby serca 
lokalnych zbiorowości. Jest głęboko zakorzeniony 
w ich kulturze i tę kulturę pragnie popularyzować 
i wzbogacać. 

Ewa Dobrzańska-Mochniej
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Andrzej David Misiura

Teatr

kurtyna przecięła światy zdarła maski
aktorzy po obu stronach nasłuchują
czy sufler głosi pacierz czy przemówienie   

zagubiony inspicjent uprasza łaski
reżyser w asyście bilety kasuje
spływa lakier amantów po deskach sceny

dotarło do butów łaskawe dwa złote
wstała widownia ożył teatr z powrotem

Pablo

o niewidzialnej linie akrobatka marzy 
drży by nie usnąć po burzy gardzieli i rąk
łechce piasek areny zjeżony rogami

wahają się pielgrzymi w ubiorach kuglarzy 
przetoczyć przez corridę kulę czy globus w krąg
jeszcze chwilę drażnił zwierzęta torreador

aż przesiąkły  znudzone panny z Awinionu 
przetartą farbą w różową pościel blejtramu 

Pióra

przymierzając ostrogi dla pegaza
uzbroiłeś czoło w pióra kogucie                                              
chochlik wcisnął pod łokcie ciche rady

mało ich aby uskrzydlić Ikara
krótkie i tępe by poemat sklecić
czy mościć legowisko ciemnych gadów

czarty zajęte małymi wojnami
odeszły wolno udając przegranych

Andrzej D. Misiura, „Krzyż Mandragory” 
Krasnystaw 2006, ss. 39.

Poezja - Andrzej David Misiura

Regina Knap

Na wesoło z „Chatą za wsią”

Kiedy po raz trzeci zdecydowano wznowić 
działalność amatorskiego teatru w Siennicy Róża-
nej, reżyser Stanisław Borys natychmiast przystąpił 
do obsady ról. Do żywotnych jeszcze i profesjonal-
nie grających aktorów amatorów, którzy uczest-
niczyli w dawnych inscenizacjach, dokooptował 
młodsze pokolenie. Wsparcia muzycznego nie po-
skąpił mu Jan Muda - dyrygent i kierownik chóru 
ludowego. Z niezawodnym wyczuciem wkompono-
wał w całość sztuki śpiew Cyganów i wieśniaków do 
muzyki Zygmunta Noskowskiego.

Pod koniec lat pięćdziesiątych teatr wyru-
szył na podbój okolicy, a nawet powiatu i woje-
wództwa. Pewnej pięknej sierpniowej niedzieli w 
roku 1960 aktorzy, chór i orkiestra pod dyrekcją 
Stanisława Łozy (razem 50 osób) udali się do odle-
głej blisko 60 kilometrów Tarnawy Dużej. 

Spektakl odbywał się w nowo wybudowa-
nej remizie strażackiej. Frekwencja dopisała - sala 
„pękała w szwach”. Pod koniec ostatniego aktu ze-
rwała się burza z piorunami i ulewą, zgasło światło. 
Widzowie dłuższy czas pozostawali na sali oświet-
lonej lampami naftowymi i świecami. Dopiero póź-
niej rozeszli się, a nas zaproszono na poczęstunek. 

 Autobus zaparkowany był nieopodal re-
mizy. Zabraliśmy swoje rekwizyty i około godziny 
pierwszej po północy wyruszyliśmy w powrotną 
drogę. Kierowca ujechawszy kilkadziesiąt metrów, 
opuścił nowo ułożony bruk przy remizie i utknął w 
świeżym nasypie, przygotowanym pod dalszą bu-
dowę drogi. Wysiedliśmy w strojach teatralnych w 
tę „breję”, aby popchnąć samochód. Napieraliśmy 
na komendę „i raz, i dwa”, ale koła samochodu 
jeszcze bardziej chowały się w błocie. Z wielkim 
trudem wyszliśmy na pobocze.

Panowie szybko zdecydowali, że pójdą do 
pobliskich domów i poproszą o łopaty lub pod-
kłady pod koła. W oknach jednak zaczęły szybko 
gasnąć światła. Nikt nie chciał z nami rozmawiać. 
Mężczyźni wrócili z „kwitkiem”.

Regina Knap
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Na szczęście na poboczu jezdni leżały głazy 
do dalszej budowy. Wszyscy więc zgodnie i z za-
cięciem ruszyli po ten cenny materiał, aby zrobić 
utwardzenie pod kołami. Panowie nosili kamienie 
w rękach, a panie w cygańskich fartuchach. I tym 
sposobem zbudowaliśmy kawałek przejazdu. Au-
tobus wyjechał, a my umorusani od stóp do głów 
zajęliśmy swoje miejsca. Nie mogliśmy się nawet 
obmyć z błota, bo wszystkie studnie nie wiadomo 
dlaczego zamknięte były na kłódki.

My też nie pozostaliśmy dłużni. Niewiele 
się zastanawiając nasi panowie postanowili wrócić 
do jednego z gospodarstw, aby w podzięce zrobić 
„psikusa”. Znajdujący się na podwórzu parnik do 
gotowania ziemniaków wynieśli w głąb plantacji 
dorodnych gęstych konopi. 

Po tej przygodzie, dzisiaj śmiesznej, wróci-
liśmy do domu dopiero o trzeciej nad ranem.  

Regina Knap

Michalina Szczupak

Nie z tej ziemi

 Zaczęło się to na pogrzebie jednego z 
członków kapeli. Krystyna Winiarczyk, poetka 
ludowa, pożegnała swojego kolegę przepięknym 
wierszem. Uczestnicy pogrzebu płakali jak bobry. 
Po zakończeniu Krysia podeszła do mnie, wzięła 
pod rękę, zaprowadziła nad grób, w którym chcia-
ła być pochowana i powiedziała: „ A tutaj ty masz 
mnie pożegnać, kiedy umrę”. Zaskoczona zanie-
mówiłam. Odpowiedziałam dopiero po chwili, że 
nie wiadomo, kto pierwszy i kto kogo będzie żeg-
nał, a poza tym to niemożliwe, bo publicznie nigdy 
nie występowałam i zje mnie trema. 

 Na co dzień spotykałyśmy się w sklepie i  
witałyśmy się jakimś wierszykiem lub żartem. Co 
jakiś czas pytała czy już coś napisałam, a ja ciągle 
odpowiadałam wymijająco, że nie wiadomo kto 
stoi z brzegu.

Po kilku latach Krystyna zachorowała i 
umarła w szpitalu. Dowiedziałam się o tym w piąt-
kowy poranek w sklepie. Usiadłam z wrażenia. 
Tego dnia deszcz lał jak z cebra. Nie wiedziałam, 
kiedy będzie pogrzeb. W sobotę rano siadłam na 
rower i pojechałam przeczytać klepsydrę. Krysia 
minęła mnie karawanem na moście, było jasne, że 
za jakąś godzinę. Postanowiłam, że nie pójdę na 
pogrzeb, bo nie potrafię wydobyć z siebie ani sło-
wa. Jednak wbrew mojej woli jechałam do domu 
coraz szybciej, ubierałam się w pośpiechu, to było 
silniejsze ode mnie. Pojechałam. Serce kazało, a 
rozum odradzał, nie zgadzał się. Chór żegnał swoją 
koleżankę przepięknie śpiewając. Nie tylko oczy, 
ale serce i dusza łkały. Już wtedy wiedziałam, że 
nie dam rady. Na cmentarzu Renia Knap przedsta-
wiła jej dokonania. Pięknie ją pożegnała. Słysząc 
to, wszyscy rozpłakaliśmy się i nikt nie wstydził się 
tych łez.

Ksiądz kontynuował obrzęd pogrzebowy, 
zakończył go modlitwą i odszedł. Nastała wielka 
cisza, grabarze nie czynili swojej powinności, chór 
nie śpiewał, orkiestra też milczała. Wszyscy jakby 

Regina KnapNa wesoło z „Chatą za wsią”

rys. Edyta Pacześniak
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na coś czekali. W tym momencie ktoś uderzył mnie 
w ramię aż się zachwiałam i chociaż obok mnie ni-
kogo nie było, bo stałam między grobami, to usły-
szałam: „ Teraz! no już!”

Łzy ściskały krtań i nie widziałam ludzi. 
Jednak przez zaciśnięte gardło z trudem zaczęłam:

Gdy dojrzała jak zboże na łanie,
wykołysana wiatrem znad rzeki,
cicha życiem, wierna Panu
z naręczem wierszy przed Stwórcą stanie.

Jak żniwiarka pochylona do ziemi 
pozbierała swe lata dalekie.
Młodej wiosny i długiej jesieni
przeplatane goryczą i mlekiem.

Z dostojeństwem siwizny na skroniach
za jej trumną myśl moja ucieka
i na martwych, zimnych dłoniach
pocałunek składam z daleka.

Nie odeszłaś z tych łąk malowanych,
śmierć Cię tylko na niwy zwabiła.
Pośród zbóż, malw, twych wierszy
Poetko Ludowa wciąż będziesz żyła.

Nie mogłam się opanować, uciekłam 
z cmentarza z głośnym płaczem. Płakałam do sa-
mego domu. Jeżeli mi ktoś powie, że ze śmiercią 
kończy się wszystko, to nigdy w to nie uwierzę, bo 
ramię bolało mnie jeszcze z tydzień. A słowa, któ-
re słyszałam, słyszę zawsze, kiedy ją wspominam. 
I tego nie da się zapomnieć. Chcecie to wierzcie, 
chcecie nie wierzcie, ja tego nie wymyśliłam, ja to 
przeżyłam. 

Michalina Szczupak

Katarzyna Nowakowska

Jak to było (i jest) z imionami

Nazywam się Katarzyna Nowakowska. 
Imię Katarzyna nosi w Polsce ponad 600 tysięcy 
kobiet, było popularne od zawsze, ostatnio jednak 
nadawane jest rzadziej. Imię to wywodzi się z języka 
greckiego od przymiotnika katharos, który znaczy 
‘czysty, bez skazy’. W Polsce poświadczone jest od 
XIV wieku. Święte, występujące w historii pod tym 
imieniem tworzą liczną osiemnastoosobową gru-
pę, a jedną z nich jest Katarzyna Aleksandryjska, 
męczennica za wiarę, patronka m.in. studentów 
i kolejarzy.

Zostałam nazwana „Katarzyną” z dwóch 
powodów: pierwszy jest banalny – mojej mamie 
bardzo się to imię podobało (nie przyszło jej do 
głowy, że dwustu tysiącom mam także) znała też 
pewną Kasię, która była bardzo sympatyczna. Po-
wód drugi jest, można rzec, lingwistycznej natury: 
mój tato, który nazywa się Krzysztof chciał, żeby 
jego dzieci miały imiona rozpoczynające się od „K”. 
Pierworodny Kamil i ja – Katarzyna potwierdzamy 
tę regułę, ale kaprys mojego taty zachwiał się przy 
trzecim dziecku, które moja mama samowolnie 
nazwała: Irena Sylwia. Najmłodsza Karolina znów 
pokazuje dumnie „K” na początku swego imienia.

Spokojnie, to wcale nie ma być tekst o mnie. 
Chciałabym opowiedzieć o historii polskich imion, 
które mogą być fascynującym przedmiotem bada-
nia.

Nauka zajmująca się nazwami własnymi 
to onomastyka, w której wyróżniamy następujące 
działy:

TOPONIMIĘ - naukę o nazwach miejscowych;
ETNONIMIĘ - zajmującą się nazwami ple-
mion, części świata, krajów, państw;
ANTROPONIMIĘ - naukę o nazwach osobo-
wych - imionach, nazwiskach, przezwiskach 
i przydomkach;
ZOONIMIĘ, która zajmuje się nazwami zwie-
rząt.

1)
2)

3)

4)

Nie z tej ziemi Katarzyna Nowakowska

rys. Edyta Pacześniak
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Ostatnio można do tego podziału dołączyć 
także CHREMATONIMIĘ, która bada nazwy wy-
tworów ludzkich np. sklepów, barów, produktów 
żywnościowych, pociągów.

Imię obok nazwiska jest najważniejszym 
elementem służącym do identyfikacji człowieka. 
Każda osoba po urodzeniu otrzymuję imię lub dwa 
imiona nadane im przez rodziców lub pełnopraw-
nych opiekunów. Wybrane imię zostaje wpisane do 
dokumentów i towarzyszy człowiekowi przez całe 
życie. Oczywiście, można zmienić zarówno imię, jak 
i nazwisko, lecz nie jest to taka prosta sprawa. Pe-
wien człowiek, którego rodzice – działający czynnie 
w latach 80. w „Solidarności” – nazwali Solidariusz 
po uzyskaniu pełnoletności imię zmienił.

Warto się zastanowić, czy imię może mieć 
jakąś wartość. Czy ma dla nas jakieś znaczenie? 
W większości przypadków nie, jest dla nas obo-
jętne, przyzwyczailiśmy się do niego. Imię może 
mieć wartość konkretną, gdy z pewnych powodów 
jest przez właściciela zmieniane. W czasie II wojny 
światowej i po niej prawie nie nadawano imienia 
Adolf – z wiadomych powodów. Często powody, 
dla których nie lubimy danego imienia są osobiste 
i trudno nam je wytłumaczyć.

W codziennych kontaktach międzyludzkich 
imię jest najważniejszą z nazw odnoszących się do 
człowieka. Używanie imienia w stosunku do innej 
osoby świadczy o bliskiej zażyłości, a wyrażają to 
frazeologizmy „mówimy sobie po imieniu”, „jeste-
śmy na ty”.

Omówię teraz pokrótce historię imion 
używanych w Polsce. W jednym z najstarszych 
zabytków języka polskiego, Bulli gnieźnieńskiej 
z 1136 roku, którą Aleksander Bruckner nazwał 
złotą bullą języka polskiego możemy przeczytać 
ok. 400 nazw polskich – osobowych i miejsco-
wych. Znaczną cześć z nich stanowią imiona, które 
w większości zanikły lub stały się nazwiskami. 
Można je podzielić na kilka grup:

imiona wyrastające ze świata przyrody (Ba-
ran, Bąk, Osieł, Żuraw oraz Dębek, Kłos, 
Kwiatek);
imiona - bardzo popularne wówczas - które 
odnoszą się do cech fizycznych osoby (Nosek, 
Oczko, Brzuchaty, Krostowiec, Warga) 
lub cech psychicznych (Matuł - ‘głupawy’, 
Cich, Mroczek, Smętek);

1)

2)

imiona dwuczłonowe, które powstały nieco 
później i są świadectwem nieco wyższego po-
ziomu kultury:

tzw. życzące, wróżebne, które wyrastały 
z wiary w magiczność słów (Bogumił 
- ‘oby był miły Bogu’ lub ‘oby miłował 
Boga’, Boguchwał, Chwalibóg, Bo-
rzysław - ‘walczący o sławę’, Chwali-
mir - ‘chwalący pokój’);
tzw. rodzinne, które wyrażają uczucia ro-
dziny do nowonarodzonego dziecka (Bo-
żydar, Chocian - ‘chciany’, Kochan, 
Miłowan).

Z imion prasłowiańskich przetrwała nie-
liczna część, a są to m.in: Stanisław, Bogumił, 
Bogusław, Bolesław, Czesław, Kazimierz, 
Leszek, Lech, Mieczysław, Mirosław, Prze-
mysław, Sławomir, Włodzimierz, Zbi-
gniew.

Wraz z przyjęciem przez Polskę chrześci-
jaństwa napłynęły do nas imiona męczenników 
lub świętych, którzy stawali się patronami nowo-
ochrzczonego. Na początku imiona chrześcijańskie 
współistnieją z pogańskimi, lecz od XIII wieku te 
pierwsze zdobywają dominację. Do imion nowych 
należą imiona biblijne np. Abel, Adam, Dawid, 
Eliasz, Jakub, Jan, Szymon, Anna, Elżbieta, Sara, 
Zuzanna, które upowszechniły się dzięki łacinie.

Zbiór polskich imion wzbogacają zapoży-
czenia:

greckie, np.:  Aleksander, Barbara, Irena, 
Jacek, Krzysztof, Weronika;
łacińskie, które stanowią dużą część polskiego 
zasobu imion, np.: Adrian, Beata, Domi-
nika, Franciszek, Kamil, Klara, Łukasz, 
Paulina;
germańskie, np.: Edward, Edyta, Albert, 
Jadwiga, Henryk, Norbert, Robert, 
Ryszard, Karol, Kinga;
romańskie, np.: Bernadetta, Luiza, 
Mariola, Żaneta;
inne: Alan, Artur, Brygida, Donald, 
Ewelina (celtyckie), Grażyna, Olgierd (li-
tewskie), Dariusz, Kasper, Roksana (per-
skie).

Jako że od kilku lat imię Natalia jest bardzo 
często nadawane dzieciom, ciekawa jestem, czy pa-
nie nazywające się tak wiedzą, do której grupy za-

3)

a)

b)

1)

2)

3)

4)

5)

Nie z tej ziemi Katarzyna Nowakowska
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licza się ich imię i co ono oznacza. Już wyjaśniam: 
imię pochodzi od łacińskiego wyrażenia natalis 
czyli ‘dzień urodzin’. Imię to zrodziło się na grun-
cie chrześcijańskim i zawiera aluzję do narodzenia 
Chrystusa.

To może teraz jakiś mężczyzna… Imię Ka-
mil oznacza ‘szlachetnie urodzonego chłopca’ lub 
‘pomocnika kapłana’, Rafał zaś to ‘ten, którego 
uzdrowił Bóg’. Należy jednak pamiętać, że imię nie 
ZNACZY, ale OZNACZA i że nie wszystkie Anny 
są pełne wdzięku, Zofie są uosobieniem mądrości, 
Pauliny należą do Pawła, Jurkowie są rolnikami, 
a Błażeje seplenią.

Motywacje nadawania imion mogą być wie-
lorakie. Dawniej dzieci przynosiły sobie imiona 
– moja babcia nazywa się Józefa, gdyż urodziła się 
19 marca. Gdyby urodziła się dzień wcześniej była-
by Edwardą, a gdy dzień później miałabym babcię 
Eufemię. Wolę babcię Józię. Najczęściej rodzice 
zwracają uwagę na estetykę imienia – może dla-
tego ostatnio rekordy popularności bije imię Ju-
lia, które jest po prostu ładne – czy na praktyczną 
użyteczność imienia – popularne są imiona proste, 
dwusylabowe. Często jest przeciwnie – rodzice 
chcą, by ich dziecko miało imię oryginalne i dzięki 
temu się wyróżniało. Motywacjami mogą być sko-
jarzenia związane z imieniem, tradycja narodowa 
i rodzinna np. dziedziczenie imienia po dziadkach 
czy rodzicach czy wpływy literatury i mass mediów. 
W latach 80. ogromną popularność zyskał serial 
„Niewolnica Isaura”, a wraz z nim imię głównej bo-
haterki oraz jej przyjaciółki, Malwiny.

Imiona to fascynujące nazwy i jak każde 
nazwy mówią, a dotarcie do etymologii własnego 
imienia czy imion bliskich jest zajęciem ciekawym, 
do którego zapraszam serdecznie i czytelników.

Katarzyna Nowakowska

Jak to było (i jest) z imionami

 
Mariusz Kargul

(23.12.1976 – 16.10.2013)

xxx

i upadł anioł święty
już upadł i nie wstał 
daremny jego trud przeklęty
daremnie włosów rwanie

więc śmiejcie się demony
tak, śmiejcie się do rozpuku
zerwijcie z szat pagony
wyłóżcie trumnę z bruku

xxx

życie – rzadko trafiona inwestycja
z cudzym kapitałem
szarpanina na pół etatu
połowa przespana i przecierpiana
biuro obsługi wieczności
wybrało dla ciebie wiek
w którym odchodzi się najwyżej
po papierosy do sklepu
panie Bogdanie, tak się nie robi
w domu czekają puste wędki
na dnie jeziora uśmiechnięte ryby
które jeszcze raz dadzą się nabrać
a pan stulił głowę na piersi ojca

Płaikiem, gaikiem

chodź, usiądziemy w oknie domu
którego już nie ma
napijemy się herbaty
z dawno rozbitego czajnika
włożymy kwiaty z wiosny
która już nie powróci
do pękniętego wazonu
podasz mi chleb twardy jak kamień
a ja tobie wspomnienie
aromatu miłosnej mokki
wychodząc podeprzemy spojrzeniem

Poezja - Mariusz Kargul
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pustą futrynę
klucz wetkniemy w dziób
studziennego żurawia
bez wody i tak nigdzie nie odleci

Niewczesny pogrzeb wierszoroba
 
chciałbym aby na moim pogrzebie dobrze mówiono
leżał na katafalku w kształcie złotego karpia
zaszyli go w brzuchu wielkiej ryby
z paszczy wystawała głowa
a zamiast płetwy ogonowej sterczały odnóża
widzieliście jaki był pełny, jak za żywota
a nawet jeszcze trochę napuchł, taki tuczony
stary kawalarz pozostał sobą do końca
kiedy zamykali nad nim wieko trumny
puścił jeszcze bąbla nosem, na pożegnanie

Do Ma…

zawsze lubiłaś anioły,
ale najbardziej te upadłe
paląc jednego za drugim
chowałaś za ścianą dymu
bolesne, trudne, wymagające
mówiłaś: jeszcze jeden
i będzie lepiej!

pijąc kawę o czwartej rano
patrzyłaś w okna sąsiedniego bloku
lubiłaś witać dzień przez szybę z innymi
karmiłaś półdzikie gołębie na parapecie
zastanawiając się, kiedy z nimi odlecisz?
dzisiaj zostały już tylko ptaki
karmię je pijąc drugą kawę po południu

tak ci Matko zimno w grobie
pójdę ja, położę się przy tobie
tak ci ciemno, tak boleśnie
przyjdę zaraz, jeszcze wcześnie…

widzę puste miejsce przed sobą
i staram się zacząć na nowo
bez pępowiny, dotyku, słowa
tak jeszcze jeden raz, od nowa

Mariusz Kargul, wiersze ze zbioru „Niewcze-
sny pogrzeb wierszoroba”, SCRIPTA MANENT, 
Izbica 2011, ss. 48

Debiutancki i jedyny tomik Mariusza 
Kargula ukazał się dzięki wsparciu Stowarzysze-
nia Miłośników Ziemi Siennickiej. Irena Zaraza 
wspomina tą chwilę ze łzą w oku. Mariusz był 
przecież przez wiele lat związany z Maciejowem 
i Siennicą Różaną. Tutaj chodził do podsta-
wówki. Często przesiadywał przy biurku swojej 
matki, która pracowała w Banku Spółdzielczym. 
Zawsze leżały przed nim książki, które czytał 
i które wiernie towarzyszyły mu do końca. 
Dzisiaj nie spotkamy już Mariusza na żadnym 
wieczorze literackim, nie zorganizuje konkursu 
krasomówczego, ani nocnych obserwacji perse-
idów na Toruniu w Maciejowie, w pobliżu go-
spodarstwa swoich dziadków. 

Mariusz zmarł przedwcześnie 16 paź-
dziernika 2013 roku w Warszawie. Zapewne 
nieraz będą go przywoływali w swojej pamię-
ci przyjaciele w Krasnymstawie, w Czarnem, 
Warszawie czy Zamościu. Mam nadzieję, że tak 
wędrując od wspomnienia do wspomnienia, za-
trzyma się na dłużej również i tutaj - w Sienni-
cy Różanej – w miejscu, gdzie spędził młodość 
i gdzie zawsze był po prostu jednym z nas. 

 Wierzę, że patrzy teraz  z tym swoim 
rozbrajającym uśmiechem – może jest gdzieś 
pod tymi samymi gwiazdami co my…

Andrzej D. Misiura

Poezja - Mariusz Kargul Poezja - Mariusz Kargul

rys. Edyta Pacześniak
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Katarzyna Nowakowska

Ferdynand Goetel 
– niesłusznie zapomniany

Na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym 
Brzyzku w Zakopanem byłam dwa razy. Minę-
łam zapewne grób człowieka o dziwnym imieniu 
i nie polsko brzmiącym nazwisku – Ferdynand 
Goetel. Na grobie Chrystus frasobliwy. Minęłam, 
może spojrzałam, lecz nie wiedziałam, kto zacz. 
Na studiach nikt o nim nie mówił (nawet na za-
jęciach z literatury współczesnej), przypadkiem 
polecił mi jedną z jego książek wykładowca języ-
koznawstwa, z którym rozmawiałam o „Pałubie”. 
„Pałuba” nawiasem mówiąc jest jedną z książek-
wyzwań nawet dla tak ambitnych i wprawionych 
w czytelniczych bojach ludzi jak studenci poloni-
styki. Zachwycona autotematyzmem dzieła Irzy-
kowskiego (uwielbiam eksperymenty formalne!) 
z chęcią sięgnęłam po „Z dnia na dzień” Goetla, 
która miała być – w opinii mojego wykładowcy 
– lepsza niż „Pałuba”.

Przed lekturą wyszukałam jednak infor-
mację o autorze i… zasmuciłam się. Ferdynand 
Goetel. Nieznany Zapomniany. Nie tylko przez 
szarych ludzi, ale nawet i studentów polonistyki, 
którzy pretendują, a przynajmniej powinni, do 
miana ludzi oczytanych. A był to przecież najpo-
pularniejszy pisarz polski lat 20., tłumaczony na 
wiele języków i obok Ferdynanda Antoniego Os-
sendowskiego najbardziej znany prozaik na za-
chodzie! W 1931 roku w USA ukazało się tłumacze-
nie „Z dnia na dzień” z przedmową samego Johna 
Galsworthy’ego, a sama książka zebrała wiele po-
zytywnych recenzji. Co się stało? Czemu mijamy 
grób Goetla nie przystanąwszy nawet? Odpowiedź 
jest prosta: przez zawieruchę Historii.

Goetel w 1943 roku – po odkryciu maso-
wych grobów w Katyniu – został zaproszony do 
udziału – jako obserwator – w ekshumacji zwłok. 
Pisarz zgodził się, a jego przyjaciel wspomina, że 
w ciągu tygodnia postarzał się o dziesięć lat, tak 

ten makabryczny widok nim wstrząsnął. Nie uda-
wał, że wie. Nie tylko nie udawał, mówił o tym 
i pisał – to Związek Sowiecki dokonał tego mordu, 
nie Niemcy. Po wojnie ścigany listem gończym 
uciekł do Londynu na zawsze zostawiając swoją 
rodzinę w Polsce. Zmarł tam w nędzy w 1960 roku, 
a jego książki na prawie pół wieku zostały wyco-
fane z polskich bibliotek opatrzone zapisem cen-
zorskim… Postać tragiczna. „Być Polakiem – miał 
kiedyś powiedzieć Goetel – to nie jest taka wielka 
rzecz jak nam się wydaje – ale przestać nim być, 
znaczyłoby przestać być człowiekiem”.

Tak pisałam świeżo po przeczytanej po-
wieści „Z dnia na dzień”: Bardzo dziwna książ-
ka. Oscylująca pomiędzy skrajnymi jakościami 
estetycznymi: groteska i piękno, śmieszność 
i powaga, kicz i… Najważniejsza jednak opozy-
cja to FIKCJA I PRAWDA. Powieść zbudowana 
jest z dwóch przeplatających się „światów”: dzien-
nika pisarza i pisanej przez niego powieści, które 
w końcu tak złączą się ze sobą, że będziemy się 
zastanawiać – gdzie jest fikcja, a gdzie prawda 
i czemu życie bywa czasem takie jak mierna lite-
ratura. Narrator powieści – pisarz Stanisław - bu-
rzy nimb Tworzenia, mówi o pisarstwie przeklęty 
fach. Na koniec jeszcze kilka cytatów, które wypi-
sałam z książki:

„Najgorszymi sędziami jesteśmy dla naj-
bliższych nam ludzi”

„Gdyby literatura polegała na spowiedzi, 
zaiste smutne czytalibyśmy rzeczy”

„Na czymże polega powieść, jeśli nie na na-
iwnym upraszczaniu życia?”

„Przeciętny człowiek ma tylko pewne ogra-
niczone ‹‹kwantum›› wytrzymałości na ból, poza 
którym już nie reaguje”.

I ostatnie zdanie powieści – usunięte 
z rosyjskiego tłumaczenia: „Nie ma Człowieka bez 
Boga”.

Przeczytałam tylko jedną powieść Goetla, 
ale mam chęć sięgnąć po więcej. „Z dnia na dzień” 
budzi różne emocje – niekiedy miałam chęć rzucić 
książką o ścianę, ale jak wiemy – dobra literatura 
wzbudza emocje i prowokuje do dyskusji.

Katarzyna Nowakowska

Katarzyna NowakowskaFerdynand Goetel – niesłusznie zapomniany
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Józef Wojas

Posada na gajówce 
Obrazki z lat 1926 – 1930

Jesienią załadowali nas - dzieci na wierzch 
drabiniastego wozu z grochowinami. Jechaliśmy 
kilka godzin. Najpierw przez piaszczystą Krzywo-
wolę. Zamykałem oczy, aby po pewnym czasie je 
znowu otworzyć i zobaczyć nowy krajobraz. Minę-
liśmy wiatraki, rejowiecki las, a później podążali-
śmy szosą, aż znaleźliśmy się w Siennicy Różanej. 

Początkowo zamieszkaliśmy u Basa, w po-
koju od drogi. Zacząłem chodzić do szkoły, któ-
ra mieściła się w domu Herbuta. Z powrotów do 
domu po lekcjach zapamiętałem sobie wysokiego 
chłopaka, który zawsze wyprzedzał mniejsze dzieci. 
Tak fajt, fajt bosymi nogami i już był daleko przed 
nami. Nazywał się Suseł. 

Kiedyś z biblioteki szkolnej wypożyczyłem 
książeczkę pt. ,,Stoliczku nakryj się”. Miała twar-
de okładki, a ja je jakoś złamałem. Ojciec musiał ją 
odkupić. Zapłacił 50 groszy i chyba wtedy 
dostałem. 

W maju albo na początku czerw-
ca 1927 roku było wesele Mani. Orkiestra 
grała, było dużo ludzi, a ja poszedłem do 
stodoły i płakałem, bo zdawałem sobie 
sprawę, że ona od nas odejdzie. Byłem do 
niej bardzo przywiązany. Później 24-ego 
czerwca nasza mama poszła na odpust w 
Siennicy Różanej. Przyniosła mi lody w 
chusteczce, takiej jak do nosa. Gdy ją jed-
nak rozłożyła, okazało się, że prawie cały 
lód był już stopiony.

Po przeciwnej stronie drogi znajdo-
wała się jakaś stodoła - wtedy pusta. Pew-
nego razu wypełniła się stojącymi ludźmi. Mama 
miała na ręku Stacha, przy spódnicy stała Janka, 
a pod sercem prawdopodobnie była już Hanka, 
natomiast ja biegałem luzem. Wszyscy czekali z 
zaciekawieniem, aż na ścianie zaczęło coś migać. 
Wyświetlano niemy film. Nic z tego nie rozumia-
łem. Coś tam ciągle skakało po ścianie, a ja w tym 
czasie bawiłem się z innymi dziećmi. Wtedy to 

mama, chyba pierwszy i ostatni raz w życiu była w 
kinie. Taki to był los wiejskich kobiet - matek. I tyle 
było kultury na wsi, żadnych świetlic, tylko jakieś 
objazdowe kino. 

Czasem chodziłem do sąsiadów. Niedaleko 
mieszkał Marcin Sobieszczuk,  a u niego z kolei, 
po jednej stronie domu - pani Macierska. Miała 
w swojej części podłogę z szerokich desek, jasnych, 
ładnych. Rozmawiała ze mną, zawsze coś opowia-
dała. W pobliżu Żyd Szmul prowadził sklep. Miał 
córkę w moim wieku, z którą się bawiłem. Franek 
naśmiewał się, że podobno z nią się przytulam. Za 
Basem natomiast mieszkał Mazur, taki gruby. Bu-
dynki mieszkalne takie jak obora, chlew, stodoła 
miał po przeciwnej stronie drogi. Posiadał dużo 
krów, a może jeszcze więcej świń, które kwiczały w 
całej zagrodzie. Jego syn prawdopodobnie uczył się 
już w gimnazjum. Mieszkaliśmy u Basa, ponieważ 
gajówkę dopiero wykańczali. Na ciężką zimę stu-
lecia przenieśliśmy się do niej, czyli na tak zwaną 
„posadę”. W 1929 roku mrozy dochodziły nawet do 
minus 40-stu stopni.

 Przez wiele lat byłem pod wrażeniem lek-
tury, jaką czytałem w domu – utworów Tetmajera 
i innych autorów piszących o Tatrach, o zbójni-

kach. Miałem bujną wyobraźnię. Czasem więc 
słyszałem jakieś zgrzyty, skrzypienie i postękiwa-
nie, jakie wydawały konary drzew zachodzące na 
siebie przy wietrze. Sowy i jastrzębie też wydawały 
dziwne głosy. Wtedy serduszko dziewięcioletniego 
chłopca biło mocniej. 

Całe lato 1929 roku pasłem krowy, głównie 
w zagajnikach przy drodze prowadzącej do Stój-
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ła. Za drogą był już las prywatny Koszarskiego. 
Często kładłem się na trawie i oglądałem niebo, 
po którym przemieszczały się chmury. Raz, gdy 
ucichły dzwoneczki zawieszane na szyjach krów 
(było ich dwie i jałówka), przejąłem się i zacząłem 
ich szukać. Gdy biegałem, nagle ujrzałem Cygan-
ki, które doiły krowę. Nie wiem czy od tego prze-
strachu, czy z innego powodu, zacząłem zrywać 
się w nocy i krzyczeć. Jakieś maszyny, parowozy 
wjeżdżały na mnie, chociaż pociągu jeszcze wte-
dy nie widziałem. Chyba że to były reminiscencje 
z lat dziecinnych, gdy z siostrą Manią jeździłem do 
Krakowa na zastrzyki, ponieważ pies, który ugryzł 
mnie w nogę był podejrzany o wściekliznę. A może 
powodem był ojciec, bo czasem głośno krzyczał na 
mamę i mógł mnie nawet bić – nie pamiętam. Po-
tem wszystko jakoś samo przeszło.

Następnego roku szkolnego uczyliśmy się 
już u Ciechana przy wygonie, u tego, który parę lat 
później poderżnął sobie gardło. W klasie najlep-
szą z dziewczyn była Margolówna, a z chłopców 
zdaje się, że ja. Razem prowadziliśmy w zeszycie 
rodzaj pamiętnika z przyrody. Zapisywaliśmy 
wszelkie spostrzeżenia, np. kto pierwszy zobaczył 
skowronka czy jakieś inne ciekawe zjawisko. Mar-
golówna była z Czarnoziemi. Ciekawy jestem, czy 
jeszcze żyje. Po mężu na pewno nazywa się ina-
czej. Chętnie chciałbym się z nią zobaczyć. 

Kiedyś zapytałem mamę, kto jest najważ-
niejszy na świecie. Odpowiedziała, że papież Pius 
XI. Powiedziałem wtedy, że też chcę być papieżem. 
Niewiele lat później, w 1938-39 roku zapewne mi-
jałem się czasem na ulicach Krakowa z przyszłym 
papieżem Janem Pawłem II. 

Dzisiaj wszyscy strzegą się przed klesz-
czami. Natomiast wówczas, gdy pasałem krowy, 
kleszcze często wpijały się w moje pachwiny. Raz 
to tak się „nabomboniły” mojej krwi, że wygląda-
ły jak duże czarne porzeczki. Wyrywałem je, a ich 
główki niekiedy zostawały w moim ciele. Może 
kiedyś, gdy miałem halucynacje, miałem też lek-
kie zapalenie opon mózgowych? Kto to mógł wie-
dzieć. Termometrów wówczas nie było, do lekarza 
się nie chodziło. A przeziębienie, gdy człowiek się 
wypocił, samo przechodziło. To były inne czasy 
i inni ludzie. 

Czasem zdarzały się zabawne historie. Raz 
ojciec spotkał na drodze Pastuszakową, gdy niosła 

całą płachtę zielonej trawy dla swojej krowy. Zapy-
tał: Dlaczego narżnęliście trawy w młodej sadzon-
ce? A ona: „Panie gajowy, to mi św. Antoni zesłał 
z nieba, jak się do Niego pomodliłam”.

 Nadeszła Wielkanoc 1929 rok. Ojciec 
zabrał  mnie na rezurekcję. Kościół w Siennicy 
Różanej był pełen ludzi. Ja siedziałem pod lewym 
ołtarzem, we wnęce wyginającej się górą do przo-
du. Ludzie długo śpiewali, a księdza Terebusa nie 
było. Pojawił się dopiero około godziny dziewiątej. 
Później dowiedzieliśmy się, że był na śniadaniu 
u państwa Koszarskich. Musiał być po kielichu, bo 
wygłosił gromkie kazanie. Powiedział: „Chrystus 
zmartwychwstan jest. Gdyby nie zmartwychwsta-
nie nie byłoby naszej wiary i całego chrześcijań-
stwa”. Wracaliśmy przez Siennicę Małą. Łukasz 
Sobieszczuk zaprosił nas, częstował święconym 
jajkiem, a mężczyźni raczyli się wódką. Była pięk-
na, słoneczna pogoda. Do dzisiaj wszystko to 
mam przed oczami jakby się wydarzyło zaledwie 
wczoraj. Później drogą Kosteckich wróciliśmy do 
domu, czyli do gajówki.

Po ukończeniu trzeciej klasy całe lato pa-
sałem krowy w zagajnikach, bo tam była najlepsza 
trawa. Drugiego listopada była piękna, ciepła po-
goda, a ja z ciekawości wybrałem się boso na cmen-
tarz. Byłem tam po raz pierwszy. Widziałem dużo 
ludzi i procesję z księdzem na czele. Znów przyszła 
ciężka zima. Szkoła, jak już wspomniałem,  mie-
ściła się w domu Ciechana. Pierwsze półrocze koń-
czyło się 29 stycznia. Przerwy międzysemestralnej 
takiej jak dzisiaj nie było, ale za to ferie świąteczne 
trwały do święta Trzech Króli. Zima w latach 1929-
1930 była bardzo ciężka. Studnię mieliśmy aż 
w lesie i Franek z Kasią musieli wozić z niej wodę 
w specjalnej beczce.

Gdy wracałem do domu, zatrzymałem się 
na mostku i zacząłem oglądać świadectwo z pół-
rocza. Miałem same piątki i czwórki. Ręce mi 
marzły, bo rękawiczek wtedy nie było. Chociaż 
słońce ładnie świeciło, a promienie odbijały się od 
płatków śniegu, w powietrzu na pewno było dwa-
dzieścia kilka stopni mrozu. Pod butami skrzył się 
biały, twardy śnieg. Wiosna w tym roku przyszła 
stosunkowo szybko. Całe lato znów upływało na 
pasieniu krów. Oprócz przygody z Cygankami, ze 
dwa razy zgubiłem krowy i długo nie mogłem ich 
odszukać. Biegałem po lesie przestraszony. Jesie-
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nią przyszło na nas nieszczęście. Trzeba się było 
przeprowadzać, a w domu było nas dużo. Ojciec, 
człowiek mało przewidujący, nie przypuszczał, że 
mogą się nam znacznie pogorszyć warunki życia. 
Na szczęście przyjął nas do komory Jan Korkosz 
prowadzący patriotyczny dom, w którym często 
wspominano Legiony. Zima była trochę łagodniej-
sza. Na święta potrzebne były powidła ze śliwek, 
po które mama wysłała mnie pewnego razu do 
Żyda mającego we wsi sklep. Po drodze zjadłem 
trochę, bo mi bardzo smakowały. 

Jeszcze jesienią, w niedzielę zamiast poba-
wić się – pograć  w kiczki, musiałem w glinianym 
dzbanku nosić na gajówkę, przekształconą już 
w leśniczówkę, leśniczowej Czekierdzinie litr 
mleka. Wychlapywało się trochę po drodze, gdy 
przechodziłem przez olszynę.  Szkoda, bo przecież 
u nas były małe dzieci, które chętnie by je wypiły. 
Janek miał ze 3-4 miesiące, a Czekierdzin był puł-
kownikiem w Warszawie.

Zajmowaliśmy pokój po prawej stronie sie-
ni. Było bardzo ciasno. Korkosz miał gospodynię 
z córką. Syn Stach jak wybierał się do narzeczonej, 
która mieszkała gdzieś koło Krasnegostawu, to mył 
się w kuchni do pasa, zużywając z ćwierć kilo myd-
ła. Widzę go w tej chwili namydlonego, bo często 
przesiadywałem w kuchni. Bywało, że przychodził 
jeden niemowa i coś tam usiłował opowiadać. Zimą, 
czy nawet jeszcze późną jesienią wycyganiłem, 
czy raczej wyprosiłem u ojca pieniądze na latarkę 
i kupiłem ją w sklepie, który znajdował się 
w murowance. Jak się weszło, to trochę dalej 
po lewej stronie, no i wieczorem świeciłem so-
bie. W tym domu mieszkał chłop, którego nazy-
wali „Rajniak”. A przy tym mostku, przez który 
przechodziła droga, my uczniowie sadziliśmy 
drzewka. Ja sadziłem świerk. Ale chyba wanda-
le wiejscy już go dawno wyrwali, a może jeszcze 
rośnie? Kasia z Tadkiem hodowali świnki w bie-
lonym chlewie pod patronatem jakiejś organiza-
cji młodzieży wiejskiej (to był jakiś konkurs). Po 
świętach Stach z kuzynem odwozili brata - na-
uczyciela na stację kolejową do Rejowca. Jak 
wracali, to pobili ich jacyś z zza Krasnegostawu. 
Przywozili potem do nich nawet felczera Łozę. 
A z rok przed tym stolarze Filipczuki - dobrzy 
rzemieślnicy, pozabijali się na śmierć. Widziałem 
jak leżeli na ławkach. Korkoszy było trzech. Jeden 

miał dom trochę w głębi, nie przy samej drodze. 
Boczną ścianą do drogi. A następny mieszkał tro-
chę dalej w okazałym domu. Była tam ładna pan-
na. Gdyby żyła, miałaby z 86 lat.

Przyszła kolejna Wielkanoc w 1930 roku. 
Pamiętam jak po śniadaniu, przy słonecznej pogo-
dzie zabrał mnie nauczyciel – syn jakiegoś gospo-
darza, który mieszkał trochę dalej za Korkoszami, 
po prawej stronie - bliżej drzew (łączki). Poszliśmy 
do państwowego lasu na „cięcie”. Tam leżały kłody, 
tzw. budulec. Usiedliśmy na jakiejś ściętej sośnie 
i częstował  mnie czekoladowymi cukierkami. Py-
tał o szkołę, o naukę. On był na świętach u rodziny, 
a uczył gdzieś daleko, nie wiem i już nie pamiętam 
jak się nazywał oraz jaki los go potem spotkał. Na 
początku maja przeprowadziliśmy się na Rudkę, 
a ponieważ był tam inny program, więc wróci-
łem do szkoły u Ciechana. Chodziłem tam jeszcze 
z miesiąc - już z Rudki. Pierwszego września by-
łem w piątej klasie na Zakręciu. Daleko na moje 
młodziutkie nogi, ale nie było innego wyjścia. 
Chodziłem piechotą w deszcz i śnieg.  A jak wra-
całem do domu, to zupa była już zimna. Pamię-
tam, wymieniałem się z jednym chłopakiem; ja 
mu przynosiłem czarny wiejski chleb, a on mi 

dawał biały, ten miejski. Ponieważ męczyły mnie 
te długie marsze, to podobno kiwałem się trochę 
i być może z tego powodu chłopaki nazywali mnie 
„ciężką artylerią”. Dokuczali mi trochę, bo byli 
dużo starsi. Rok przede mną chodziła do szkoły 
Zośka Frankowa.

Jesienią pojechałem z ojcem do leka-
rza w Lublinie. Ojciec kupił kiełbasy, pół chleba 
(a kiełbasa to był wielki rarytas) i częstował  mnie 
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w żydowskim autobusie, który już wtedy kursował 
trasą z Tomaszowa Lubelskiego czy Zamościa do 
Lublina. Za dwa, trzy tygodnie już sam pojechałem 
do tego lekarza, który naświetlał mnie lampami. 
Pamiętam, jak krzyczał: leż, nie ruszaj się! I przy-
jechałem mając 10 i pół roku (bo bilet był drogi), 
a ode mnie brali tylko 2 zł, natomiast od doro-
słych 5 zł. 

Przyszedł grudzień - Gwiazdka. Wieczo-
rem było spotkanie ze św. Mikołajem i mały być 
prezenty. Po lekcjach poszedłem do piekarni 
w Krasnymstawie, takiej wolnostojącej budki jak 
się idzie od rynku na targowisko, po lewej stronie. 
Kupiłem bułkę za 5 gr i przesiedziałem ze 2 godzi-
ny na ławeczce po lewej stronie kontuaru, a potem 
udałem się na tę uroczystość do Sali Sejmikowej 
(dzisiejsze wejście do Urzędu Miasta). Jak rozda-
li nam małe paczki, szybko wyszedłem, bo bałem 
się, że po ciemku będę wracał do domu. Trzymając 
w ręku słodycze, w ciemności „choć oko wykol”, 
przemknąłem wzdłuż sztachet parkowego ogro-
dzenia. Jeszcze ciemniej było za miastem, gdy 
mijałem tor kolejowy. Przed „wyrwą” serce mi ko-
łatało, żeby ktoś spod mostu nie wyszedł, a pod 
figurą po lewej stronie była czaszka, co na małym 
chłopaku robiło ogromne wrażenie. Ale jakoś 
przeszedłem i później już się nie bałem. Zbliżałem 
się już do Rudki. 

Jak chodziłem do szkoły, a później do gim-
nazjum, kanapek nie dostawałem, bo nie było 
mięsa czy szynki na co dzień. Zresztą naiwność 
i łatwowierność mojego ojca nie miała granic. 
Sprzedał bowiem biednemu, a jak się potem oka-
zało restauratorowi trzy duże świnie na kredyt, 
niejakiemu Gilewskiemu. Wejście do jego miesz-
kania było naprzeciwko sejmiku, za narożnym 
domem - to taka przybudówka, może jest już ro-
zebrana. Oszust klękał wtedy (chyba tylko na jed-
no kolano) przed obrazem i zapewniał, że odda 
pieniądze, jak tylko słoninę i mięso sprzeda. Nie 
miał swojej restauracji, był tylko dostawcą mięsa, 
a ojciec o tym nie wiedział. Tak więc przez łatwo-
wierność ojca jego własne dzieci musiały się obyć 
bez mięsa. Na dodatek mama i Janka napracowa-
ły się karmiąc te świnie. Handlarz dużo miał swo-
ich dzieci i utrzymywał je krzywdą innych. Mimo 
sądu, pieniędzy nigdy  nie oddał, bo co mu komor-
nik mógł zabrać – chyba że któreś dziecko. Takich 

spraw i podobnych było wiele w naszym życiu, ale 
cóż, głupich nie sieją, sami się rodzą.         

Ponieważ sam pasłem krowy w zagajni-
kach (kilkunastoletnich kulturach), to musiałem 
się orientować po słońcu, kiedy przypędzać kro-
wy do domu. Jak przygoniłem, to ojciec wysyłał 
mnie czasem do sklepu po tytoń przedni - turecki. 
Najczęściej chodziło się wygonem. Sklep był za 
domem Kazanowskiego, ale dzisiaj nie pamiętam 
u jakiego gospodarza. Dom stał prostopadle do 
drogi i szło się do niego jakby pod górkę. Kiedyś 
ojciec dał mi 2 złote, podobne do dzisiejszych, 
tyle, że srebrne. Reszka była podobizną Piłsud-
skiego ostrzyżonego na jeża. Zaszedłem w koszuli, 
bo było lato, ale sklep był zamknięty – pora obia-
dowa. Czekając, bawiłem się tą dwuzłotówką, aż 
mi jakoś wypadła w trawę. Długo szukałem ze 
strachem, aż w końcu znalazłem. Wróciłem na 
obiad jednodaniowy, bo z dwóch dań był tylko 
czasem w niedzielę. Polatało się potem trochę 
albo pojadło czereśni, bo było ich sporo przy „po-
sadzeniu”, jak to się mówiło na gajówkę i znów 
trzeba było wyganiać krowy na pastwisko. Na 
lato 1929 roku Mańka dała nam swoją jałówkę na 
wypas. We wrześniu przyszedł po nią Walek. Po-
magałem mu trochę poganiać, odprowadzając aż 
do rejowieckiej góry. Po drodze, z prawej strony 
widać było duży sad, a w nim namiot, w którym 
spał, a właściwie mieszkał Żyd z rodziną i razem 
pilnowali tych jabłek, żeby im kto nie obtrząsł 
w nocy. Za to pasienie dał nam szwagier chyba 50 
groszy. Dla porównania kilo słoniny kosztowało 
wtedy złoty dwadzieścia, kiełbasa -  złoty siedem-
dziesiąt, bułeczka świeża -  5 groszy, a czerstwa 
- 4 grosze. Krowy tylko ja pasałem, bo Franek 
zajmował się gospodarstwem – końmi. Jeden do-
rodniejszy był od drugiego. Czasem jeździliśmy 
w obiad do „Przyrwy” pławić je - Franek na jed-
nym, a ja na drugim. Ze strachem siedziałem 
na koniu, bo jeszcze wtedy pływać nie umiałem, 
a Franek już trochę pływał. Za Orzechowskim 
skręcało się w lewo i przed folwarkiem była głęb-
sza woda i most, którym jeździli ludzie z „dru-
giej części” do miasta. Siennicę Królewską Małą 
za moich czasów nazywano „drugą częścią”. Nie 
wiem dlaczego Ojciec dał mnie do szkoły w Orło-
wie, a nie w Siennicy, do której chodziłem do I-ej 
klasy. Może dlatego, że do Zaprawy było bliżej. 
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Zaprawa później sprzedał swą gospodarkę i prze-
niósł się  gdzieś pod Chełm.

W Rejowcu był krawiec Żyd – Ciółka, u któ-
rego ojciec zamówił dla nas chłopaków ubrania. 
Coś źle się dogadali, bo Ciółka przywiózł 4 ubrania 
uszyte z cajgu, czyli jedno za dużo, bo Janek jesz-
cze w betach. Szyło się nie na miarę, tylko na wiek. 
Pytał tylko ile chłopaki mają lat. Cajg był mocny, 
nie do zdarcia. Wtedy prawie całe lato biegało się 
boso. Nóg się przed spaniem nie myło, piżamy też 
były jeszcze rzadkością. Ojciec zamiast inwestować 
w rodzinę, to tylko pożyczał pieniądze, bo nie 
umiał się wymówić - źle się gospodarzył. 

W lipcu, po miodobraniu wysłali mnie 
i Staśka do Zaprawy po miód. Mama powiedziała 
nam, żebyśmy po drodze nie jedli tego miodu, bo 
nam na brzuch wyjdzie. My jednak skusiliśmy się 
i na drodze w lesie zaczęliśmy smakować ten miód 
i patrzeć na brzuchy, ale miód jakoś nie wychodził 
na nie, mimo że nadjedliśmy się trochę. Nieśliśmy 
go w blaszanej bańce na mleko. Stach miał wtedy 
ze 4 lata.

Na naszej ziemi przy drodze do Czarno-
ziemi w 1928 roku usypano kopiec w dziesiątą 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Kopiec był obłożony darniami, a z przodu tablicz-
ka z napisem: W X-tą rocznicę… Na 3-ego Maja, 
my dzieci ze szkoły przyszliśmy z chorągiewkami 
i wsadziliśmy je w kopiec. Raz, chyba na począt-
ku marca, wracaliśmy z ojcem do domu z Sienni-
cy Małej drogą Kloca. Już ściemniało się, gdy na 
polu w zielonym życie skakały dwa małe zajączki. 
Ładne były, ale nie łapaliśmy ich, tylko obserwo-
waliśmy.

Jesienią 29-tego roku Kasia przyniosła od 
Conkówny (chyba od Wierni), z którą kolegowały 
się trochę, kilka pomidorów. Dziwiliśmy się, co to 
za „bulwy”. Nie bardzo chcieliśmy to jeść, jakoś 
nie smakowały nam, a to trzeba było solą posypy-
wać. Najbardziej dziwiło, że to takie miękkie.

U nas na gajówce zrobili wysoką huśtawkę. 
W niedzielę przychodzili chłopcy i kawalerowie na 
tą huśtawkę. Raz jeden wziął mnie między nogi, 
gdy siedziałem na desce i tak rozhuśtał, że mało 
nie przefiknęliśmy się na drugą stronę, a mnie 
o mało serce nie wyskoczyło, tak łomotało. Bałem 
się wtedy i później już nie chciałem siadać ze „sta-
rymi końmi”.

Przy gajówce była wielka czereśnia. Jedna 
miała wyjątkowo duże i słodkie owoce. Szkoda, że 
jakiejś jabłoni nie było.

Ogólnie o dobrobyt  na wsi było trud-
no. Większość ludzi żyła biednie. Na przełomie 
października i listopada 1929 roku nasza mama 
przyłączyła się do wiejskich kobiet, które obrzy-
nały nać buraków cukrowych niedaleko II–giej 
części, u Koszarskiego. Pojechaliśmy z Frankiem 
po te liście dla krów, a tu baby krzyczą – płaczą, 
że Frankowski komendant Strzelca w Siennicy się 
zastrzelił. Miał 27 lat. Wziął sobie szklankę mle-
ka, a ojciec mu ją wyrwał. A nie był to biedny go-
spodarz. Czasem nawet sam Koszarski na przed-
nówku pożyczał od niego kilka metrów pszenicy, 
a może jarej do siania. Dziś jest inny stosunek do 
dzieci niż wtedy.

Na Dzień Lasu ojciec z kierownikiem szko-
ły urządzili w lesie zabawę, np. kto pierwszy prze-
biegnie w worku do mety. Za to dostawał cukier-
ki. To były skromne uroczystości, bo ludzie byli 
stosunkowo biedni, choć nie zawsze zdawali sobie 
z tego sprawę. Tak było, tak widocznie musiało 
być. Żyli tylko z rolnictwa, a produkty rolne były 
tanie. Przemysłu nie było, więc jak sobie młody 
człowiek mógł dorobić? Ale i rozbojów nie było. 
Ludzie byli chyba bardziej religijni. I panny bar-
dziej dbały o dobrą opinię. 

Józef Wojas

Materiały udostępnił bratanek autora, Tadeusz 
Wojas. Warszawa 2013 
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Janusz 
Jutrzenka Trzebiatowski

On

on
język węża
objął
ducha świętego

zawirował
świat
otchłannie

szalona
w moim szale
stwarzania cię
w świątyni
sztuki

krzyk

krzyknęłaś
jestem
gdym
wszedł w ogrody
twego ciała

a ja
wziąłem
duszę
twoją
więc

oni
zdobędą jeno
pustą skorupę
ciała

dmuchawce

w słońcu
lekkie dmuchnięcie
w wianie
upojenia
łąką
co suknią jest
nienasyconą
pięknem
twoim
i ulotnością
dmuchawca

ziarno
spada
w jedwabistą glebę
ciała
by dojrzewało
miłością

obie

każda
nauka
jest wrogiem
każdej
religii

tylko
sztuka
czerpie
z obu

Fragment recenzji wydrukowanej w prezentowanym tomiku.
Trzebiatowski uwzniośla miłość, widzi w niej zjawisko trwałe, ponadczasowe, 
inspirację twórczą. W wielu tekstach kontaminacja pojęcia kobieta i pojęcia 
sztuka jest tak daleko idąca, że czytelnik może stracić orientację, czy jeszcze mówi 
się o kobiecie czy już o sztuce. A czego nie ma w wierszach Trzebiatowskiego? 
Nie ma odwołań do wizerunku kobiety w malarstwie, do Tycjana, Rembrandta 
czy Gauguina. Jeżeli pojawi się jakiś kontekst to raczej biblijny.

Bolesław Faron

Janusz Trzebiatowski urodził się w 1936 roku w Chojnicach. Jest znanym 
i cenionym w Polsce i na świecie artystą.

pośród

pośród
wszystkiego
pozostała mi
kobieta życia
Śmierć

w erotycznym
zespoleniu
przejdziemy
w wieczność
lub
niebyt

Janusz Jutrzenka Trzebiatowski, 
„Krawędzie”, Muzeum Janusza 

Trzebiatowskiego w Chojnicach, 
Kraków-Chojnice 2013, ss. 112.

Poezja - Janusz Jutrzenka Trzebiatowski Poezja - Janusz Jutrzenka Trzebiatowski
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Filigranowe opowieści

Monika Nagowska

Uparty jak… Fredro

Narzekania na współczesną młodzież - że 
jest uparta, chodzi własnymi drogami i dobrych 
rad nie słucha – stare są jak świat. Najwyraź-
niej to nieodłączne cechy młodości. Niezależnie, 
czy młodość ta przypada na wiek XIX, czy XXI. 
Nie wszyscy jednak wyrastają z tych kłopotliwych 
przypadłości, stąd uparciuchów w średnim i star-
szym wieku wciąż niemało na świecie. Godnym 
reprezentantem tego grona jest autor „Zemsty” 
– komedii wystawionej wiosną przez Teatr Pokoleń 
w Siennicy Różanej. Tak, właśnie tej „Zemsty”, która 
z ludzkiego uporu uczyniła prawdziwą… sztukę.

Szacowny autor, związany z Siennicą nie 
tylko najnowszym spektaklem, ale i herbem Boń-
cza, w ciągu całego swego życia z determinacją re-
alizował powzięte zamierzenia i nie zniechęcał się 
trudnościami. Pierwsze edukacyjne osiągnięcia 
nie zapowiadały późniejszych literackich sukce-
sów. Rodzice młodego Aleksandra zapewnili mu 
co prawda opiekę guwernerów, ale efekty ich pra-
cy nie nastrajały optymistycznie. Pierwszy guwer-
ner – Płachetko – był w przeszłości żołnierzem, 
walczącym pod rozkazami Jakuba Jasińskiego. Po 
latach wspominany przez Fredrę dramatycznie: 
O Płachetko! Niech ci Bóg (…) przebaczy, ale ja nie 
mogę, żeś mój czas najpiękniejszy (…) zabił, za-
mordował bez litości. Książki do ręki nie wziąłem. 
Jeżelim czytał, to romanse (…).1 Drugi nauczyciel 
- Piotr Trawiński - również związał się z mundu-
rem i po oświatowym epizodzie poszedł do wojska 
w 1807 roku. W tym kontekście nie dziwi wybór drogi 
życiowej przez przyszłego poetę: Byłem sobie, ot szes-
nastoletnim/ Pośród dwóch guwernerów nieukiem 
kompletnym / Żegnając biblioteki zasuwy spokojne 
/ (...) z radosnym uniesieniem ruszyłem na wojnę!2

1. A. Fredro: Trzy po trzy. W: Pisma wszystkie, t. 13. War-
szawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968, s. 172

2. Fragment pochodzi z wiersza Pro memoria, napisane-
go pod koniec życia w 1872 roku.

Uparty nastolatek w 1809 r. wstąpił do armii 
Księstwa Warszawskiego. Być może oprócz przy-
kładu opiekunów, wpływ na decyzję miała pewna 
rodzinna legenda. Głosiła ona, że nazwisko pocho-
dzi z czasów dawnych wojen i wzięto je od okrzyku 
„Friede Herr”, jaki wydał pewien pokonany Krzy-
żak błagając protoplastę rodu - rycerza Mieszka - 
o darowanie życia. Znane są i dziś tłumaczenia 
tego typu, np. „go win”, niekoniecznie oznaczające 
„idź i zwyciężaj”. Nie zmieniło się tylko jedno – nic 
w nich pewnego. 

Przyszły autor lektur wskoczył w środek wojny 
jak młody sarniuk na kwiecistą łąkę.3 Zaczynał karie-
rę wojskową zdobywając kolejne stopnie: podporucz-
nika, porucznika, kapitana, był nawet wojskowym 
referentem sądowym i odczytywał wyroki skazanym 
żołnierzom, co odbierało mu apetyt i sen. Z Pułku 
Ułanów trafił do Pułku Jazdy, w którym huzarów na-
zywano od koloru odznak „srebrnymi”. Rzecz jasna 
wciąż w siodle, bo do tego zdolności młodemu Alek-
sandrowi nie brakowało. Dalszą karierę wiódł w 5. 
Pułku Strzelców Konnych na Lubelszczyźnie. Pobyt w 
Lublinie jeszcze po latach wspominał z drżeniem ser-
ca, gdyż zakochał się tam w Anieli Trembickiej, zjed-
nywał inne piękne damy i brylował na salonach, robiąc 
użytek ze swej ułańskiej fantazji. Stacjonował również 
w Krasnymstawie. Musiał jednak nudzić się tu bar-
dzo, bo w pamiętniku wspomina pobliskie mia-
steczko jedynie w opisie pracy sądu wojskowego 

3. Z. Kuchowicz: Aleksander Fredro we fraku i w szlafro-
ku: osobowość i życie prywatne. Łódź: Krajowa Agen-
cja Wydawnicza, 1989, s. 73

Monika NagowskaUparty jak… Fredro
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i w opowieści o… gaciach. Pozbawiony damskiego 
towarzystwa, stacjonował na kwaterze z podpo-
rucznikiem Jakubem Nowickim. Temu to właśnie 
podporucznikowi zabrał pewnego razu płócienną 
część ubioru, którą słońce nie zwykło oglądać.4 
Gdy kolega upominał się o swoją własność, Fredro 
dał mu zbiór osobiście napisanych wierszyków pod 
wspólnym tytułem „Żale Jakuba nad utratą gaci”. 
Poezja ta zrobiła furorę w pułku, co nieszczęsnemu 
podporucznikowi musiało wynagrodzić stratę. Sam 
Fredro pouczony został przy okazji przez starsze-
go kolegę, że istnieje coś takiego, jak średniówka 
w wierszu. Zważywszy na późniejszą literacką karie-
rę, nauka okazała się bezcenna. O zwrocie garderoby 
źródła milczą, można więc przyjąć, że Jakub poświęcił 
gacie dla literatury, co w końcu jest ofiarą niewielką. 

Epizody z Lubelszczyzny faktycznie świad-
czą o tym, że Fredro w radosnym uniesieniu roz-
począł swoją wojenną przygodę. Ciąg dalszy wy-
prawy nie miał już nic wspólnego romantyczną 
przygodą. Przyszły komediopisarz wraz z armią 
Napoleona ruszył na Moskwę. Aleksander cudem 
uniknął śmierci. Maszerując w odwrocie został 
z koniem zepchnięty do rzeki pod Berezyną. W Wil-
nie zachorował na tyfus. Nastał czas głodu, stra-
chu i upokorzeń. W końcu Fredro trafił do niewoli 
i zginąłby marnie, gdyby nie ofiarność pewnych ludzi, 
m. in. emerytowanego rosyjskiego generała Gołowiń-
skiego oraz sędziego grodzkiego Michała Mineyki. To 
właśnie Mineyko dostarczył powóz, którym młody 
pisarz mógł uciec. Ówczesną granicę Fredro pokonał 
podając się za chłopa. Po dawnym eleganckim mun-
durze nie został nawet ślad, przyszły pisarz ubrany 
był stosownie do nowego wizerunku – w granatową 
sukmanę i słomkowy kapelusz. Ponieważ część dro-
gi przyszło mu pokonać pieszo, zmęczenie idealnie 
upodobniło Fredrę do utrudzonego wieśniaka. Nic 
też dziwnego, że gdy w Przemyślu spotkał przyjaciela 
z dzieciństwa Ignacego Konarskiego musiał się przy-
pomnieć i zaskoczonego zapytał na środku mostu: 
Cóż to, nie poznajesz Rudzia?5

Po powrocie do domu we Lwowie zabawił tylko 
kilka dni. Czuł, że przysięga złożona cesarzowi Fran-
cuzów obowiązuje go mimo klęski i uparcie dążył do 

4. A. Fredro: Trzy po trzy. Op. cit., s. 175
5. W. Natanson: Sekrety Fredrowskie. Warszawa: Ludo-

wa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981, s. 40

powrotu w szeregi armii. Dlatego, nie zwlekając, wy-
ruszył z dwojgiem przyjaciół, by walczyć o wolną ojczy-
znę u boku Korsykańczyka. Za kampanię moskiewską 
przyznano mu Krzyż Virtuti Militari, Fredro znowu 
znalazł się w sztabie Napoleona. Rozwoził instrukcje 
i rozkazy, przede wszystkim zaś mógł obserwować 
cesarza. Stąd liczne spostrzeżenia wykorzystane póź-
niej w pracy literackiej, jak choćby to o niefortun-
nym pokazie strzelania. Otóż Napoleon urządził dla 
swoich żołnierzy „kurs” obsługi dział, gdyż osobiście 
chciał pokazać, jak należy z nich strzelać. Mimo, że 
celował długo i z namaszczeniem – sromotnie chybił 
i dowiódł tylko tego, że każdy powinien znać swoje 
miejsce w szeregu. Nawet cesarz. 

Jak wielu innych, poeta domyślił się, że 
nadzieje na niepodległość ojczyzny są zbyt opty-
mistyczne. Mimo to wytrwał honorowo do końca 
kampanii. Zakończył ją we Francji w 1814 roku, 
otrzymawszy Krzyż Legii Honorowej. Pozostał jesz-
cze w Paryżu przez pewien czas bez grosza przy 
duszy, gdyż nie wypłacono zaległego żołdu. Jadł 
na kredyt jeden posiłek dziennie i marzł w nieopa-
lanej kwaterze. Z radosnego uniesienia niewiele 
pozostało. Dobrze, że o Fredrę dbał w tych ciężkich 
latach służący Jędrzej, i że mimo wszystko ocalała 
w pisarzu pogoda ducha! Po abdykacji Napoleona, 
Fredro zakończył ostatecznie wojowanie i osiadł 
w majątku Jatwięgi, gdzie podjął się kolejnego 
zajęcia: Wyjechaliśmy razem nie z równych po-
budek, / Napoleon na Elbę, ja prosto do Rudek. 
/ Tęskniłem za obozem... nudziłem się przeto, 
/ I żeby coś robić, zostałem poetą.6

W tym czasie powstały m.in.: „Nowy Don 
Kichot”, „Cudzoziemczyzna”, „Pierwsza lepsza”, 
„Odludki i poeta”. Praca literacka nie pochłania-
ła jednak Fredry całkowicie. Bywał na spotkaniach 
towarzyskich, w tym na karnawałowych balach we 
Lwowie. To właśnie podczas karnawału 1817 roku 
poznał swoją przyszłą żonę – Zofię z Jabłonowskich, 
już niestety… Skarbkową. Zofia poślubiona była dużo 
starszemu, lecz bogatemu Skarbkowi (nomen omen). 
Najwidoczniej niezbyt szczęśliwie układało się to 
małżeństwo, gdyż mimo niewątpliwej uczciwości Zo-
fii, uparty Fredro poruszył jej serce. Trzeba przyznać, 
że kobietom imponowało jego obycie w towarzystwie, 

6. Z. Kuchowicz: Aleksander Fredro we fraku... Op. cit., 
s. 67
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sława doskonałego jeźdźca i wojenna przeszłość, 
a zwłaszcza odznaczenia na piersi. Wszystkie te za-
lety znaczyły jednak zbyt mało, by pokonać rodzinne 
i prawne przeszkody, jakie stanęły na drodze Alek-
sandra i Zofii. Ślub ze Skarbkiem należało unieważ-
nić, przed czym wzbraniała się matka ukochanej, 
gdyż mimo przywar obecnego zięcia, ceniła jego ta-
lent do pomnażania majątku. Z drugiej zaś strony nie 
znosiła Fredrów, odkąd jeden z Jabłonowskich wziął 
sobie żonę z tej właśnie rodziny. Prawdziwy pech.

Z tego okresu - pełnego niepewności - po-
chodzi wzruszająca pamiątka. W 1824 roku Zofia 
przegrała w jakiejś niewinnej grze drobną austria-
cką monetę i kazała przekuć ją dla Aleksandra 
w miedziany pierścionek z wygrawerowanym w środ-
ku miłosnym zaklęciem: Nie tu – to tam. Dopiero w 
cztery lata później odbyły się rozprawy anulujące ślub 
ze Skarbkiem z uwagi na zbyt małą liczbę zapowiedzi. 
W końcu Zofia i Aleksander pobrali się 9 listopada 
1828 roku. Trzeba było wielkiej cierpliwości i jeszcze 
większego uporu, by sprawę po jedenastu latach do-
prowadzić do końca. A wtedy pojawiły się zupełnie 
nowe wyzwania.

W czasie miłosnych starań o rękę Zofii 
Fredro był już znanym i docenianym pisarzem. 
W 1825 roku napisał przepyszne „Damy i huzary”, 
w 1826 roku „Dyliżans”, „Gwałtu, co się dzieje”, 
a w rok później „Śluby panieńskie”. Sam wieszcz 
Adam Mickiewicz napisał o starszym koledze, 
jako o autorze komedii o wielkim talencie, bardzo 
lubianym przez warszawską publiczność.7 Ponie-
waż teatralne przedstawienia przestały zaspokajać 
jego ambicje, postanowił swoje sztuki opublikować. 
Druk w owym czasie był jeszcze trudniejszy niż 
w PRL-u, gdy ukazywały się pierwsze numery „Ziar-
na”. Problemy wydawcy wyglądały jednak znajo-
mo – należało uporać się z cenzurą i zdobyć papier. 
Fredro wspierany przez starszego brata Maksymi-
liana i tym razem sprawę doprowadził do końca. 
W 1826 roku w Wiedniu wydrukowano pierwsze dwa 
tomy. Zwyczajem owych czasów ogłoszono prenume-
ratę po 4 złote za egzemplarz. Subskrybentów zgłosi-
ło się 156, w tym 1 ordynat, 4 miłośników literatury 
o książęcym rodowodzie, aż 54 hrabiów, 4 baronów 
i 2 księży. Koszty tego przedsięwzięcia musiał pokryć 
w znacznej części sam Fredro i to zaciągając kredyt. 

7. W. Natanson: Sekrety Fredrowskie. Op. cit., s. 88

Cóż, grunt to determinacja. 
Ta sama cecha po latach była jednakże przy-

czyną zupełnie innej decyzji. Fredro na kilkanaście lat 
zamilkł, z rozmysłem nie publikując żadnych nowych 
utworów. I to po napisaniu znakomitej „Zemsty”, 
której prapremiera odbyła się 17 lutego 1834 roku 
we Lwowie w cztery dni po ukończeniu przez Mi-
ckiewicza „Pana Tadeusza”.8 Już w następnym 1835 
roku wystawiono „Dożywocie” (w opinii krytyków 
nieudane), a krakowskie czasopismo opublikowało 
zjadliwy tekst pt. „Nowa epoka poezji polskiej”. I tak 
zaczął się dla Fredry czas niepowodzeń. Okazało się, 
że autorem anonimowego tekstu był Seweryn Gosz-
czyński, który w niewybredny sposób zaatakował nie 
tylko styl komediopisarza, ale i jego postawę - w oce-
nie piszącego - mało patriotyczną. Oto cały Kraków 
mógł przeczytać o twórczości Aleksandra, że wiersz 
(…) bez oryginalności, bez indywidualnej barwy, 
bez odcienia charakterów. Płynny jak woda, ma 
też smak wody. Dodatkowo za pretekst posłużyła 
wypowiedź jednego z bohaterów dawnej sztuki Fre-
dry „Nowy Don Kichot”: trzeba być waryjatem, aby 
świat chcieć przerobić, walczyć z całym światem. 
Ten fragment sprowokował Goszczyńskiego do wy-
snucia wniosku, że to sam Fredro walczy z dążenia-
mi powstańczymi, że jego komedie są nienarodowe, 
a publiczność przyjmuje je jak ktoś głodny kawałek 
spleśniałego chleba.9

Niesprawiedliwa ocena stylu pisarza (któ-
rego język zachwyca po dziś dzień) i prostacki 

8. Praca nad „Zemstą” trwała od 1833 roku. Pierwotnie 
sztukę osadził Fredro w czasach mu współczesnych 
i inaczej nazwał postaci, np. Podstolina była pierwotnie 
Panią Rublową, a Papkin – Papkiewiczem (carski cen-
zor sugerował… Papkę). Ponieważ pomysł sztuki za-
czerpnął autor z autentycznego XVI-wiecznego sporu, 
po namyśle cofnął akcję w przeszłość do przełomowe-
go okresu, gdy szlacheckie obyczaje ustępują nowej 
modzie. Spór o Zamek Cześnika i Rejenta porównuje 
się z konfliktem Sopliców i Horeszków, opisanym przez 
Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu”, niemal w tym 
samym czasie gdy powstawała „Zemsta”. Autorzy nie-
zależnie od siebie wpadli na podobny pomysł.

9. Atak wiązał się z osobistą zemstą na pisarzu. Fredro 
w 1832 roku zniweczył plany Goszczyńskiego na za-
łożenie nowego pisma, co ten zapamiętał i po latach 
przyznał się do autorstwa paszkwilu: Przez to upadł 
projekt dziennika, a ja straciłem dla Fredry szacunek 
i okazałem to jemu (…) w rozprawie „Nowa epoka 
poezji polskiej” (W. Natanson: Sekrety Fredrowskie. 
Op. cit., s. 124).
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atak na tego uczestnika kampanii napoleońskiej - 
zraniły Fredrę. Na pocieszenie warto dodać, że Gosz-
czyński podobną cenzurkę wystawił Mickiewiczowi, 
siebie samego dając za przykład najlepszego z poe-
tów. Jedyne, co nasuwa się w odpowiedzi, to ów fe-
ralny cytat: trzeba być waryjatem. Krakowskie pis-
mo uczyniło brzydki początek, ale krytyczne głosy 
zaczęły pojawiać się również w prasie poznańskiej. 
Optymizmem napawa fakt, że Fredry nie opuściła ani 
publiczność, ani aktorzy i jego sztuki cieszyły się w te-
atrach powodzeniem.

Pisarz jednak uniósł się honorem i wyco-
fał zupełnie z życia literackiego. Znalazł sobie za to 
inne zajęcie. Od 1835 roku intensywnie pracował 
w galicyjskim sejmie stanowym. Zajmował się kwe-
stią uwłaszczenia chłopów, finansowaniem polskich 
teatrów i sprawami ekonomicznymi (założeniem 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Galicyjskiej 
Kasy Oszczędności, Towarzystwa Ubezpieczeń od 
Ognia). Czuwał również nad działalnością Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, wspierając wznowie-
nie pracy drukarni, zamkniętej po ujawnieniu w niej 
konspiracyjnych wydawnictw. Nie miał więc zbyt 
wiele czasu na rozważanie treści krytycznych opi-
nii, zwłaszcza, że czekały go nowe kłopoty. Fredro 
w swojej działalności publicznej otwarcie krytykował 
galicyjską biurokrację, nazywając ją diabłem w stoso-
wanym kapeluszu. Słowa te podchwycone przez ja-
kiegoś denuncjatora, stały się podstawą do oskarżeń 
znacznie poważniejszych niż te, formułowane przez 
paszkwilantów. Odniesiono je bowiem do samego 
cesarza, a Fredrze zarzucono zdradę stanu. Również 
syn pisarza został uznany za buntownika i rodzina na 
pewien czas dla własnego bezpieczeństwa przenio-
sła się do Paryża. Absurdalny proces o zdradę stanu 
w końcu umorzono w 1853 roku, mimo to Fredro 
długo jeszcze  odmawiał upublicznienia swojej litera-
ckiej pracy.

W końcu, po latach oczekiwania pojawiła się 
komedia „Wielki człowiek do małych interesów”, 
czas milczenia skończył się definitywnie: A napi-
sawszy jedną po szczęsnym połogu / Do dawnego, 
niestety, wróciłem nałogu.10 I tak, publiczność otrzy-
mała kolejne czternaście utworów. Między innymi 
były to: „Wychowanka”, „Ostatnia wola”, „Świecz-
ka zgasła”. Zanim Fredrze naprawdę świeczka zga-

10. Ibidem, s. 148

sła podarował najbliższym „Zapiski starucha”, czyli 
zbiór aforyzmów i osobistych przemyśleń. Przy tym 
zabronił dzieciom kiedykolwiek wydawać drukiem 
te notatki. Wiadomo, że mówił poważnie, bo miłosne 
listy, które Zofia i Aleksander pisali do siebie przez 
długie lata, zostały przezornie wrzucone do kominka. 
Bliscy uszanowali wolę Fredry, ale literaturoznawców 
ten zakaz nie dotyczył. Bywają równie uparci, jak lite-
raci, a na upór nie ma plastra.11 Przed ich dociekli-
wością nic nie chroni i nawet najskrytsze tajemnice 
nieboszczyków wystawiane bywają na widok publicz-
ny. Upłynęło parę dekad i w latach 60-tych XX wieku 
w obszernym zbiorze utworów Fredry, pod wiele 
mówiącym tytułem „Pisma wszystkie”, znalazły się 
zakazane „Zapiski”. Ba, znalazły się w nim również 
frywolne wierszyki, gospodarcze notatki i spis gar-
deroby z 1861 roku, w którym obok futra niedźwie-
dziego, kontusza, fraka, szlafroka i innych elementów 
stroju, widnieją „męskie niewymowne” (flanelowe 
w liczbie siedmiu i dwie płócienne sztuki). Czy któreś 
z nich należały do podporucznika Jakuba z krasno-
stawskich czasów? Nie wiadomo.

Monika Nagowska
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Chruściele

Jest to grupa ptaków zamieszkują-
ca brzegi wód (przeważnie stojących) 
oraz łąki. Na terenie naszej gminy 
można zobaczyć wszystkie chruściele 
występujące w Polsce, w tym rzadką 
kropiatkę, której lęgowiska są utajnia-
ne, a fotografowanie wymaga zgody 
ministerstwa.

Najczęściej spotykana jest łyska, 
druga co do częstości występowania 
to kokoszka wodna, potocznie zwa-
na kurką wodną. Obydwie pływają po 
naszych stawach. Łyski są mniej pło-
chliwe i łatwiejsze do obserwacji, która 
niekiedy może przynieść zaskakujące 
efekty (niewierność dosłownie pod no-
sem partnera!).

Kolejnym chruścielem, którego 
bardzo rzadko można spotkać jest der-
kacz. Trudno go zobaczyć, ale miesz-
kańcy domów położonych blisko łąk od 
maja do końca lipca słyszą go nocami. 
Po łacinie nazywa się Crex crex, co do-
skonale oddaje dźwięk jego głosu.

Wodnika także niełatwo dostrzec, 
ale jego wrzaski słyszane z trzcin i za-
rośli rogożyny, gdzie przebywa, mogą 
przestraszyć, szczególnie wtedy, kiedy 
odezwie się dwa-trzy metry od nas wy-
dając głos podobny do wrzasku kota 
nadepniętego na ogon. Czasami wy-
chyla się z trzcin, ale tylko przy niskim 
poziomie wody.

Zielonka porusza się za to cichut-
ko jak duszek. Skacze po pływających 
zeszłorocznych trzcinach, a dzięki jej 
bardzo długim palcom może stanąć 
jednocześnie na kilka patyczków, sło-
mek czy trzcin. Jest wielkości szpaka, 
zielonkawa, cętkowana, tak że zlewa 
się z otoczeniem. Porusza się szybko 
i cały czas coś zbiera. Bezszelestnie 
pojawia się i znika. Obserwacja trwa 
kila sekund.

Kropiatka preferuje tereny pod-
mokłe, bagniste, podobnie jak wod-
nik, ale z miejscami nieco suchszymi. 
Jest objęta ścisłą ochroną gatunkową, 
w Polsce występuje rzadko. Od kwiet-
nia do lipca słychać wieczorem lub 
nocą jej pogwizdywanie. Spotkałem ją 
przypadkowo, szukając wodnika – jest 
nieco większa od zielonki, spokojniej-
sza i naprawdę piękna. Piórka w krop-
ki, dziób wielokolorowy, u nasady mar-
chewkowoczerwony, środek zielony, 
koniec ciemny, oczy jak na fotografii. 
Dzięki bobrom będzie miała większe 
możliwości znalezienia lęgowiska.                                                           
                     

Mirosław Kaczor
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