
1 (37) 2014 CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNEIS
S

N
 2

30
0

-4
59

2

37

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „SŁOWIANKI”
fot. Andrzej David Misiura



ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „SŁOWIANKI”

Zespół Śpiewaczy „Słowianki” powstał z inicjatywy Haliny Skiby 
i Jadwigi Szaron w niewielkiej miejscowości Baraki. Początkowo grupę 
wspierał znajomością dawnego folkloru grywający na akordeonie Stani-
sław Skiba, mąż Haliny, a później - choreografka Krystyna Kobylańska. 
Oprócz inicjatorek, w grupie założycielskiej znalazły się: Janina Bodio, 
Janina Berbeć, Marianna Piętal, Maria Szostek i Halina Karwat. „Sło-
wianki” śpiewają nieprzerwanie od trzydziestu lat. Obecnie występują 
w składzie jak na zdjęciu z okładki: od lewej Janina Bodio, Halina Wój-
cik, Halina Skiba (okazjonalnie), Janina Berbeć i Jadwiga Szaron.

fot. Piotr Szostek i inni
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Andrzej David Misiura 

Od redakcji

Rok 2013 okazał się przełomowym dla sien-
nickiej kultury. Mieliśmy okazję uroczyście obcho-
dzić stulecie Żeńskiego Zespołu Ludowego „Sien-
niczanki”, stulecie amatorskiego ruchu teatralnego 
w Siennicy Różanej i pięciolecie Teatru Pokoleń. Do 
grona stulatków dołączyła także Ochotnicza Straż 
Pożarna, która w przeszłości zasłużyła się jako opie-
kun, a nawet współtwórca zespołów artystycznych.

Ubiegły rok to przede wszystkim czas od-
rodzonego „Ziarna”, które po dwóch dziesięciole-
ciach niczym Feniks otrząsnęło popioły i ponownie 
wskazuje najważniejsze kierunki do wartościowej 
i ponadczasowej kultury. Zespół redakcyjny w swo-
jej pracy, której rzetelność można weryfikować 
nawet po wielu latach nieustannie dokłada starań 
i upowszechnia wartościowe wzorce dalekie od kul-
tury konsumpcyjnej.

Formułą nowych wydań „Ziarna” jest pre-
zentowanie zespołów artystycznych, twórców 
i wybranych miejscowości. W niniejszym 37. nu-
merze przedstawiamy więc m.in. Zespół Śpiewa-
czy „Słowianki” i miejscowość Baraki oraz malarzy 
Annę i Zbigniewa Antoniaków rodem z Siennicy 
Królewskiej Dużej, a mieszkających w Biłgoraju. 
Na dalszych stronach zapoznamy Państwa bliżej 
z tym niewielkim sołectwem o interesującej historii. 
Wiadomości należałoby jeszcze uzupełnić, wymie-
niając chociażby uzdolnioną artystycznie młodzież: 
Agnieszkę Bąk znaną z zainteresowania fotografią 
artystyczną, teatrem i z publikacji w „Ziarnie”, Kon-
rada Lobę aktora Teatru Pokoleń i muzyka-trębacza 
Kapeli Ludowej „Siennica” oraz utalentowaną pla-
stycznie Aleksandrę Berbeć. Natomiast na trzeciej 
stronie okładki, niespodzianka - unikalne zdjęcia 
sów autorstwa Dariusza Świtały z Katowic.

Powoli przyzwyczajamy się do Teatru Po-
koleń, który przed sześciu laty wstrząsnął całym 
regionem wystawiając „Chatę za wsią”. Jednym 
z dowodów jego popularności była niedawna prośba 
o użyczenie naszego scenariusza dla teatru amator-
skiego z Beska koło Krosna. Z radością oczekujemy 
na ten spektakl mając świadomość, że będzie w nim 
i cząstka naszej pracy. Teatr Pokoleń po udanych 
ubiegłorocznych premierach „Zemsty” i przedsta-

Od redakcji Od redakcji

wieniu jubileuszowym rozpoczął próby do ósmej 
sztuki zatytułowanej „Teatr w Pipidówce”. Skład 
zespołu każdego roku częściowo wymienia się, po-
nieważ opuszczają go młodzi aktorzy podejmujący 
naukę na studiach. Tym razem zasilili go nieco doj-
rzalsi wykonawcy, którzy pragnąc przygody ze sceną 
zadają sobie trud, aby na próby dojechać czasem 
z odległych miejscowości.

W grupie wydawnictw dotyczących Siennicy 
Różanej oprócz „Ziarna”, można pochwalić się dwo-
ma ważnymi książkami. Jedną z nich jest siennicka 
monografia autorstwa Andrzeja Wawryniuka wy-
dana staraniem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Siennickiej, a druga opowiada historię teatru autor-
stwa Ireny Zarazy i Andrzeja Misiury. 

Nagrody są najmilsze i chętnie o nich mó-
wimy. W ubiegłym roku zaszczytny tytuł Twórca 
Kultury w Powiatowym Konkursie Kultura 2013 
otrzymała plecionkarka wyrobów ze słomy Janina 
Bodio z Baraków. Pierwszą nagrodę w Powiatowym 
Festiwalu Piosenki i Tańca w Żółkiewce zdobył ze-
spół tańca młodzieżowego NO NAME z Centrum 
Kultury, natomiast kierowniczka Zespołu Śpiewa-
czego WRZOS z Borunia - Grażyna Kielech -została 
Liderką Roku 2013 Powiatu Krasnostawskiego.

Znaczącą rolę w zakresie integracji społecznej 
odegrał Uniwersytet Trzeciego Wieku, który stwo-
rzył aktywną grupę odbiorców oferty kulturalnej 
i popularno-naukowej. Odbyły się również wszyst-
kie dobrze nam znane doroczne imprezy, w których 
Centrum Kultury jak zawsze ma duży udział.

Na zakończenie warto dodać, że w lipcu 2013 
roku Biblioteka Publiczna w Siennicy Różanej obrała 
imię wielkiego reportażysty Ryszarda Kapuścińskie-
go, a w grudniu dotychczasowy GOK przyjął długo 
oczekiwaną nazwę Centrum Kultury i nowy statut.

Rok 2014 zapowiada się także ciekawie. 
Oprócz zapowiadanej premiery teatralnej już 
w kwietniu zaplanowano w Centrum Kultury wiel-
ką wystawę rękodzieła artystycznego połączoną 
z kiermaszem wielkanocnym, a jeszcze przed święta-
mi zostanie powtórzona w Krasnymstawie wystawa 
Siennickiej Grupy Plastycznej. W czerwcu będziemy 
świadkami 50-lecia Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej, natomiast lipiec przyniesie wielką imprezę 
pod nazwą II Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej 
LUBELSKIE LATO 2014 itd.

Zapraszamy. 

Andrzej David Misiura
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Miejsce z opowieścią - Baraki Lidia Jurkiewicz

 
Lidia Jurkiewicz 

 

Miejsce z opowieścią - Baraki

- Wystarczy popatrzeć na mapę geodezyj-
ną gminy Siennica Różana, a już dysponujemy 
cząstką wiedzy na temat jej mieszkańców - mówi 
Waldemar Nowosad, przewodniczący Rady Gminy 
Siennica Różana - Jaki był ich rodowód? Czym się 
zajmowali? Jak długo zamieszkują te tereny? Otóż 
ziemia pisze historię sprzed lat.

Rok 1864 przyniósł ogromne zmiany na 
polskiej wsi. Na mocy ukazu carskiego dokonano 
uwłaszczenia chłopów. Dotychczasowe obszary 
dworskie lub rządowe zostały w dużej części roz-
parcelowane pomiędzy użytkujących je chłopów. 
Byli to głównie mieszkańcy z dziada, pradziada 
związani z Siennicą Różaną. Car uwłaszczył rów-
nież dobra kościelne. Jednak część folwarków po-
została w rękach właścicieli dworu, którzy również 
z czasem pozbywali się ich, odsprzedając je nowym 
gospodarzom. I tak w nazewnictwie wsi możemy 
się doszukać związków własnościowych; Siennica 
Różana Folwark, Siennica Różana Kolonia, Sienni-
ca Różana Poduchowna.

Zainspirowana przeszłością miejsc, do-
mostw i rodzin znalazłam się we wsi Baraki. Od 
razu padły w mojej głowie pytania: skąd nazwa 
Baraki, kiedy powstały, do kogo należały te ziemie, 
kim byli jej mieszkańcy, czym się zajmowali? Zbli-
żający się jubileusz 25-lecia zespołu śpiewaczego 
Słowianki z Baraków skłonił mnie, by tam się udać 
i zgłębić wcześniej postawione pytania. Rozma-
wiam ze współzałożycielką zespołu, panią Haliną 
Skibą. Niepostrzeżenie nasza rozmowa o historii 
Słowianek dotyka przeszłości Baraków.

- Ziemię moi rodzice wykupili od banku 
rolnego, który przejął zadłużone dobra siennic-
kie folwarku, którego właścicielem był Władysław 
Ostrowski. Mój tatuś - Stanisław Zadrąg i jego wu-
jowie - Michał i Franciszek Banaszkiewiczowie to 
pierwsi mieszkańcy, pierwsi gospodarze wsi, którą 
trzeba było później jakoś nazwać.

- A dlaczego Baraki?
- Wokół dworu Ostrowskiego, nieco niżej, 

w pofałdowaniach terenu, z białego kamienia roz-
ciągały się zabudowania gospodarcze, dawniej 

zwane czworaki i stąd wzięły się Baraki. W 1935 r. 
na skutek wielkiej burzy czworaki się zawaliły, Ba-
raki zostały do dziś.

- Wszystko, co się dzieje, z nazwy bierze 
swój początek, a jaki początek miały Baraki?

- Zadłużony folwark wciąż rozparcelowy-
wano. Przybywali nowi gospodarze, wiele rodzin 
przybyło z Zakręcia (gmina Krasnystaw). Były to 
rodziny Laskowskich, Zadrągów, Banaszkiewiczów 
i Kawęckich. Później przybywali inni, odkupując 
parcele ziemi od tych, którzy przybyli na Baraki 
wcześniej.

- Źródła podają, że majątek Ostrowskiego 
liczył 151 hektarów, ile waszej rodzinie przypadło 
w udziale?

- Należeliśmy do gospodarzy średnio za-
możnych, nabyliśmy 20 mórg, czyli dzisiaj prze-
liczając na hektary, to wypada ich 11. Bogatsi 
byli Laskowscy, którzy zamieszkali we dworze po 
Ostrowskim. Dziś już go nie ma, gospodarzą tam 
państwo Wójcikowie.

- Widzę, że pola na Barakach są szerokie, po 
uprawach sądząc - ziemie urodzajne, teren łagod-
nie wznosi się i opada, a poza tym rozległe lasy. To 
wymarzone miejsce dla tych, którzy chcą rozwinąć 
gospodarstwo. Od czego zaczynał pani ojciec?

- Od wiedzy i działania w rożnych dziedzi-
nach. Ukończył bowiem średnią szkołę rolniczą 
w Danii, był członkiem Sejmiku Krasnostawskiego 
i działaczem ruchu ludowego.

- W książce P. Czuby i J. Wojtala Walczy-
li na ziemi krasnostawskiej czytamy: Okręgowy 
Zarząd ZMW w tym okresie stanowili: Stanisław 
Zadrąg - prezes (…). To mowa o pani ojcu? Co wie 
pani o jego działalności?

Stanisław Zadrąg
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- Pierwsze lata niepodległego państwa, 
a o tych czasach rozmawiamy, wiąże się z ożywio-
nym ruchem społecznym. Szczególnie aktywni 
byli chłopi. Mój tatuś działał w Związku Młodzieży 
Wiejskiej, przecież na zjeździe ludowców poznał 
moją mamę. Ta organizacja urządzała na wsi świe-
tlice, biblioteki, czytelnie, sceny przenośne. Tatuś 
był działaczem powiatowym. Dużo mówił i pisał 
o tym. Był niezłym oratorem, również pisał artyku-
ły na łamach ludowej prasy.

- Powróćmy do gospodarstwa. Jak powsta-
wało?

- Wiem, że było ciężko, ale oczami dziecka 
widzę sielski krajobraz. Widzę ten dom, tuż obok 
maliniak, rzędy porzeczek, dookoła obsadzony był 
czereśniami. Tuż za domem rozciągał się młody sad 
jabłoniowy z bogactwem odmian. Rosły tam anto-
nówki, złote renety, redeny i grochówki. Były też 
wiśnie, śliwy, szczególnie - renklody. A wszystko w 
najlepszym porządku, równo i symetrycznie roz-
planowane i zagospodarowane. Tatuś lubił dokład-
ność i skrupulatność. Przypomniało mi się nawet, 
że prowadził rachunkowość swojego gospodarstwa 
i skrzętnie notował wszystkie wydatki i przychody. 
Nawet zakup igły nie uszedł jego uwadze.

- Tak więc nic dziwnego, że gospodarstwo 
się rozwijało?

- Najpierw zbudowaliśmy dom, składał 
się z izby, komory i sionki. Potem powstała duża 
stodoła z dwoma bojowiskami oraz duża obora 
z kamienia. Dachówka na dom i oborę była włas-
nego wyrobu. Na Barakach gliny było pod dostat-
kiem. Istniała tu cegielnia, która niegdyś należa-
ła do Koszarskiego. Tak więc dojne krowy, dwa 
konie, trzoda chlewna zasiedliły oborę. Trzeba 
więc było zasiać dużo żyta, uprawiać buraki i ko-

niczynę, by wykarmić inwentarz. Jest rok 1935, 
pamiętam przyszła burza, która zniszczyła wiele. 
Zerwała dachy z budynków inwentarskich, obi-
ła owoce, trzeba było zaczynać od nowa. W 1934 
roku zmarła moja mamusia, miałam wtedy 11 lat.  
Tato został sam. Potem była mama Karolina (mó-
wiłam na nią „mama Karola”) - druga żona tatusia. 
Zamieszkał również z nami ojciec macochy. Dobry 
był z niego gospodarz.

- Nadal więc rozkwitały sady i rodziło się 
zboże.

- Toczyło się życie, ale nie tylko rodzinne. 
Mieszkańcy wsi zaczęli coraz bardziej odczuwać, że 
połączyło ich miejsce, w którym żyli, coś na kształt 
ludzkiej więzi. Szczególnie społecznikowska pa-
sja była bliska mojemu tatusiowi. Trzy lata przed 
wybuchem wojny zebranie wiejskie wybrało go na 
wójta gminy Siennica Różna. Wójt wtedy posiadał 
uprawnienia policyjno-administracyjne i sądowni-
cze. Pamiętam, że tatuś założył straż obywatelską, 
a kto dopuścił się czynu karalnego musiał odsie-
dzieć w tak zwanej kozie. Cała wieś była dumna, że 
z takiej małej społeczności, która nie miała sołtysa, 
wybrano wójta.

- Jak długo pani ojciec sprawował tę funkcję?
- Minęło dwa lub trzy lata od wyborów, 

przyszedł rok 1939 i II wojna światowa. Jest 20 
września, wczesne popołudnie. Przez wieś Niem-
cy pędzą mężczyzn. Wcześniej w Siennicy Róża-
nej miało miejsce wydarzenie - otóż ostrzelano 
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niemiecki patrol konny. Zginęło wtedy trzech 
Niemców. Z zemsty przetrząśnięto wieś Baraki 
i zastrzelono kilku mężczyzn. Wśród nich znaleźli 
się: Stanisław Bojarski, Stanisław Jakubiec, Win-
centy Jakubiak, Stanisław Kot, Tomasz Kowalski, 
Franciszek Mielnicki, Piotr Płachetki. Ja byłam 
świadkiem jak zginął mój tatuś. Akurat wyszliśmy 
ze schronu, który był pod wiśnią. Tatuś na rękach 
trzymał Wieśka, młodszego brata, był jeszcze wu-
jek z Księżomierza i brat mamy - Józef Gułaś. Ja 
stałam obok mamy i pani Laskowskiej, było jeszcze 
kilkoro dzieci. Nagle trzech Niemców odłączyło się 
od grupy i zbliża się do nas. Rozkazująco wskazuje 
na tatusia, aby oddał dziecko matce. I nagle widzę 
Niemców przygotowujących się do strzału: przy-
klęknęli, nacelowali i strzelili jak do kaczek. Tatuś 
dostał w pierś - śmiertelnie. Przewrócił się i upada 
na wznak. Upada też drugi mężczyzna. Był to Józef 
Gułaś. Dostał w głowę i upada na twarz - nie żyje. 
Potem pada trzeci mężczyzna. Okazuje się później, 
że przeżył. Był to wujek z Księżomierza. Podniósł 
wtedy głowę i zapytał: Poszli? Mama odpowiada: 
Poszli. Podbiega szybko do ojca. On unosi ku niej 
rękę, która bezwiednie opada, opadają też jego po-
wieki. Całe zdarzenie miało miejsce tu, pod tą ja-
błoneczką. Tam położyliśmy ciała i przykryliśmy je. 
Po dwóch godzinach pojawia się dziesięciu Niem-
ców. Pytają: Gdzie jest Zadrug? Mama odpowiada: 
Zastrzelony. Niemiec nie rozumie, pyta dalej: Za-
bit? Mama mówi, że tak i pokazuje zakrwawione 
ręce.

- Co było dalej?
- Zaprzęgliśmy konie i pojechaliśmy na Rud-

kę, do domu rodzinnego mamy. Gdzie Stasio? Gdzie 
Józio? - padły pytania. Nie żyją - odpowiada mama, 
pokazując zakrwawione ręce.

- Zginął pan Stanisław, ale nie zginęła histo-
ria, którą stworzył, która przywiązała wielu ludzi do 
miejsca przez niego wybranego, nazwanego i ukocha-
nego.

- To miejsce związało też i mnie, i moją rodzi-
nę. Przez lata pielęgnowałam każdy odruch ludzkiej 
działalności, który służył tej społeczności, zamieszka-
łej wśród baracznych wzgórz. Pełniłam funkcję soł-
tysa, zakładałam Koło Gospodyń Wiejskich, zespół 
śpiewaczy Słowianki, byłam łączniczką Armii Krajo-
wej.

- Wśród wielu odznaczeń za swoją działalność 
dla społeczeństwa, jakie pani otrzymała, jedno z nich 
swoją nazwą bardzo dobrze określa pani postawę wo-
bec niego. Jest to Order Serca Matkom Wsi.

Odwiedzając Baraki i jej mieszkańców, 
poznając ich historie, poczułam niedosyt wiedzy 
o czasach sprzed lat, o czasach, kiedy powstawała 
Polska. Szybko więc wpisałam adres internetowy 
www.siennica.pl. W zakładce sołectwa odczytałam: 
Miejscowość Baraki powstała na przełomie XIX 
i XX wieku, jako folwark ziemski dóbr Siennica 
Różana. Nazwa miejscowości pochodzi zapewne 
od nazwy budynków folwarcznych zwanych ba-
rakami. W 1921 roku w folwarku Baraki było 3 
domy i 52 mieszkańców. W okresie międzywojen-
nym właścicielem folwarku liczącego 151 ha był 
Władysław Ostrowski. Obok folwarku istniała ce-
gielnia, a jej właścicielem był J. Konarski.

Kiedy wracam do tego miejsca, do małej wsi 
ukrytej wśród wzgórz i lasów, powracam myślą do 
zdarzeń i widzę, jak widział nasz wieszcz narodowy: 
Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, 
na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, stał 
dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany.

Stał również na cmentarzu pomnik zamor-
dowanych z napisem: śp. Józef Zadrąg wójt gminy 
tutejszej, żył lat 40 i Józef Gułaś lat 16 zabici 20 
IX 1939 r. Widniała też płaskorzeźba Matki Boskiej 
okrywającej płaszczem polskiego żołnierza, z napi-
sem: Królowo Korony Polskiej - módl się za nami. 
Niemcy rozbili pomnik, zniszczyli napis i płaskorzeź-
bę. Zginęło to, co materialne, ale nie zginęło miej-
sce wraz ze swoją historią. Wciąż tworzy się nowa. 
Baraczne wzgórza wciąż witają nowych gospodarzy, 
a nawet i turystów.

Lidia Jurkiewicz
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Miejsce z opowieścią - Baraki Lidia Jurkiewicz
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Regina Knap

Baraki

Wsi spokojna, wsi wesoła
Od „Lipiny” echo woła,
Słychać piękne śpiewy ptaków,
Które dolatują z krzaków.

Wśród pszenicy, lnu i maków,
słychać również trele ptaków.
Śpiew „Słowianek” gdzieś w dolinie,
A melodia pięknie płynie.

Do „Ściecharki” dróżka wiedzie,
Dobry relaks po obiedzie
I dla starszych, i dla młodych
To dla zdrowia i urody.

Domów kilka hen na wzgórzu 
Bez azotu i bez kurzu.
Z tego płynie morał taki
Zdrowa będzie wieś Baraki.

Poezja - Regina Knap

Kasia Kielech 

Ślady stóp 
czyli historia 

pewnej Zadrążanki

- Halinko, chodź do nas - wołają rodzice, 
siedząc na pachnącym żywicą drewnie, przygoto-
wanym na nowy dom. Idę w ich stronę i niosę im 
kromki chleba posmarowane śmietaną i cukrem. 
Wspinam się i siadam obok nich. Leniwe, przedpo-
łudniowe powietrze  zaprasza nas do rozmowy.

 - Kim chciałabyś zostać, jak urośniesz?- 
pytają.

- Krawcową - odpowiadam bez namysłu. 
Siedzimy jeszcze przez jakiś czas i patrzymy na 
hektary zasadzonych przez tatusia sadów. Czuję 
się tak bezpiecznie. Jest rok 1934, mam siedem lat, 
a dziś tamten świat jest tylko wspomnieniem.

Po latach widzę moje życie jako opowieść 
o bezpiecznym dzieciństwie i  wczesnej, trudnej 
oraz wymagającej dorosłości.

Uczucie strachu zaczynam już poznawać 
od czerwca następnego roku. Bawię się z bratem 
i sąsiadami przy studni. Nagle zrywa się straszny 
wiatr. Kolor nieba zmienia się raptownie. Błękit 
zastępuje purpura. Drzewa gną się na wszystkie 
strony. Czereśnie lecą z drzew. Chowamy się do 
komory. Robi się ciemno. To nie jest zwykła burza. 
Przebiegamy przez kuchnię do pokoju. Mała Da-
nusia leży w łóżeczku. Modlimy się. Mama chodzi 
od okna do okna. Obejmuje się rękoma. Ogromna 
siła zrywa dachy, zawala budynki, niszczy stodoły, 
przygniata zwierzęta. Słyszę ogromny huk.

 Wymodliliśmy jednak ocalenie, przeży-
liśmy, ale dobytek został zniszczony. Zawaliły się 
domy i baraki1. Połamały drzewa, a trawa w sadzie 
mieniła się czerwienią dojrzałych, opadłych czere-
śni. Ich smak towarzyszy mi do dziś.

Kilka miesięcy później, w listopadzie umie-
ra moja mama, Felicja Magdalena. Miałam wtedy 
8 lat, mój brat 6, a siostra Danusia 12 miesięcy. 
Tato został sam na dużym gospodarstwie. Oprócz 
sadownictwa, zajmował się hodowlą świń dla An-
glików. Zaczął odbudowywać stodołę zniszczoną 
przez burzę. W 1937 roku tata zostaje wybrany 
na wójta gminy. Nami opiekuje się ciocia Hania, 

1. baraki folwarczne - stąd nazwa naszej miejscowości.

Kasia Kielech 

Wyroby ze słomy, Janina Bodio
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siostra taty. Niebawem on poznaje piękną Karo-
linę Gułaś. Wzięli ślub w lutym 1938 roku. Dzie-
więtnastoletnia Karolina była nad wyraz rozsądna 
i opiekuńcza. Poprosiła ojca, żeby przywiózł Da-
nusię od dziadków z Księżomierzy, aby cała nasza 
trójka wychowywała się razem. 18 grudnia urodził 
się Wiesio, mój przyrodni brat. Wszystko zaczęło 
się układać. Rok 1939 powitaliśmy jako napraw-
dę szczęśliwi ludzie. Jednak nadszedł wrzesień, 
a wraz z nim wojna.

Zaledwie kilka dni potem dowiadujemy 
się, że Sowieci również chcą odebrać nam szczę-
ście. Jak sępy rzucają się na nasz kraj. 20 września 
przychodzą pierwsze niemieckie patrole, jeden 
z nich przybywa na nasz podwórek. Zabija mojego 
tatę i wujka Gułasia. Mama podbiega do leżącego 
na trawie Stanisława. Jest cała we krwi, a jej czarne 
włosy opadają na pierś taty. 

Po tym wydarzeniu zaprzęgamy wozy. Naj-
pierw składamy je z części ukrytych przed Niem-
cami. Ja, Józek, Danusia, dziewięciomiesięczny 
Wiesio oraz macocha, która spodziewa się dziecka 
jedziemy do jej rodziców, do Rudki.  Jest tam pełno 
Niemców. Babcia od razu pyta:

- Gdzie Józio? Gdzie Stasio?
Mama pokazuje swój zakrwawiony płaszcz. 
W tym momencie wszyscy Niemcy, których 

na podwórku było jak mrówek, zniknęli co do jed-
nego.

Nie wiem skąd wzięliśmy siłę, żeby żyć da-
lej. Dużo pomogła nam wiara. Poczucie bezpie-
czeństwa i stabilizacji odnaleźliśmy w sobie, we 
wzajemnych relacjach. Wojna odważniej dawała 
o sobie znać, a miłość i troska stały się naszym orę-
żem.

Wracamy na Baraki, do sadów i gospodarki. 
Dziadzio Gułaś przyjeżdża do nas, żeby nam poma-
gać. Dowiadujemy się, że zastrzelono także innych 
ludzi; dwóch chłopców ze Straży Obywatelskiej 
i dwie kolejne osoby. 

- Halinko, nie będziesz patrzyła na to – 
mówię do siebie - Będziesz działać - obiecuję sobie 
w duchu.

Jest jeden z jesiennych wieczorów, kiedy do 
szczęścia potrzebny jest tylko wygodny fotel, mię-
ciutki koc i kubek herbaty. Mama Karola podkła-
da do kuchni. Blask żaru i ognia, który wywołuje 
zapalony chrust pada na zaciemnione ściany i roz-
świetla kuchnię. Mama patrzy na zegarek i podcho-
dzi do drzwi. Do domu wchodzą dwaj mężczyźni 
w brudnych ubraniach, lecz o szczerym spojrzeniu. 

Jeden jest ranny w ramię. Koszula w tym miejscu 
ma kolor bordowy i przylega do skóry. Mama Karo-
la patrzy na mnie przez chwilę, już wiem, co mam 
zrobić. Kieruję się po metalową miskę, wlewam do 
niej letniej wody i wkładam szare mydło.

- Wejdźcie panowie - mówi mama, uśmie-
cha się przy tym delikatnie.

Jeden z mężczyzn, brunet o ciemnych 
oczach przemywa twarz i ręce. Rannym zajmuje się 
mama. Opatruje go za pomocą płócien i bandaża. 
Nalewam zupy, której aromat wypełnia kuchnię. 
Podaje talerze mężczyznom. Jedzą z apetytem. Po-
tem zostawiamy ich samych i przechodzimy do po-
koju, gdzie znajduje się reszta rodzeństwa. Mama 
podaje panom z szafy świeżą bieliznę i ubrania. 
Szykuje im miejsce do spania. Przy rodzeństwie 
nie mówi się głośno, że to partyzanci. Będą musieli 
wyjść zanim wstanie nowy dzień.

Przybycie partyzantów do naszego domu 
nie było przypadkowe. Otóż, we wsi mieszkał 
szwagier wujaszka, Włodzimierz Sawa, pseudo-
nim „Ster”. Był oficerem przedwojennym, który 
nie przekroczył rumuńskiej granicy. Ukrywał się, 
sadził sad, pielęgnował go i zachowywał się nor-
malnie jak zwyczajny chłop. „Ster” aktywnie dzia-
łał w konspiracji w AK. Sawa miał dobre kontakty, 
nawet z Londynem. Dzięki niemu rozpoczęła się 
i nasza działalność konspiracyjna. Złożyłyśmy więc 
z mamą przyrzeczenie. Ona przyjęła imię „Klaudia”, 
a ja „Elżbieta” (od mojego drugiego imienia). Było 
to w roku 1942, wraz z ukończeniem przeze mnie 
15-stu lat. Wiek był jedynym z kryteriów przejęcia 
do konspiracji.

Zadaniem mamy Karoli – Klaudii było 
udzielanie schronienia partyzantom, którzy przy-
chodzili wtedy, gdy szykowali się do jakiejś akcji, 
albo byli bardzo zmęczeni czy ranni. Nierzadko 
zdarzało się też, że trzeba było przechować broń 
lub amunicję. „Klaudia”2 w młodym wieku wycho-
wywała pięcioro dzieci, zajmowała się gospodarką 
i znajdowała w sobie siłę, by pomagać innym. Ni-
komu, by nie przyszło do głowy, że w jej sytuacji, 
można mieć czas na konspirację. Był to dobry ka-
muflaż, ale również wielkie ryzyko. Wystarczył tyl-
ko jeden donos, a nie byłoby naszej całej rodziny. 

Mnie w udziale przypadła funkcja łącznicz-
ki. Przekazywałam komunikaty między „Sterem” 
a Marianem Prusem („Lelkiem”), który także był 

2. „Klaudia” - pseudonim mamy Karoli.

Ślady stóp czyli historia pewnej Zadrążanki Kasia Kielech 
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W sierpniu 1942 roku mieszkańców Sienni-
cy Różanej i Baraków Niemcy spędzili przed sien-
nicki kościół (miejsce obecnego parkingu). Niemcy 
uważali, że mieszkańcy Baraków i Siennicy poma-
gają partyzantom, „polskim bandytom”. Tego dnia 
wpadli do każdego domu z osobna i wypędzali. 
Tylko nielicznym udało się uciec.  Staliśmy w sze-
regach, jak wojsko. A oni odliczali: Co dziesiąty, 
wystąp! Osiem, dziewięć, dziesięć - wystąp! Nie 
byłam dziesiąta i przeżyłam. „Ster” też. On się tak 
delikatnie i  ostrożnie przesuwał, żeby nikt nie za-
uważył. Mieszkańcy z Baraków: Michał Jakubiec, 
Stasio Szaron, Czesław Płachecki i Tomasz Kowal-
ski zginęli w Dębicy, natomiast ci z Siennicy zgi-
nęli w Majdanku, albo w Oświęcimiu. Do domów 
puścili nas już, jak słońce było wysoko na niebie. 
Wracaliśmy w ciszy. Dziękowaliśmy w duszy Bogu 
za ocalenie. 

Wrogami byli też Ukraińcy. Ukrywali się na 
południe od naszego domu. Mieli silne reflektory, 
których światło docierało na Baraki. Baliśmy się 
tego światła i uciekaliśmy przed nim. Chodziło im 
o to, aby nas przestraszyć, by potem móc kogoś ob-
rabować albo odebrać mu posiadłość. Ale to jeszcze 
nie wszystko. Bardzo skrzywdzili siostrę „Stera”, 
Aleksandrę. Napadli na nią, a gdy jej mąż chciał 
jej bronić, pobili go okrutnie. Ściana była czerwo-
na od jego krwi. Świadkami tego wydarzenia byli 
rodzice „Stera’’ i dziewczyny, ale w tej sytuacji byli 
bezsilni.

Przemoc okupacji zniszczyła w ludziach 
to, co najbardziej ludzkie – zaufanie do drugiego 
człowieka. Trzeba było o siebie walczyć, bo wokół 
czyhali wrogowie. Kierowała mną wtedy prosta za-
sada: Kochaj wszystkich, a myśl o sobie. Przyszedł 
rok 1945, a wraz z nim kolejne przeżycia.

Był to czas „wolnej” Polski, zaprojektowa-
nej przez Sowietów, ale nie naszej Polski. Pewnego 
dnia w tej Polsce ktoś składa donos, że Zadrągowie 
przechowują partyzantów. Siostra mamy Karoli 
ostrzega nas przed Sowietami. Partyzanci uciekają. 
Ja też uciekam. Mama Karola nie zdążyła. UB-ecy 
znajdują w domu wyciory z broni, więc zabierają ją 
do więzienia. Mama macha dzieciom z furgonetki, 
która wiezie ją do Urzędu Bezpieczeństwa. Ja bie-
gnę polami co sił w nogach. Mijam rzekę Wieprz. 
Docieram do Stężycy, do chrzestnej mamy. To po-
czątek mojej tułaczki. Po pobycie w Stężycy trzy 
kolejne miesiące spędzam w Orłowie. Dostarczają 

Kasia Kielech Ślady stóp czyli historia pewnej Zadrążanki

aktywnym działaczem. Do sierpnia 1942 roku moja 
trasa łączniczki obejmowała drogę od oficera Sawy, 
tj. od Baraków do oficera Prusa, mieszkającego na 
końcu Siennicy Różanej. Nie znałam treści wiado-
mości, którymi ci panowie za moim pośrednictwem 
się wymieniali. Im mniej się wtedy wiedziało, tym 
lepiej. Mama uszyła mi śliczną spódniczkę, w któ-
rej pasek był schowkiem na informacje. Czasami 
przenosiłam też inne rzeczy. Zdarzyło się, że była 
to broń, albo amunicja. W chłodniejsze dni, ukry-
wałam te rzeczy pod płaszczem. Zadanie łączniczki 
polegało na tym, że jeśli ktoś powiedział: Halinko, 
trzeba to i to. Ubierałam się wtedy i szłam za każ-
dym razem, kiedy tylko była potrzeba.

 Pewnego dnia też poszłam… To było chyba 
we wrześniu 1942 roku. Wtedy „Ster” ukrywał się 
u rodziny Czerniaków, między Rudką a Siennicz-
ką. Mało kto wiedział gdzie on był. Ja wiedziałam. 
Wracałam od niego, do domu ze świadomością do-
brze wypełnionej służby. Minęłam las. Gdy szłam 
drogą3, obok mnie zatrzymał się niemiecki wóz. 
Na nim siedziało dwóch mężczyzn. Jednego rozpo-
znałam od razu. To był „Sosna”. Wysoki człowiek. 
A podły! Miał ze sobą psa – wilczura.

- Gdzie idziesz? - pyta „Sosna”.
- Tam – powiedziałam, wskazując ręką - Na 

Baraki, do domu idę.
- Proszę siadać.
Z duszą na ramieniu usiadłam na jego wo-

zie. Zaoferowali, że mnie podwiozą. Nagle wóz 
staje. Niemcy zauważają kobietę siedzącą w rowie. 
„Sosna” wyciąga pistolet i strzela do niej. Trach, 
trach, trach. Chwila, moment, kobieta nie żyje. Sie-
dzę w bezruchu. Czuję jak drewniany wóz drży na 
skutek siły strzału. Dreszcz przebiega przez moje 
ciało. Znów, na moich oczach ginie niewinny czło-
wiek – kobieta, matka. Nie mogę nic zrobić; krzyk-
nąć, wykrzywić twarzy czy zasłonić oczu. Jak gdyby 
nigdy nic, wóz rusza. Jedziemy tak jak przed dwu-
dziestoma sekundami. Tylko nienawiść i strach ze 
zdwojoną siłą rozrywają mnie od wewnątrz. Jed-
nak moja twarz nie wyraża emocji. Podróż dobiega 
końca. Dziękuje za podwiezienie.

„Ster” zmienił miejsce zamieszkania, po-
nieważ w listopadzie 1942 roku został zastępcą 
komendanta głównego obwodu do spraw oddzia-
łów taktycznych BCh. Coraz bardziej angażował się 
w podziemną działalność, musiał więc dbać bar-
dziej o swoje bezpieczeństwo. 

3. dzisiejsza Siennica Duża
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mi fałszywą kenkartę4. Od tej chwili nazywam się 
Stanisława Muszyńska. Mamie Karoli, sugerowa-
no, żeby winę zrzuciła na mnie, bo ja sobie pora-
dzę. Mamę wypuszczają, mimo to ukrywam się 
nadal. Krasinin, Dzieszkowice, Łysołaje, Krępiec… 
Jestem jak „pielgrzym’’ w wierszu Norwida. Prze-
szłość zostawiam za sobą. W Krępcu się zakochuję. 
Poznaję tam mojego przyszłego męża - Stanisława 
Skibę. Czas zwalnia…

Ukrywałam się dwa lata. Od maja 
1945 roku do maja roku 1947. Żeby wziąć 
ślub i powrócić do rodzinnych Baraków, 
musiałam poddać się amnestii. Złoży-
łam więc przed polsko-rosyjską komisją, 
obietnicę, iż będę wzorowym obywatelem. 
Odpowiadałam na wszystkie ich pytania 
odnośnie konspiracji. Przeciw Sowie-
tom nie zdążyłam jeszcze nagrzeszyć, ale 
obiecałam poprawę. Był rok 1947 i gasły 
nadzieje na Polskę wyśnioną, wymodloną 
i wymarzoną. Trzeba było zaakceptować ją 
taką, jaką była. Kiedy wróciłam z mężem 
na Baraki, to musiałam walczyć o swoją 
ziemię. Ukraińcy ograbili to miejsce. Ze 
Stasiem musieliśmy zaczynać życie od 
podstaw - od łyżki i od miski.

Wojna mi wszystko zabrała, mamę i ojca. 
Zostałam sierotą.  Nauczyłam się samodzielności. 
Musiałam sobie radzić i pokonywać przeszkody, 
których było mnóstwo. Wcielałam w życie ulubione 
słowa mojej mamy Felicji Magdaleny: Śmiej się za-
wsze wśród ludzi, płacz tylko w ukryciu. Bądź lek-
ka w tańcu, lecz nigdy w życiu…  Im byłam starsza, 
tym pełniej je rozumiałam.

Po dłuższym namyśle pani Halina snuje re-
fleksje nad swoim życiem. W bilansie zdarzeń i lat 
dostrzega więcej i dzieli się ze mną myślami.

- Czasem są takie dni, w których bardziej 
niż kiedykolwiek zastanawiamy się nad swoim 
życiem, nad jego sensem i celem. Ostatnio, kiedy 
podsumowywałam moje życie, nagle mnie olśni-
ło. Pomyślałam: Boże, czuję się naprawdę speł-
niona! Jako społecznik, bo kiedy czas tego wyma-
gał, pomagałam skrzywdzonej Polsce. Czuję się 
także spełniona jako żona. Z mężem Stanisławem 
przeżyłam 51 lat i 3,5 miesiąca. Zrealizowałam 
się również jako matka. Urodziłam, wychowałam 
i wykształciłam pięcioro dzieci. W rodzinie odna-

4. kenkarta - dowód tożsamości wydawany w czasie-
kupacji

lazłam swoje miejsce wśród  dwunastu wnuków 
i jedenastu prawnuków. Wspaniale jest mieć tak 
dużą rodzinę, ale łatwo też wtedy o różnicę zdań. 
W końcu, czuję się spełniona w życiu. Wiem, że 
wzięłam od losu wszystko to, co Bóg mi zaofe-
rował. Czasem były to całe pokłady szczęścia, 
a czasem tylko jego skrawki, ale niczym nigdy 
nie pogardziłam. Godziłam się i żyłam najinten-
sywniej jak się tylko dało. Jak mówi jedno z mą-

drych powiedzeń: Życie składa się w 10% z tego 
jak je przyjmujesz i w 90%, z tego co z nim zrobisz. 
W 100% się z tymi słowami zgadzam.

Pani Halina podczas naszej rozmowy wy-
twarza aurę spokoju i serdeczności. Jest sympa-
tyczna, uśmiechnięta, otwarta na ludzi. Jej naj-
młodsza siostra Marysia jest taka sama. Poznałam 
ją podczas pierwszego wywiadu, jeszcze w lipcu. 
Pewnego, sierpniowego, niedzielnego popołudnia, 
kiedy siedząc na werandzie przed jej drewnianym 
domkiem, spytałam jakie pani Halina ma lekar-
stwo na tak trudne, wspomnienia, odpowiedziała:

- Jestem szczęśliwa. To najważniejsze, 
a że czasem wracają wspomnienia… Przeszłości 
nie da się zmienić. Trzeba przeżywać każdy dzień 
jak najpełniej. Nie narzekać. Jestem tolerancyjna 
i przyjmuję życie takie, jakie jest.

A motto pani Haliny na dzisiaj? Idź tak, 
aby ślady twych stóp przeżyły ciebie. Niby proste, 
a takie głębokie i trudne. 

Kasia Kielech

Kasia Kielech Ślady stóp czyli historia pewnej Zadrążanki

Poświęcenie pomnika Stanisława Zadrąga i Józefa 
Gułasia. Jedno z nielicznych zdjęć zrobionych przed 

rozbiciem pomnika przez Niemców. Więcej o tym wy-
darzeniu w pracy p. Lidii Jurkiewicz pt. ,,Miejsce 

z opowieścią - Baraki”.  
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Historia lubi się powtarzać 

Słów kilka o ojcu Jadwigi Szaron

Władysław Jakubiec urodził się 23 stycz-
nia 1926 r. w Lubańkach. Niebawem jego rodzice 
Franciszka i Michał zakupili małe gospodarstwo 
we wsi Baraki i tam zamieszkali na stałe. Włady-
sław miał jeszcze rodzeństwo: Jana, Antoniego, 
Marię i Annę, która obecnie mieszka w Siennicy 
Różanej. Michał - ojciec całej piątki był stolarzem 
i mógł z łatwością utrzymać całą rodzinę, ale w cza-
sie wojny został aresztowany i zamordowany przez 
Niemców w Dębicy. 

Wychowywanie osieroconych dzieci spadło 
na matkę Franciszkę, która pomimo oczywistych 
trudności i ciężkiej pracy na roli potrafiła się samo-
dzielnie nauczyć czytać, co prawda tylko drukowa-
nych treści, ale to pozwoliło jej później przeczytać 
mnóstwo książek. Zaskakujące jest, że pisać przy 
tym nigdy nie umiała. 

Dzięki konsekwencji i samozaparciu matki 
mimo wielu problemów Władysław i jego rodzeń-
stwo otrzymali dość dobre, jak na tamte czasy, 
wykształcenie gimnazjalne uzyskując tzw. małą 
maturę. Żyli w domu, w którym honorowe miej-
sce zajmowały książki i prasa rolnicza. W rok po 
odbyciu służby wojskowej (1947–49) ożenił się po 
sąsiedzku z Ireną Banaszkiewicz. On wykształcony, 
ona prosta dziewczyna ze średniego domu - swo-
isty mezalians. Miłość jednak nie wybiera. Stwo-
rzyli przykładną, katolicką i patriotyczną rodzinę. 
Mieli dwoje dzieci Henryka i Jadwigę, która póź-
niej poszła w ślady ojca.

Praca na roli nie dawała Władysławowi peł-
nej satysfakcji. Zaczął udzielać się społecznie, gło-
wę miał otwartą na wiele pomysłów, wykształcenie 

i dobry kontakt z ludźmi. Należał do PSL, był pre-
zesem Kółka Rolniczego, w latach 60–tych sołty-
sem, członkiem zarządu Banku Spółdzielczego oraz 
szkolnego komitetu rodzicielskiego itp. Podczas 
ciągłej pracy, wyjazdów i narad dzielnie wspiera-
ła go żona Irena. Takim współmałżonkom zawsze 
należy oddawać szacunek, bo bez ich pomocy wielu 
działaczy nie mogłoby pogodzić społecznych i do-
mowych obowiązków. 

W latach 1965–67 sprawował mandat rad-
nego Gminnej Rady Narodowej w Siennicy Ró-
żanej. Emanował humorem i niezwykłym darem 
zjednywania sobie ludzi. Zaskakiwał kreatywno-
ścią, pomysłami i konsekwentnym dążeniem do 
celu. Przykładem może być elektryfikacja sołectwa 
Baraki, czy też budowa do niego jedynej szosy do-
jazdowej. Na co dzień starał się pomagać ludziom, 
zawsze umiał wysłuchać i dotrzymać tajemnicy. 
Wiedział co znaczy honor, na czym polega kultu-
ra osobista, czy szacunek dla innych - szczególnie 
ludzi starszych.

Zmarł 3 lutego 1977 roku w drodze do Urzę-
du Gminy tuż przed wyborami. Władysława Jakub-
ca pamiętamy jako człowieka prawego i honorowe-
go „do tańca i do różańca”.

Dzisiaj można powiedzieć z pełnym przeko-
naniem, że córka Jadwiga Szaron poszła śladami 
ojca, wielkiego społecznika Władysława Jakub-
ca. Raz pełni mandat radnego, raz urząd sołtysa, 
a innym razem przewodniczy Kołu Gospodyń 
Wiejskich i trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek 
uroczystość bez jej obecności oraz bez obecności 
rozśpiewanych „Słowianek”. 

Andrzej D. Misiura

Wspomina Julian Kubina

Kolega Władysław Jakubiec odszedł z na-
szych szeregów zbyt wcześnie. Był zauroczony 
wioską Baraki, jak również całą gminą. Pracował 
społecznie od młodych lat. Przyjaźniliśmy się, łą-
czyły nas wspólne cele. W latach siedemdziesiątych 
został wybrany z ramienia ludowców na członka 
rady Banku Spółdzielczego w Siennicy Różanej. 
Pewnego razu, gdy wystąpił o przydział zwyczajnej 
pożyczki stanęli przeciwko niemu koledzy z inne-
go ugrupowania. Gdy upokorzony wracał do domu 
upadł nagle opodal Urzędu Gminy i tam dokonał 
żywota. Pozostawił żonę, syna i córkę Jadwigę.

Julian Kubina
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Historia lubi się powtarzać Andrzej D. Misiura / Julian Kubina
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Lidia Jurkiewicz

Siennicka ziemia

Ze źródeł Siennicy życie pulsuje.
Wtulona w zieloną dolinę rzeki
Z gęstwiny drogę swą rysuje.
Przeszłości wierna na wieki.

W zapachu siana i łanów zbóż
Siennicka ziemia kwitnie wśród róż.
W dolinie rzeki zieleni się życie
Siennicka ziemia tonie w błękicie.

Aleją kasztanową dalej wiedzie. 
Przez urodzajne pola i ogrody
Mija park, młyny, spichlerze.
Zwiesza głowę, gdzie przodków groby.

W jesionach Michał Archanioł
Przez stulecia polskiego słowa strzeże.
Wznosi się ku niebu i woła.
Tu byli słowiańscy rycerze.

W świątyni czuwa Matka Boska.
Wsłuchana w siennickie pradzieje.
To od niej bije miłość, troska.
O chleb, o ziemię, nadzieję.

Irena Tomaszewska

Lipa

Na podwórku lipa trzęsie gałęziami
Pod nią ławka, na której wszyscy siadamy.
Lipa jak matka chroni swoje dzieci,
Każde w jej cieniu, gdy słońce mocno świeci.

Pod lipą od młodości często się siadało,
Tutaj chwile złe czy dobre się przeżywało.
Lipo, moja lipo, gdybyś mówić umiała,
To dużo historii byś ludziom opowiadała.

Najważniejszym świadkiem naszego życia była,
Gdy gromadka dzieci na podwórku się bawiła.
Teraz już ich tutaj nie ma, własne domy mają,
Ale swoją lipę i nas rodziców zawsze odwiedzają.

Wiersze nagrodzone w X Konkursie Poetyckim ZIARNO Poezja 

 

 
Teresa Sobestjańczuk

***

Wśród pól Siennicy Różanej
zbierałam strofy
ptaki śpiewały w niebiosach
miodowo pachniały lipy
ranek zawieszał srebro w rosach
słońca przepaska lśniła w kolorach
snuły się za mną zboża szumiące
piaszczyste ścieżki
Siennica wśród łąk
tocząc swój nurt srebrną wstęgą
kłaniały się z ogródków malwy i słoneczniki
spokojem minionych czasów
szumiały drzewa osnute legendą
Z kwiatów i kłosów powstał wiersz
jak żniwny wieniec
dla ciebie wiosko w darze
za ten krajobraz wspomnień
wschód słońca pełen marzeń

Michalina Szczupak

Burza

Zasnuło się niebo ciężkimi chmurami,
Burza nadciąga wielkimi stąpnięciami.
Przewala się hukiem straszna nawałnica,
Rozdziera czarne niebo błyskawica.

Wicher smaga deszczem w drzewach, wyje,
Zgina je do ziemi i łamie jak kije.
Trzaskają pioruny, błysk ziemię oślepia,
A woda się kłębi jak spieniana rzeka.

Trąbią już syreny, pożar oznajmiają,
Ludzi na ratunek do ognia wzywają.
Noc jak smoła, pożar łuną świeci,
Wyją psy, krzyczą ludzie, płaczą dzieci.

Wiersze nagrodzone w X Konkursie Poetyckim ZIARNO



Aleksandra Berbeć

 rysunek ołówkiem
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Zespół Śpiewaczy „Słowianki” Andrzej David Misiura 

 
Andrzej David Misiura

 

Lata osiemdziesiąte XX wieku na terenie 
gminy Siennica Różana objawiły wiele talentów. 
Koncertował wówczas Chór „Siennicki Dzwon”, 
Kapela Ludowa „Sienniczaki”, działali twórcy, 
a wśród nich środowisko literackie publikujące to-
miki poezji, powstała znana kapela „Czarny Salce-
son”,  pierwsza w Polsce gminna gazeta „Ziarno”, 
reaktywowano Chór Męski „Echo” i wybudowano 
amfiteatr, aż niespodziewanie na przełomie lat 
1983/1984 zadziwił wszystkich

Zespół śpiewaczy „Śłowianki”

Ta samorodna grupa zawiązała się z inicja-
tywy Haliny Skiby i Jadwigi Szaron za rozległym 
wzgórzem na skraju gminy w niewielkiej miejsco-
wości Baraki. Przed „Słowiankami” stanęło nieła-
twe zadanie zajęcia godnego miejsca przy zespołach 
o wieloletniej tradycji i wypracowanym profilu ar-
tystycznym. Początkowo grupę wspierał znajomo-
ścią dawnego folkloru grywający na akordeonie 
Stanisław Skiba, mąż Haliny Skiby. Obie Panie nie 
szczędziły wysiłku, przy organizowaniu wyjazdów 
na liczne zaproszenia, a przy tym dostosowywały re-
pertuar na każdą okoliczność. Obok starych niezna-
nych pieśni, albo melodyjnych i lubianych utworów 
często starały się dodać coś od siebie, czyli ułożyć 
własną piosenkę związaną z nadchodzącym wystę-
pem. Zawsze był to jeszcze jeden miły prezent dla 
organizatorów, których taki występ kosztował jedy-
nie symboliczną kanapkę, albo talerz bigosu.

Skład zespołu na przestrzeni 30 lat zmieniał 
się nieznacznie. W grupie założycielskiej znalazły 
się: Halina Skiba, Jadwiga Szaron, Janina Bodio, 
Marianna Piętal, Janina Berbeć, Maria Szostek 
i Halina Karwat. 

Słowianki musiały pogodzić swoje domo-
we obowiązki z pracowitymi próbami i udziałem 
w całodniowych wyjazdach nieraz daleko poza 
miejsce zamieszkania. Dzisiaj coraz więcej ludzi 
rozumie ile wysiłku twórczego, organizacyjnego, 
a nawet, fizycznego wymaga stworzenie i utrzyma-
nie w aktywności społecznej grupy, albo zespołu 
artystycznego. Dzisiaj dla takiej pracy jest więcej 
zrozumienia i prawie nikt nie wypowiada się z lek-

ceważeniem o pracownikach kultury. Sporo osób 
próbuje zaangażować się w jej rozpowszechnianie 
i coraz więcej instytucji oraz organizacji opiera wła-
śnie na kulturze swoje statutowe działania. Zdarza 
się, że niektórzy preferują tylko konsumpcyjne 
oferty kulturalne lub tanią rozrywkę i w takich sy-
tuacjach wyraźnie widać, jak ważny jest specjalista 
lub właściwie przygotowany animator kultury. Na 
szczęście „Słowianki” trafiały na ludzi, którzy po-
trafili dostrzec i wydobywać prawdziwe wartości 
artystyczne. Jednym z nich była długoletnia chore-
ografka i wokalistka, Krystyna Kobylańska, córka 
państwa Skibów. Gdy czas pozwalał Krystyna przy-
jeżdżała z pobliskiego Krasnegostawu i uczestni-
czyła w próbach, służyła radą oraz doświadczeniem 
zawsze przejawiając więź emocjonalną, bo przecież 
wyrosła z tego samego gniazda w zacisznych i jak 
się okazuje twórczych Barakach.

Podczas pierwszego występu na gmin-
nych dożynkach widownia nagrodziła je brawami 
i szczerym uśmiechem, a później zachęcone apro-
batą władz i środowiska zabrały się do intensyw-
nej pracy i już po pół roku 24 marca 1984 roku na 
Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych 
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w Chełmie zdobyły cenne wyróżnienie i nagro-
dę pieniężną. Zanim władze gminy ufundowały 
im stroje zwykle pożyczały je z Krasnostawskiego 
Domu Kultury albo szyły we własnym zakresie. 

Z roku na rok konsekwentna praca nad re-
pertuarem i samym zespołem przynosiła widoczne 
efekty. Występowały we wszystkich uroczystoś-
ciach na terenie ówczesnego województwa chełm-
skiego. Od 1995 roku zdobywały czołowe miejsca 
na Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Przyśpiew-
ki Ludowej w Rejowcu począwszy od wyróżnień, aż 
po II miejsce w 2001 i III miejsce w 2004 roku. 
Zdobywały wyróżnienia w Wojewódzkim Prze-
glądzie Zespołów Śpiewaczych w Chełmie (1997, 
1998). Wielokrotnie uczestniczyły w dożynkach 

wojewódzkich np. w Chełmie, Wierzbicy, Łukowie, 
Siennicy Różanej itd. Były stałym uczestnikiem do-
rocznych Przeglądów Twórczości Artystycznej Se-
niorów w Hrubieszowie, Jarmarku Jagiellońskie-
go w Parczewie, Festiwalu Piosenki i Przyśpiewki 
Ludowej o „Wierzbową Piszczałkę” w Trawnikach, 
Przeglądu Pieśni i Poezji Papieskiej w Gorzkowie, 
Chmielaków Krasnostawskich oraz eliminacji wo-
jewódzkich do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Zdobyły 
wyróżnienie w XXXIV Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedbórzu 
(woj. łódzkie, 2012), nagrodę podczas Przeglądu 
Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Siennicy Różanej 
(2011), I miejsce na Festiwalu Ludowym „Z kul-
turą i o kulturze” w Łopienniku (2012) i III miej-
sce na Festiwalu Kulinarnym i Energii Kobiecej 
w Chełmie. Zapraszał je na koncerty Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej 
i wielu innych. 

Nominowane były w kategorii zespół śpiewaczy 
w powiatowym konkursie Kultura 2004 oraz 2013.

Dzisiaj „Słowianki” są jednym z bardziej ak-
tywnych zespołów gminy Siennica Różana. Ciągle 
nie mają płatnego instruktora i może dzięki temu 
łatwiej utrzymują oryginalny charakter. Zachowu-
ją autentyczne formy zapominanych pieśni, któ-
rych wiele przetrwało dzięki ich wspaniałej pasji. 
Dwutomowa kronika zawiera dziesiątki podzięko-
wań, pamiątek, dyplomów i nagród. Wśród wpisów 
zacnych gości znajduje się Poseł na Sejm RP Piotr 
Miszczuk, Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, 
Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych, ksiądz proboszcz Józef 
Kaproń, poeci Krystyna Winiarczyk i Krzysztof 
Kołtun, malarka Maria Kiełbasa, przewodniczący 
Rady Gminy Waldemar Nowosad, wójt Leszek Pro-
skura z żoną Ewą, komendant gminny OSP Janusz 
Dobosz, kolejni dyrektorzy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Siennicy Różanej, prezesi i dyrektorzy 
różnych instytucji, kierownicy zaprzyjaźnionych 
zespołów artystycznych, władze Banku Spółdziel-
czego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek 
Sawicki, piosenkarka Maria Winiarska, aktorka 
Katarzyna Chrzanowska i sam Wojciech Siemion 
jak wszyscy oczarowany „Słowiankami”. Takich 
dedykacji byłoby znacznie więcej, ale nie zawsze 
była pod ręką księga wpisów.

W 2009 roku w specjalnym opracowaniu pod 
redakcją Lidii Jurkiewicz i Renaty Tywoniuk, (wy-
danym przez GOK w Siennicy Różanej) na okolicz-
ność jubileuszu 25-lecia Zespołu Śpiewaczego „Sło-
wianki”), wobec mnóstwa zdarzeń artystycznych, 
w których uczestniczyły nasze bohaterki, postano-
wiono dla porządku i czytelności uporządkować 
ten dorobek. W punktach wymieniono udział ze-
społu: w przeglądach i festiwalach, uroczystościach 
jubileuszowych, uroczystościach rocznicowych 
i imprezach, wymieniono podziękowania i dyplomy 
uznania, wyszczególniono jubileuszowe życzenia 
oraz wpisy do kroniki zespołu. Od tamtego czasu 

Zespół Śpiewaczy „Słowianki” Andrzej David Misiura 
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miały miejsce nowe występy, przybyło dyplomów, 
nagród i fotografii. W opracowaniu przedstawiono 
także sylwetki samych śpiewaczek i napisano wiele 
pięknych i ciepłych słów, które warto przytoczyć:

Wraz z nazwą rodzi się osobowość śpie-
wającej grupy, w której dominuje słowiańska 
dusza: otwarta, żywiołowa, radosna, wrażliwa, 
nostalgiczna i niespokojna. Słowianki są pełne 
wigoru i wyobraźni, zakorzenione myślą i ser-
cem w tradycji ludowej tworzą charakter zespołu, 
który nabiera coraz wyraźniejszych rysów. Por-
tret zespołu wyłania się również z repertuaru jak 
i z emocji, gestów i nastrojów oraz ludzkiego obli-
cza kilku kobiet, które wkładają duszę, wolę i oso-
biste talenty w to co robią. (…) 

A co im w duszy gra? Otóż zespół sięga 
głównie do ludowej twórczości, która ocalała 
przed ludzką niepamięcią. Przyśpiewki, stare bal-
lady, dumki, pieśni ludowe, biesiadne, religijne 
i żołnierskie stanowią repertuar zespołu. Słowian-
ki śpiewają na pogodę i deszcz (…)

Obecnie zespół występuje w składzie czte-
roosobowym. Czasem jeszcze użycza swojego gło-
su Halina Skiba, która coraz częściej pomieszkuje 
u córki w Krasnymstawie. 

Andrzej David Misiura

Obecny skład zespołu
Jadwiga Szaron
Halina Skiba
Janina Bodio
Janina Berbeć
Halina Wójcik

Osoby, które współtworzyły 
Zespół Śpiewaczy „Słowianki”
w latach 1983-2014
Janina Berbeć 
Janina Bodio
Halina Karwat
Marzena Loba
Marianna Piętal
Halina Skiba
Jadwiga Szaron
Maria Szostek
Halina Wójcik
Ewa Żdżyłowska

Konsultacja: Krystyna Kobylańska
Akompaniament: Stanisław Skiba

1.
2.
3.
4.
5.

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

Zespół Śpiewaczy „Słowianki”

Jedna z dawnych pieśni śpiewana 
przez „Słowianki”

Pieśń komendanta 

Na polanie dogasa ognisko 
Cicho w locie srebrzyste mkną skry 
Księżyc zaszedł, poranek już blisko 
A ty śnisz tęczowe sny 

Wśród zygzaków złocistych płomieni 
Co tak jasno dziś złocą twą twarz 
Jawią ci się twe twórcze marzenia 
Komendancie - wodzu nasz 

Nikt ci nie dał złocistych zygzaków 
Taki prosty i szary masz strój 
Bez orderów, bez tarcz, i bez znaków 
Tyś nam wodzem na życia bój 

Będą kiedyś zygzaki zaklęte 
Co tak jasno dziś złocą twą twarz 
Opowiadać o tobie legendę 
Komendancie - wodzu nasz

Andrzej David Misiura 

Podczas jubileuszu 25-lecia „Słowianek” 
życzenia składa poetka Krystyna Winiarczyk.
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Halina Skiba urodzo-
na 4 lipca 1927 roku 
w Zakręciu koło Krasne-
gostawu. Matka pięciorga 
dzieci. Współzałożycielka 
Koła Gospodyń Wiejskich 
i Zespołu Śpiewaczego 
„Słowianki”. W czasie II 
wojny światowej łącznicz-

ka Armii Krajowej. Po wojnie społeczny kurator 
sądowy i sołtys. Wielokrotnie odznaczana za dzia-
łalność konspiracyjną i społeczną resortowymi od-
znakami za zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Od-
znaką Weterana Walk o Niepodległość i Orderem 
Serca Matkom Wsi. 

Jadwiga Szaron uro-
dziła się 10 października 
1956 roku. Od początku 
mieszka w Barakach do-
chowawszy się sześciorga 
dzieci. Jest założyciel-
ką Zespołu Śpiewaczego 
„Słowianki” oraz pomy-
słodawczynią jego nazwy. 
Zespołem kieruje nieprze-

rwanie od chwili powstania. W życiu społecznym, 
podobnie jak jej ojciec Władysław Jakubiec, pełniła 
wiele funkcji począwszy od radnej trzech kadencji 
gminy Siennica Różana, ławnika Sądu Rejonowego 
w Krasnymstawie, przewodniczącej KGW w ro-
dzinnej wsi, a ostatnio sołtysa Baraków. Odzna-
czona Orderem Serca Matkom Wsi oraz Brązowym 
Krzyżem Zasługi.

Skład zespołu

 
Jadwiga Szaron

Anegdoty
 

Na wesoło!

Od lat dziewięćdziesiątych Zespół Śpiewa-
czy „Słowianki” bardzo często koncertował. Pew-
nego razu, na początku roku, otrzymałyśmy zapro-
szenie na Przegląd Piosenki Ludowej w Rejowcu. 
Jak zwykle przed wyjazdem każda z nas stara się 
przygotować dla rodziny obiad i dopilnować swo-
ich obowiązków, aby nikt nie musiał angażować 
się do kobiecych zajęć. Tak było i ze mną. Po wy-
konaniu wszystkich domowych prac, pozostało 
niewiele czasu na przebranie w kostium sceniczny. 
Nie zwlekając, pospiesznym ruchem (dobrze zna-
nym kobietom) zsunęłam ramiączka codziennej 
halki i szybko nałożyłam świąteczną bluzkę, a po-
tem kurtkę. Tak dotarliśmy do Rejowca. Nagle, tuż 
przed wyjściem na scenę, omalże nie upadłam.  Coś 
– na pewno nie trema - splątało mi nogi i nie po-
zwoliło zrobić ani kroku. Okazało się, że powodem 
była... zapomniana halka, która zamiast zostać 
w domu, przyjechała ze mną do Rejowca i w naj-
mniej oczekiwanym momencie się zsunęła.

Grube baby!

Innym razem w 2001 roku - także w Re-
jowcu - przygotowywałyśmy się do występu. Jed-
na drugiej pomagała zawiązać fartuszek, założyć 
chustkę albo korale. Byłam wówczas w siódmym 
miesiącu ciąży, ale koleżanki nie podejrzewając, 
jaka jest przyczyna krągłości, prześmiewały się, że 
nareszcie jestem tak gruba jak one. Okazało się, że 
Adaś, którego nosiłam pod sercem, przyniósł nam 
tego dnia szczęście, bo wyśpiewałyśmy II nagrodę.

Po występie wypadało uczcić zwycięstwo, 
dyrektor zaproponował więc po kieliszku nalewki. 
Bąknęłam pokazując wymownie: 

- Mam brzuch… 
- Ja też – z refleksem odparł dyrektor.
- Ale ja pełny…
Na te słowa zaskoczone spojrzenia skiero-

wały się w moją stronę i w jednej chwili wszyscy 
zrozumieli, że po raz kolejny zostanę matką. Życie 
ma jednak swój urok.

Zespół Śpiewaczy „Słowianki” - anegdoty

Zespół Śpiewaczy „Słowianki”

Halina Skiba i Jadwiga Szaron otrzymały 
Ordery Serca Matkom Wsi
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Janina Berbeć, mat-
ka dwóch córek, urodziła 
się 14 kwietnia 1949 roku 
w Chełmcu. Niejedno-
krotnie 7,5 hektarowe 
gospodarstwo dawało 
się we znaki, ale nigdy 
nie przeszkadzało pełnić 
funkcji przewodniczącej 
Koła Gospodyń Wiejskich 

w Barakach. Okrągłe dziesięć lat była żoną sołty-
sa chętnie angażując się w sprawy życia społecz-
nego. W chwilach wolnych od pracy i obowiąz-
ków oddawała się pasji śpiewania i haftowania. 
Efektem tych zamiłowań stały się bogato zdo-
bione kwieciste obrusy i udział w artystycznych 
sukcesach Zespołu Śpiewaczego „Słowianki” 
wspierany znajomością, od czasów dziecięcych, 
dawnych pieśni ludowych.

Janina Bodio przyszła 
na świat 9 września 1939 
roku. W młodości ro-
dzima Kolonia Zastawie 
(obecnie Krasnystaw) 
oklaskiwała ją w roli Hesi 
- bohaterki „Moralności 
pani Dulskiej”. Później 
zamieszkała w Barakach 

i gospodarzyła z mężem na sześciu hektarach. 
Przez kilka lat prowadziła sklep spożywczy Gmin-
nej Spółdzielni i była radną Banku Spółdzielczego 
w Siennicy Różanej. Wychowała jedną córkę. 
Rozmiłowana w kulturze od początku śpie-
wa ze „Słowiankami”, a w wolnych chwilach 
wyplata ze słomy misterne szkatułki, koszyki 
i przeróżne przedmioty. Jest ambasadorem sien-
nickiego rękodzieła. W 2013 roku została główą 
zwyciężczynią Powiatowego Konkursu Kultura 
w kategorii Twórca Kultury.

Zespół Śpiewaczy „Słowianki” Skład zespołu
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„ZIARNA” przyciąganie

„Ziarno” z każdym wydaniem coraz inten-
sywniej wpisuje się w krajobraz siennickiej kultu-
ry. Współpracę podejmują nowi autorzy. Pojawiają 
się kolejne nazwiska, zarówno te zupełnie nieznane 
jak i te, którym do tej pory zabrakło przekonania.  

7 listopada 2013 r. salę widowiskową Cen-
trum Kultury wypełnili sympatycy czasopisma. 
Bieżący numer „Ziarna” poświęcono Teatrowi Po-
koleń oraz malarstwu Edyty Pacześniak, studentki 
Wydziału Artystycznego UMCS. Podczas wernisa-
żu autorka przeznaczyła do wylosowania jeden ze 
swoich obrazów. Oryginalna nagroda trafiła do rąk 
pani Marii Soczyńskiej.

Natomiast członkowie Teatru Pokoleń, któ-
ry obchodzi w 2013 roku 5-lecie istnienia, wspo-
minali swoje przeżycia z pracy w zespole, w szcze-
gólności z okresu pierwszej inscenizacji, jaką była 
sztuka „Chata za wsią”. Wzruszenie wywołały wy-
powiedzi Janiny Brzyszko – seniorki, ale duchem 
zawsze młodej aktorki. W spotkaniu wzięła także 
udział pierwszy choreograf Jolanta Kicińska w to-
warzystwie męża – reżysera Tadeusza Kicińskiego. 
Oboje przyjęli gratulacje w imieniu córki Bogny 
Kicińskiej, autorki profesjonalnie komponowanej 
muzyki do spektakli Teatru Pokoleń  

Finałem spotkania była oczywiście prezen-
tacja, z każdym wydaniem bogatszego „Ziarna” 
– wstępnie przez redaktora naczelnego Andrzeja 
Davida Misiurę, a później przez autorów poszcze-
gólnych artykułów. 

„ZIARNA” przyciąganieZespół Śpiewaczy „Słowianki”

Halina Wójcik urodziła 
się 28 czerwca 1947 roku 
w Ksawerówce obok Faj-
sławic. Wychowała dwie 
córki prowadząc z mężem 
10-hektarowe gospodar-
stwo w Barakach. Chociaż 
praca na roli wypełniała 
całe dnie, to nieustannie 
towarzyszyła jej piosenka. 

Sięgała również po szydełko wytwarzając misterne 
serwety, które stawały się ozdobą wielu wystaw. Do 
najbardziej znanych prac należy becik kunsztownie 
zdobiony haftem richelieu.
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Siennicka OSIEMNASTKA 
ujawnia talent

10 grudnia na długo pozostanie w pamięci 
gości i uczestników wernisażu malarstwa autorów 
związanych z gminą Siennica Różana. Na spotka-
nie przybyli także poeci i artyści z grup plastycz-
nych „Pasja” (Chełm) i „Paleta” (Krasnystaw). 
Liczba siennickich malarzy przerosła przewidywa-
nia samych organizatorów. Solidarnie przyjechali 
z różnych stron, aby spotkać się ze sobą i pokazać 
swoje dzieła. Mimo niekorzystnej pogody, podjęli 
trudy niejednokrotnie długiej podróży. W folderze 
znalazło swoje miejsce aż 20 autorów i, jak zapew-
nia Andrzej Misiura, dyrektor Centrum Kultury w 
Siennicy Różanej, na kolejnej wystawie pojawią 
się następne nazwiska. Wystawa prezentowała 60 
prac plastycznych i czynna była do 22 grudnia 2013 
roku.

Podczas wernisażu rozstrzygnięto X Kon-
kurs Poetycki „ZIARNO”, który zapoczątkowany 
został w 1982 roku. Protokół odczytała przewodni-
cząca jury Ewa Dobrzańska-Mochniej. W tegorocz-
nej edycji przyznano dwie pierwsze nagrody dla 
Teresy Sobestiańczuk ze Świdnika i Lidii Jurkie-
wicz z Siennicy Różanej. Druga nagroda przypadła 
Michalinie Szczupak z Siennicy Królewskiej Dużej, 
a trzecia Irenie Tomaszewskiej ze Stójła.

Rozstrzygnięto także Konkurs Poetycki 
W BLASKU ŚWIĄTECZNEJ GWIAZDY ogłoszo-
ny przez Centrum Kultury oraz obie miejscowe 
szkoły. Jury w składzie: Małgorzata Praszczak 
i Andrzej David Misiura, pod przewodnictwem Mo-
niki Nagowskiej przyznało: pierwszą nagrodę Ani-
cie Kobusińskiej z Wierzchowin, drugą Łukaszowi 
Tomaszowi Demczukowi z Czarnoziemi i trzecią 
Weronice Dąbskiej z Zagrody. Wszyscy laureaci są 
uczniami Technikum w Siennicy Różanej.

Po wręczeniu nagród rozmawiano o sztuce 
i snuto plany na przyszłość. Sekretarz gminy Kry-
styna Skóra stwierdziła w imieniu władz samorzą-
dowych, że takie inicjatywy są priorytetowe i będą 
wspierane, ponieważ dotyczą rozwoju naszej gmi-
ny i zawsze będą w jej centrum uwagi.

Siennicka OSIEMNASTKA ujawnia talent Siennicka OSIEMNASTKA ujawnia talent



SIENNICKA GRUPA PLASTYCZNA
grudzień 2013

Agata Czemerys 
Siennica Różana

Zbigniew Antoniak 
Siennica Królewska Duża

Maria Cholewa z domu Zając 
Siennica Królewska Mała

Aneta Furtak-Żuliniak 
Siennica Różana  



Anna Kiełbasa 
Siennica Królewska Duża 

Maria Kiełbasa 
Siennica Królewska Duża

Sylwia Kiełbasa 
Siennica Królewska Duża

Wiesław Książek 
Zagroda

Tomasz Maćkiewicz 
Boruń



Zbigniew Manachiewicz  
Siennica Królewska Mała

Andrzej David Misiura 
Krasnystaw - Siennica Różana

Monika Nagowska 
Siennica Różana - Krasnystaw 

Edyta Pacześniak
Zagroda

Mariola Niewiadomska 
Krasnystaw - Siennica Różana



Ewelina Pacześniak 
Zagroda   

Justyna Pacześniak 
Zagroda

Małgorzata Pawlicha 
Zwierzyniec

Justyna Ślusarczyk 
Siennica Różana

SIENNICKA GRUPA PLASTYCZNA

Osiemnastka

Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej



SIENNICKA GRUPA PLASTYCZNA
grudzień 2013

Maria Rutkowska
Stójło - Chełm

(Grupa PASJA)

Lucyna Masłowska
Siennica Różana - Krasnystaw
(Grupa PALETA)

Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej

Zbigniew Antoniak 
Maria Cholewa 
Agata Czemerys 
Aneta Furtak
Anna Kiełbasa 
Maria Kiełbasa 
Sylwia Kiełbasa 
Wiesław Książek
Tomasz Maćkiewicz 
Zbigniew Manachiewicz

Lucyna Masłowska 
Andrzej David Misiura
Monika Nagowska 
Mariola Niewiadomska 
Edyta Pacześniak 
Ewelina Pacześniak
Justyna Pacześniak 
Małgorzata Pawlicha
Maria Rutkowska 
Justyna Ślusarczyk
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Najlepszy spektakl na 
pięciolecie Teatru Pokoleń

28 grudnia 2013 r. w Siennicy Różanej 
świętowano stulecie teatru amatorskiego oraz pią-
te urodziny Teatru Pokoleń. Uroczyste widowisko 
odbyło się w nowo wyremontowanej sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy. Publiczności przedstawione 
zostały fragmenty sześciu dotychczas wystawia-
nych sztuk. Poszczególne akty, przypominające 
najbardziej charakterystyczne sytuacje, zapowia-
dali sami aktorzy. Był to jeden z piękniejszych 
i lepszych spektakli siennickiego zespołu. 

Na ręce założycielki Teatru Pokoleń -  Ireny 
Zarazy oraz dyrektora Centrum Kultury gratulacje 
i upominki książkowe przekazali Starosta Krasno-
stawski Janusz Szpak, dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury dr Artur Sępoch, prezes Lokalnej 
Grupy Działania Dorota Sawa-Niećko, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym 
Dariusz Zawada, dyrektor  Zespołu Szkół CKR Ja-
cek Jagiełło oraz Urszula Hus z delegacją Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Krasnymstawie.

Puchar od Wójta Gminy Siennica Różana - 
Leszka Proskury w imieniu Teatru Pokoleń odebra-
ły aktorki i suflerki Katarzyna Kondratiuk i Halina 
Kargul. Podkreślone zostały zasługi Jolanty, Bogny 
i Tadeusza Kicińskich zajmujących się choreogra-
fią, muzyką, scenografią i reżyserią oraz scenarzy-
sty i drugiego reżysera Andrzeja Misiury. Kwiaty, 
które stanowiły wyrazy wdzięczności, wręczono 
ówczesnej prezes Stowarzyszenia Miłośników Zie-
mi Siennickiej Anny Fornal i ówczesnej sekre-
tarz Stowarzyszenia Ireny Zarazy. Podziękowania 
otrzymała także, ustępująca w 2013 roku z funkcji 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, koordyna-
torka ostatniego projektu teatralnego -  Magdalena 

Adamczuk. Wymienionym osobom wręczono sześć 
pamiątkowych kubków.

O jubilatach nie zapomniał Żeński Zespół 
Śpiewaczy „Sienniczanki”, który reprezentowały Re-
gina Knap i Grażyna Zaworska, wręczając kwiaty za-
łożycielce i reżyserom. Ponadto pani Regina osobiście 
gratulowała Henrykowi Mochniejowi roli Lepiuka w 
„Chacie za wsią”, roli w jakiej przed laty grywał także 
jej ojciec Jan Mróz. Miłym prezentem był także kosz 
mandarynek od Renaty i Jerzego Karwowskich.

Ze swojej strony aktorzy – przedstawiciele ju-
bilata skromnym upominkiem docenili mecenat Wój-
ta Gminy Siennica Różana – Leszka Proskury oraz 
złożyli podziękowania głównej księgowej Stowarzy-
szenia Miłośników Ziemi Siennickiej Janinie Staszak 
i Januszowi Pawlisze, skarbnikowi stowarzyszenia 
w pierwszych latach istnienia Teatru Pokoleń. Dzię-
kowano także Wioletcie i Jackowi Żeliskom, których 
firma gratisowo użycza oświetlenia i nagłośnienia nie 
zapominając o Renacie i Jerzym Karwowskim.

Na zakończenie organizatorzy jubileuszu 
nagrodzili okolicznościowymi medalami aktorów 
wszystkich pokoleń, wykonawców scenografii, re-
kwizytów, kostiumów, nagłośnienia oraz wszelkich 
dobrodziejów bez wymieniania zasług, gdyż wszyscy 
w miarę swoich zdolności i możliwości zasłużyli się 
Teatrowi Pokoleń. 

Uroczystościom towarzyszyła promocja bez-
cennej dla lokalnej historii zbiorowej publikacji pt. 
„Dzieje siennickiego teatru”, wydanej we współpracy 
z dr Wiesławem Krajewskim. W opracowaniu zawar-
to wiele szczegółów, takich jak wielki wkład pracy 
społecznej przy wykonywaniu rekwizytów przez Bog-
dana Kargula i Henryka Mochnieja czy malowaniu 
scenografii przez Sylwię Kiełbasę i Mariolę Niewia-
domską lub szycie kostiumów i wiele, wiele innych… 
Gorąco zachęcamy do lektury!

Zdjęcia: Aleksandra Samko

Najlepszy spektakl na pięciolecie Teatru Pokoleń
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Babskie spotkanie

W piątkowy wieczór 13 grudnia 2013 
roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Siennicy Różanej odbyło się seminarium 
„Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie”. 
Inicjatorem spotkania, w którym wzięło 
udział blisko sto uczestniczek z całego wo-
jewództwa było Stowarzyszenie Równych 
Szans BONA FIDES, a przygotowały go in-
stytucje i organizacje społeczne gminy Sien-
nica Różana.

Seminarium zainaugurowało cykl 
„Babskich Spotkań” zaplanowanych na te-
renie województwa lubelskiego, których 
założenia przedstawiła prezes Bona Fides. 
Wójt przedstawił najważniejsze inicjatywy 
kulturalne gminy, poparte występem m.in. 
Teatru Pokoleń i Kapeli Ludowej „Sien-
nica”.  Miejscowym zespołom wsparcia 
udzielili tancerze zaprzyjaźnionego z gminą 
Chełmskiego Centrum Tańca „Rytm”, któ-
rych występ zakończył się przeprowadze-
niem mini warsztatów tanecznych.

Wśród artystycznych pokazów z pa-
nami w rolach głównych miał miejsce tzw. 
panel dyskusyjny o roli kobiet w kulturze. 
Wzięły w nim udział zaangażowane w ruch 
społeczny panie z terenu gminy: Anna For-
nal, Irena Zaraza, Grażyna Kielech, Regina 
Banach oraz Monika Nagowska, malarka 
i dziennikarz redakcji „ZIARNA”. Rolę mo-
deratora powierzono Dorocie Sawie-Niećko 
– prezes Lokalnej Grupy Działania „Kra-
snystaw Plus”. Panie miały okazję przedsta-
wić swoje widzenie, zaprezentować własne 
osiągnięcia oraz zachęcić do społecznego 
działania. 

Spotkaniu towarzyszył tematyczny 
wykład psycholog Czesławy Teklak i warsz-
taty emisji głosu pod kierunkiem animatora 
kultury Andrzeja Woźniaka. Na zakończe-
nie kobiety wykleiły z pasków papieru, na 
których uczestniczki seminarium zapisały 
swoje marzenia, bajeczny „łańcuch życzeń”. 
Przyozdobiono nim świąteczną choinkę.

Łamanie chlebem

Siennicki Opłatek odbył się już po raz dwunasty. 
Wypracowana formuła pozwoliła tegorocznym organiza-
torom czyli władzom gminy, a po raz pierwszy Stowarzy-
szeniu Miłośników Ziemi Siennickiej i Lokalnej Grupie 
Działania „Krasnystaw Plus”, sprawnie podjąć 11 stycznia 
2014 roku niebagatelną grupę 800 osób z terenu gminy, 
powiatu a nawet odległych miejsc kraju. Stało się to dzięki 
współpracy szkół i Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

Gospodarze zaszczyceni zostali obecnością przed-
stawicieli instytucji państwowych, naukowych, kultural-
nych, samorządowych i społeczników wzbogacających 
wizerunek gminy. 

Spotkanie rozpoczął koncert połączonych zespo-
łów: „Słowianki”, „Sienniczanki”, chóru „Echo” i kapeli 
„Siennica”. Natomiast w finale zaplanowano występ mło-
dych solistów.

Wójt Leszek Proskura powitał zebranych 
i podsumował rok 2013. Przedstawił zrealizowane inwe-
stycje gminne, szczególnie w zakresie budowy i remontu 
dróg. Podsumował najważniejsze wydarzenia kulturalne, 
wśród których znalazły się jubileusze stulecia siennickiej 
OSP, zespołu „Sienniczanki” i teatru amatorskiego. Wójt 
wspomniał również o reaktywacji czasopisma „Ziarno”, 
Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego, Waka-
cyjnej Akademii Reportażu oraz Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku. Natomiast wśród najważniejszych wyzwań na rok 
2014 znalazła się organizacja Targów Turystyki Wiejskiej 
i Kulturowej oraz 50-lecia istnienia Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego.

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Nowosad 
odczytał werdykt Kapituły Statuetki i Tytułu „Zasłużony 
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dla Gminy Siennica Różana”. Statuetka z numerem 11 tra-
fiła w ręce Krzysztofa Grabczuka w uznaniu wsparcia ja-
kie okazywał i okazuje gminie pełniąc funkcję Marszałka 
i Wicemarszałka Województwa Lubelskiego. Kapituła w 
uzasadnieniu podkreśliła szczególne wsparcie laureata dla 
najważniejszych siennickich inicjatyw, które na stałe wpi-
sały się do kulturalnego kalendarza gminy.

Marszałek dziękując za wyróżnienie stwierdził, że 
gmina Siennica Różana jest mu bliska nie tylko w sensie 
geograficznym, ale także dzięki panującej tu otwartości 
na współpracę. Docenił osiągnięcia w absorpcji funduszy 
unijnych, które jak podkreślił, są niezwykle ważnym czyn-
nikiem rozwoju Lubelszczyzny i powinny nim pozostać 
w kolejnej perspektywie budżetowej UE.

Kolejne przyjazne słowa w kierunku mieszkańców 
gminy padły z ust senatora prof. Józefa Zająca, który za-
pewnił, że Siennica Różana jest dobrze znana w parla-

mencie jako wyróżniający się samorząd 
w województwie lubelskim.

Wicewojewoda Marian Starow-
nik odniósł się z kolei do fenomenu 
samego siennickiego spotkania opłat-
kowego, wspominając pod jakim wraże-
niem uczestniczył w nim po raz pierw-
szy. Przyznał, że chociaż wypełniona po 
brzegi życzliwymi ludźmi hala już go nie 
zaskakuje, to wciąż robi ogromne wraże-
nie.

Na spotkaniu opłatkowym nie 
mogło zabraknąć gwiazdy. Tym razem 
na scenie zagościła Krystyna Giżow-
ska, której towarzyszył Filip Borowski 
i akompaniował Marek Lewandowski. 

Publiczność oczarowana została kon-
certem kolęd polskich i zagranicznych 
w nastrojowym wykonaniu piosenkar-
ki znanej z takich przebojów jak: „Nie 
było ciebie tyle lat”, „Złote obrączki” czy 
„Przeżyłam z tobą tyle lat”. 

Zaprzyjaźniony z gminą uczest-
nik spotkań opłatkowych Zespół Pieśni 
i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie także zaśpiewał  po-
pularne kolędy, a później rozprowadzał 
opłatki, które poświęcił biskup Artur 
Miziński. Kazanie wygłosił ks. Stanisław 
Sieczka, a fragment ewangelii odczytał 
prof. Józef Zając.

Łamanie chlebemŁamanie chlebem
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Studniówka w Zespole Szkół 

CKR w Siennicy Różanej

18 stycznia 2014 roku uczniowie klas 
czwartych Technikum wzięli udział w balu stu-
dniówkowym. Uroczystość miała miejsce w Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej, przybyli na nią 
przedstawiciele władz samorządowych: wójt gminy 
Siennica Różana Leszek Proskura oraz sekretarz 
powiatu Wojciech Hryniewicz. Na bal przybył tak-
że dyrektor szkoły Jacek Jagiełło oraz wychowawcy 
uczniów, nauczyciele i rodzice przyszłych maturzy-

stów. Oficjalnego otwarcia studniówki dokonał dy-
rektor szkoły, życząc wszystkim zebranym udanej 
zabawy. Leszek Proskura skierował wiele ciepłych 
słów do uczniów oraz nauczycieli i rodziców. Po-
dziękował im za pracę włożoną w wychowanie mło-
dych ludzi, życzył sukcesów w każdej sferze życia. 
W imieniu starosty krasnostawskiego odczytano 
list z życzeniami skierowanymi do uczestników za-
bawy. 

Wyjazd na POLAGRĘ

W dniach 30-31 stycznia 2014 roku ucz-
niowie z Zespołu Szkół CKR z Siennicy Różanej 
zwiedzali Międzynarodowe Targi Poznańskie 
„POLAGRA Premiery”. Wyjazd zorganizowano w 
ramach projektu „Lepszy start” (współfinansowa-
nego przez Unię Europejską). Młodzież podczas 
zwiedzania ekspozycji mogła podziwiać najnowsze 
i najnowocześniejsze maszyny rolnicze producen-
tów krajowych i zagranicznych. Zainteresowanie 
było ogromne. Podczas wielogodzinnego pobytu na 
targach uczniowie z wielkim entuzjazmem i zapa-

łem przemierzali rozległe hale wystawowe. Zasia-
dali w kabinach największych maszyn oraz ciągni-
ków rolniczych. Zadawali wiele pytań prezenterom 
maszyn i urządzeń, z zaciekawieniem obserwowali 
wystawowe przekroje i modele podzespołów napę-
dowych. Wyjazd poszerzył wiedzę uczniów na te-
mat nowoczesnych maszyn rolniczych. Opiekę nad 
młodzieżą pełnili w tych dniach: Ewa Antoniak, 
Monika Bojarczuk, Krzysztof Rękas i Sławomir 
Bandosz.

Zagraniczne praktyki 
w Niemczech

W dniach od 12 do 24 stycznia 2014 roku 
grupa dziewięciu uczniów z Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej odbyła dwutygodniowy staż 
w Niemczech pod opieką nauczyciela języka nie-
mieckiego Tomasza Żurka. Młodzież wyjechała 
wraz z kolegami z Zespołu Szkół Licealnych i Agro-
technicznych w Tucholi do ośrodka ILLUT Berlin 
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Brandenburg, leżącego w miejscowości Pauline-
naue koło Berlina. Staż realizowany jest w ramach 
Projektu Leonardo da Vinci „Staże i praktyki za-
graniczne dla osób kształcących się i szkolących 
zawodowo”, współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego (Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki). Pomysłodawcą i głównym 
realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Eduka-
cji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska. 

Obecny projekt dotyczy „Eliminacji za-
grożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie 
europejskich standardów bezpieczeństwa w pro-
wadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych 
z rolnictwem”. Uczniowie zostali zakwaterowani 
w przepięknym hotelu w Paulinenaue u pana Wal-
tera Siegmunda - od lat zaprzyjaźnionego z sien-
nicką szkołą. Podczas stażu rozwijali swoje umie-
jętności praktyczne w zakresie dwóch modułów: 
„Dobre praktyki bezpieczeństwa pracy w produkcji 
rolnej” oraz „Przygotowanie do prowadzenia bez-
piecznej kuchni domowej w agroturystyce”. Jed-
nym z elementów wyjazdu była monitorująca wi-
zyta dyrekcji szkół i koordynatorów projektu celem 
oceny stopnia realizacji stażu. Tym razem z wizytą 
wybrała się wicedyrektor Anna Kowalik. 

Samorząd Uczniowski 
pełen energii

W Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej 
z okazji walentynek zaplanowano dwa niecodzien-
ne wydarzenia. W dniach 10 i 11 lutego odbył się 
kiermasz ciasta – akcja, w którą zaangażowali się 
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Dochód ze 
sprzedaży słodkości zostanie przeznaczony na za-
kup specjalistycznego sprzętu dla chorego chłopca 
z naszej gminy. Kiermasz cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Z kolei 12 lutego zorganizowa-

no walentynkową dyskotekę. Młodzież lubi się ba-
wić, ale też regularnie angażuje się w akcje charyta-
tywne, takie jak: „Góra Grosza”, „Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę”.

Wigilia w internacie

W Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej 
od wielu lat istnieje tradycja organizowania świą-
tecznego spotkania mieszkańców internatu i wy-
chowawców. Wieczerza wigilijna odbyła się także 
w 2013 roku, w jeden z ostatnich przed świętami 
wspólnych wieczorów. Młodzież przygotowała oko-
licznościowy występ z tej okazji, a w śpiewanie ko-
lęd zaangażowali się wychowawcy i dyrekcja szkoły 
wraz z ks. Ryszardem Siedleckim. 

Sportowe sukcesy

W dniu 29 listopada 2013 roku w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sienni-
cy Różanej odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Re-
kreacyjno–Sportowe Szkół Ponadgimnazjalnych. 
W zawodach wzięło udział ponad 80 uczniów ze 
szkół województwa lubelskiego. Młodzież z Sienni-
cy Różanej okazała się bezkonkurencyjna i zajęła 
pierwsze miejsce. 

Uczniowie jako jedna z dwunastu drużyn 
wzięli również udział w Mistrzostwach Woje-
wództwa Lubelskiego LZS w halowej piłce nożnej 
mężczyzn szkół ponadgimnazjalnych w Piaskach. 
W dniu 5 grudnia zdobyli drugie miejsce ulegając 
w finale jedynie szkole ze Świdnika. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje uczeń Damian Tukiendorf 
nagrodzony statuetką najlepszego strzelca zawo-
dów. 
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17 grudnia 2013 roku w Siennicy Różanej 
odbyły się zawody piłki nożnej halowej chłopców 
w ramach powiatowej „Licealiady”. Do rywalizacji 
zgłosiło się sześć reprezentacji szkół ponadgimna-
zjalnych z powiatu krasnostawskiego. Uczniowie 
siennickiej szkoły zajęli ostatecznie trzecie miejsce. 
Zawody zorganizowali i przeprowadzili nauczycie-
le wychowania fizycznego Waldemar Jurkiewicz, 
Dawid Jaruga oraz Krzysztof Rękas. 

Projekt CEKIN 
w Siennicy Różanej

W Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej 
końcowym elementem realizacji projektu CEKIN 
był wyjazd edukacyjny do Przemyśla i Krasiczyna. 
Młodzież podczas wycieczki w dniu 24 paździer-
nika 2013 roku poznała dziedzictwo kulturowe 
 i ład przestrzenny dzisiejszych wsi i małych miast 
w tym rejonie Polski. W zamku w Krasiczynie 
uczniowie zetknęli się z historią i obyczajami pa-

nującymi za czasów rodu Krasickich, Tarłów i Sa-
piehów. Po wizycie w uroczym zamku, młodzież 
zwiedziła Przemyśl. Miasto to okazało się bardzo 
urokliwym miejscem z bogatą historią, zabytkami 
oraz mieszanką kilku wyznań i obrządków religij-
nych. W Przemyślu wszyscy uczestnicy wyjazdu 
mogli posmakować tamtejszych specjałów kulinar-
nych oraz pospacerować uliczkami, które okalają 
pięknie odrestaurowane zabytkowe kamieniczki. 

Uczniowie w ramach projektu uczestniczyli 
w zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdach edukacyj-
nych, spotkaniach z ekspertami oraz w praktykach 
zawodowych. Dziewiętnaście osób biorących czyn-
ny udział w projekcie poszerzyło swoją wiedzę i na-
było wiele cennych umiejętności. Doświadczenia 
te z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju 
ścieżki zawodowej. 

Projekt „Wzmocnienie kompetencji klu-
czowych w zakresie inicjatywności i przedsiębior-
czości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce 
– CEKIN” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Partnerami w tym przedsięwzięciu 
były następujące instytucje: Lider Projektu Krajo-
we Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Pro-
gram Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju 
oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 
Akademii Nauk.

W dniu 25 listopada w Centralnej Bibliote-
ce Rolniczej w Warszawie odbyła się konferencja 
podsumowująca realizację czteroletniego projek-
tu. W wydarzeniu wzięli udział: Sylwia Krajewska 
- uczennica biorąca czynny udział w realizacji, 
szkolny koordynator Anna Kowalik oraz Piotr Bi-
jata. Celem konferencji była prezentacja doświad-
czeń i rekomendacji projektu, przedstawienie 
końcowego raportu ewaluacyjnego oraz osiągnię-
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tych rezultatów. Konferencję rozpoczął Dyrektor 
KCER w Brwinowie Wojciech Gregorczyk wraz 
z Wiceministrem MRiRW Tadeuszem Nalewaj-
kiem. Minister zwrócił szczególną uwagę na ko-
nieczność wzmacniania w uczniach szkół rolniczych 
postaw przedsiębiorczych i poszerzenia wiedzy 
w dziedzinach kluczowych dla rozwoju obszarów 
wiejskich. W programie konferencji znalazło się 
także wystąpienie koordynatora projektu Artura 
Rachuby oraz prezentacja Agnieszki Miszczak-Płu-
ciennik (Naczelnika Wydziału Finansowania Szkół 
i Projektów Unijnych), która przedstawiła sposób 
wykorzystywania funduszy UE przez szkoły resor-
towe MRiRW. Na konferencji gościła Fundacja 
Wspomagania Wsi i Fundacja na Rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa oraz eksperci zagraniczni: 
przedstawiciele Latvian Rural Advisory & Training 
Centre z Łotwy oraz Klaus Schröter z DEULA Hil-
desheim GmbH z Niemiec.

Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów dla najlepszego 

ucznia w szkole

W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego 18 listopada 2013 roku odbyła się uroczystość 
wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. 
Według obowiązujących procedur, do stypendium 
można wytypować z każdej szkoły ponadgimnazjal-
nej tylko jedną osobę o wybitnych osiągnięciach 
edukacyjnych. W ten sposób mogą być docenieni 
uczniowie tych placówek, w których naukę kończy 
egzamin maturalny. 

Po raz kolejny stypendium przyznano rów-
nież reprezentantom szkół resortowych prowa-

dzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
w tym Zespołowi Szkół CKR w Siennicy Różanej. 
To szczególne wyróżnienie przypadło Marianowi 
Strusowi – uczniowi klasy II b Technikum, który 
kształci się w zawodzie technik mechanizacji rol-
nictwa. Podczas uroczystości wręczono dyplomy, 
potwierdzające przyznanie stypendium i listy gra-
tulacyjne wojewody lubelskiego Jolanty Szołno-
Koguc skierowane do rodziców uczniów. Na spo-
tkaniu gościli również: minister skarbu państwa 
Włodzimierz Karpiński i poseł na Sejm RP Grze-
gorz Raniewicz. 

Uczniowi z Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej w tej zaszczytnej chwili towarzyszył dyrek-
tor Jacek Jagiełło.

Janusz Trzebiatowski 
w siennickiej szkole

22 października 2013 roku w Zespole Szkół 
CKR w Siennicy Różanej gościł znany artysta malarz 
Janusz Jutrzenka Trzebiatowski. Artysta pochodzi 
z Pomorza, a obecnie mieszka w Krakowie, gdzie 
ukończył przed laty Akademię Sztuk Pięknych. 
Jest autorem ponad 3000 prac prezentowanych 
w 30 państwach, m.in. w Japonii, Syrii i na Kubie. 
Świadczy to o jego niesamowitej energii, pracowi-
tości, talencie i wysokiej randze uprawianej sztuki. 
W kręgu zainteresowań Trzebiatowskiego znajduje 
się malarstwo i rzeźba (również w odmianie archi-

tektonicznej), scenografia, medalierstwo i archi-
tektura wnętrz. Szczególnie jest mu bliska sztuka 
plakatu. To właśnie z tego powodu znany w Polsce 
i na świecie malarz odwiedził szkołę w towarzystwie 
wójta Leszka Proskury i dyrektora Jacka Jagiełły. 
W ramach współpracy z lokalnym samorządem 
wyeksponowano tu jego plakaty, a w dalszej per-
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Anna Maria Antoniak urodziła się 23 lipca 1985 roku 
w Janowie Lubelskim. Od najmłodszych lat zajmowała 
się rysunkiem kredką, ołówkiem, pastelem. Później przy-
szedł czas na akryl i olej na płótnie. Wiele prac przedsta-
wia rodzinę i dzieci. Autorka maluje je w stylu Tadeusza 
Makowskiego, który do dzisiaj jest dla niej wzorem. Anna 
M. Antoniak ma za sobą wiele wystaw, a jej płótna znajdują 
się nawet w prywatnych kolekcjach za granicą. Studiowała 
kulturoznawstwo na UMCS. Ostatecznie ukończyła Wyż-
szą Szkołę Prawa Sądowo-Prokuratorskiego w Rzeszo-
wie. Jest prezesem Stowarzyszenia „Budujmy przyszłość” 
zapewniającego pomoc dzieciom z rodzin najuboższych. 

Zbigniew Antoniak urodził się 16 marca 1958 roku 
w Chełmie Lubelskim. Do 1984 roku mieszkał w Siennicy 
Królewskiej Dużej w domu pod nr 19. Pracował w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Urzędzie Gminy w Siennicy Róża-
nej na stanowisku referenta ds. kultury. 
Od pierwszego obrazu, który powstał 
w roku 1985 maluje tylko farbami olej-
nymi. Uprawiał malarstwo sakralne, 
pejzaż, a najczęściej abstrakcję i tematy 
z pogranicza fantazji. W jego wizjach 
w większości malowanych pod wpływem 
chwili można doszukać się symboli, któ-
re jak twierdzi autor w pełni znane są 
tylko jemu. Zbigniewa Antoniaka z pew-
nością można zaliczyć do kolorystów. 
Ma za sobą wiele wystaw, a jego obrazy 
znalazły miejsce w prywatnych zbio-
rach w kraju i za granicą. Z chwilą, gdy 
opuścił siennickie strony nieprzerwanie 
pracuje w administracji Biłgoraja, obec-
nie w PT KRUS. Od grudnia 2013 roku 
wraz z córką Anną współtworzą Siennic-
ką Grupę Plastyczną „Osiemnastka”.



malarstwo Zbigniew Antoniak
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spektywie planowane jest także otwarcie galerii, 
wzbogacenie zbioru eksponatów o kolejne prace 
i materiały informacyjne. 

Fakt, że znany artysta, którego sztukę można 
podziwiać w muzeach krajowych i zagranicznych, 
życzliwie spojrzał na Siennicę Różaną, nie jest dla 
mieszkańców niczym zaskakującym. W 2009 roku 
podczas Gminnego Opłatka Ludowego otrzymał 
tytuł „Zasłużony dla Gminy Siennica Różana”. By-
wał tu wielokrotnie, wystawiał swoje prace i ofia-
rowywał je siennickiej społeczności. Jego kolejna 
wizyta i plany związane z galerią plakatu świadczą 
o tym, że nasz region nadal jest mu bliski.

Spotkanie przy stole 
– łączy nas chleb

19 października 2013 roku Zespół Szkół 
CKR w Siennicy Różanej wziął udział w prezenta-
cji placówek prowadzonych przez Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Prezentacja odbywała się pod 
hasłem „Spotkanie przy stole – łączy nas chleb” 
i polegała na atrakcyjnym zorganizowaniu stoisk in-
formacyjno-promocyjnych na temat PROW. Spotka-
nie w Zduńskiej Dąbrowie (powiat łowicki) połączone 
było z konkursem na najpiękniej wypieczony bochen 
chleba. Przygotowanie prezentacji, która wyróżniała-
by się spośród ponad czterdziestu innych, było praw-
dziwym wyzwaniem. 

W szkole powołano zespół zadaniowy 
i wspólnymi siłami przygotowano elementy wystroju 
stoiska, nawiązujące do tradycji wypiekania chleba 
i regionalnej kuchni Lubelszczyzny. Chleb przygoto-
wany do prezentacji symbolizował narodową wspól-
notę – okrągły bochen ozdobiony kłosami i logo 
PROW, otaczały plecione bułeczki w ilości odpowia-
dającej liczbie województw (każda z dołączoną nazwą 
województwa i jego herbem). Na szkolnym straganie 
ustawiono to, co w lokalnej kuchni mamy najlepszego: 
cebularze, pieczone pierogi i pierożki, wędliny, miód, 
domowe przetwory z ekologicznych warzyw i owo-
ców. Goście zwiedzający stoiska mieli okazję nie tyl-
ko spróbować lubelskich specjałów, ale także nauczyć 
się używania żaren. Stoisko otoczone typowym wiej-
skim płotkiem, ze strzechą i naturalnymi elementami 
z brzozowych gałęzi, wikliny i drewna zwracało po-
wszechną uwagę.

Pamiętano przy tym o promocji PROW. Ze-
spół przygotował tablicę informacyjną na temat 
inwestycji, jakie zrealizowano w Siennicy Różanej, 

dzięki środkom pozyskanym z Programu. Na tablicy 
z trudnością mieściły się opisy i zdjęcia licznych 
przedsięwzięć, gdyż nasza gmina jest jedną z ak-
tywniejszych w pozyskiwaniu funduszy dla rozwoju 
wsi, stąd tytuł: „Siennica Różana sPROWokowana 
do działania”. Jednak hasło przewodnie prezentacji 
brzmiało: „PROW – z tradycją w nowoczesność”. 
Litery zostały misternie wyklejone z ziaren zbóż, po-
dobnie, jak umieszczona w honorowym miejscu na-
zwa szkoły. 

Prezentacja odbywała się w specjalnie na 
tę okazję przygotowanej hali namiotowej. Oprócz 
tego uczestnikom spotkania zaoferowano warszta-
ty pieczenia chleba i szereg wykładów, np. na temat 
zrzeszania się rolników, podnoszenia konkurencyj-
ności gospodarstw, roli chleba we współczesnym 
świecie. Była to również okazja do podsumowania 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za lata 
2007-2013 i przedstawienia założeń nowego etapu 
jego wdrażania w latach 2014-2020. Honorowym 
gościem w Zduńskiej Dąbrowie był Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
– Tadeusz Nalewajk. To z jego rąk zespoły uczniów 
i ich opiekunowie odbierali wyróżnienia za przygo-
towane prace konkursowe. Jury oceniało sposób 
użycia elementów PROW na wypieczonym chlebie, 
technikę jego wykonania oraz sposób prezenta-
cji. Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej otrzymał 
wyróżnienie oraz wiele pozytywnych ocen od osób 
zachwyconych bogatym wystrojem. Zwiedzający 
z pewnością docenili także siennicką gościnność, 
z jaką byli witani przy stoisku. Uczniowie: Gabriela 
Adamczuk, Katarzyna Sznajder, Marlena Wójcik 
i Rafał Siedlecki w lubelskich strojach ludowych oraz 
ich opiekun wraz z dyrekcją sprawili, że każdy pod-
chodzący do stoiska czuł się życzliwie przyjmowanym 
gościem. Dziewczęta z Siennicy musiały też zrobić 
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dobre wrażenie na organizatorach, gdyż zostały po-
proszone o wejście na scenę i pomoc przy wręczaniu 
wyróżnień. 

Oprócz szkół resortowych w spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele agencji rolnych, grupy pro-
ducentów rolnych, Krajowe Centrum Edukacji Rol-
niczej w Brwinowie oraz mieszkańcy okolicznych 
miejscowości. Na scenie wystąpiło wielu artystów, 
a uczestnicy bawili się na wspólnej dyskotece. Była to 
świetna okazja do poznania młodzieży i nauczycieli 
z innych szkół resortowych i realizacji idei przyświe-
cającej spotkaniu – chleb naprawdę nas łączy.

Obchody Święta Niepodległości 
w Siennicy Różanej

11 listopada 1918 roku - to data, która zajmu-
je w naszej świadomości szczególne miejsce. Po 123 
latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Przy-
wiązanie do „Tej” co nie zginęła, pozwoliło wychodzić 
nam z najtrudniejszych opresji, stawiać czoło poważ-
nym problemom narodowym. W dniu 8 listopada 
2013 roku na terenie Zespołu Szkół CKR w Sienni-
cy Różanej uroczyście świętowano gminne obchody 
Dnia Niepodległości. Zapoczątkował je przemarsz 

mieszkańców, uczniów, nauczycieli, przedstawicieli 
samorządu i zakładów pracy do kościoła parafial-
nego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Siennicy Różanej. Po mszy świętej w intencji oj-
czyzny, przedstawiciele gminnych władz oraz repre-
zentanci szkół złożyli wieńce przy pomniku żołnierzy 
poległych w obronie ojczyzny. Następnie uczestnicy 
uroczystości, prowadzeni przez Młodzieżową Orkie-
strę Dętą z Krasnegostawu, przeszli do hali sporto-
wej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. 

W części oficjalnej głos zabrał wójt Leszek Proskura 
oraz prezes Koła Gminnego Związku Kombatantów 
i Byłych Więźniów Politycznych RP - Julian Kubina. 
W trakcie akademii odczytany został referat dotyczą-
cy polskich dróg do odzyskania niepodległości. Część 
artystyczna połączyła uczniów wszystkich szczebli 
edukacyjnych z terenu gminy. Widowisko artystycz-
ne zrobiło imponujące wrażenie i wzruszyło widzów. 
Piękne pieśni patriotyczne i niezwykła oprawa uro-
czystości wprowadziły wszystkich zgromadzonych 
w refleksyjną atmosferę. 

Projekt „Lepszy start”

Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej roz-
począł realizację projektu w 2013 roku. Celem głów-
nym tego przedsięwzięcia jest podniesienie jako-
ści i atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum 
w Siennicy Różanej. Założono, że można tego doko-
nać poprzez wdrożenie programu rozwojowego po-
prawiającego skuteczność edukacji zawodowej oraz 
podnoszącego prestiż szkoły. W ramach projektu, 
w bieżącym roku szkolnym realizowane są następu-
jące zajęcia: warsztaty kulinarne, warsztaty dotyczą-
ce rozwoju kompetencji psychospołecznych, zajęcia 
przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka 
polskiego oraz zajęcia wyrównawcze z takich przed-
miotów, jak matematyka, informatyka, język angiel-
ski i język angielski branżowy.

W ramach warsztatów kulinarnych uczniowie 
poszerzają wiedzę i umiejętności z różnych działów 
technologii gastronomicznej. Na zajęciach promo-
wana jest tradycja polskiej kuchni oraz kształtuje się 
i propaguje przyjazny dla organizmu człowieka spo-
sób odżywiania. Ale przede wszystkim uczniowie 
gotują. I to jak smacznie! Jak wykwintnie! Na warsz-
tatach mechanizacyjnych młodzież również poszerza 
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swoje umiejętności praktyczne. Chłopcy uczą się m.in. 
spawania i obsługi silników wysoko i niskoprężnych, 
diagnostyki układu zawieszenia i kierowania pojaz-
dów, a także obsługi i przygotowania pługu do pracy. 

Warsztaty dają możliwość rozwijania zainte-
resowań. Kształtują prawidłowy stosunek do wykony-
wanych zadań, a także do koleżeńskiego współdziała-
nia i dyscypliny pracy. Rozwijają twórcze myślenie. 
W ramach zajęć z informatyki uczniowie „pracują 
w sieci”. Uczą się wykorzystywać komunikaty siecio-
we, poznają możliwość pracy na zdalnym pulpicie, 
a także edukują się w aspekcie usług i problemów jakie 
mogą napotkać podczas pracy w chmurze informa-
tycznej. Jest ciekawie, a z każdym „kliknięciem” coraz 
ciekawiej! Możliwości i szans rozwoju w ramach pro-
jektu jest dużo. Wystarczą chęci i motywacja do pracy, 
a sukces gwarantowany.

Spotkanie z cyklu 
„Szukamy inspiracji”

W Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej 
w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie realizo-
wany jest cykl spotkań „Szukamy inspiracji”. Dzięki 
temu uczniowie z szerszej perspektywy spogląda-
ją na otaczającą rzeczywistość i mają motywację 
do rozwoju i pracy nad sobą. Inspiracji szukamy 
w różnych kręgach aktywności społecznej, poli-
tycznej i zawodowej. 6 grudnia 2013 roku szkołę 
odwiedził Wicemarszałek Województwa Lubelskie-
go – Krzysztof Grabczuk. Podzielił się ze słucha-
czami swoimi życiowymi spostrzeżeniami, pasjami 
i mocnym przekonaniem, że każdy może osiągnąć 
sukces, jeśli tylko uwierzy w siebie. Motywacją do 
zorganizowania spotkania była aktywność klasy Ia 
Technikum. Przygotowaniami zajął się nauczyciel 
wiedzy o społeczeństwie Katarzyna Czajka. 

Wydarzenia

Marian Cichosz

Tęsknota

A przecież wczoraj było lato
goniły w piętkę motyle
gliniane stopy
muskały
miętową polichromię
kret dziurawił połacie goryczy
grzebiąc troski krecie
w piramidach Cheopsa

Dzisiaj
odpłynęły
senne dziewanny
sercowate dziewięciorniki
szarmanckie wiesiołki

Ukradkiem
szronią badylowate mazepy
wiercą korytarze
świąteczne zające

W ukojeniu
ogniki szepczą żarliwe modlitwy
wołając o litość
dla wychudzonych promieni  

M
ar

ia
n 

C
ic

ho
sz

: G
dy

 z
ga

śn
ie

 ś
w

ia
tło

. 
W

ar
sz

aw
a 

20
13

, s
s.

 4
8 

(w
 s

er
ii 

Sp
ot

ka
-

ni
a 

B
ie

la
ńs

ki
e 

u 
K

am
ed

uł
ów

)

Poezja - Marian Cichosz



�9

„Boruń - on ma w sobie to coś”

Razem po sukces

W Boruniu dobrze wiedzą, że na sukces 
najłatwiej zapracować razem. Na przykład „Święto 
Pieroga”, które organizowane było już kilka razy, 
musi zabezpieczać kilkanaście osób. Każda z nich 
ma ustalone zadanie, bo ulepić i ugotować 2 tysią-
ce pierogów to nie błahostka - muszą współdzia-
łać wszyscy. Podobnie, zespół śpiewaczy „Wrzos” 
najlepiej brzmi, gdy nie brakuje żadnego głosu, 
gdy dojadą śpiewacy z Izbicy, Chełma i Krasne-
gostawu, oraz gdy z Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej dotrze na próbę instruktor muzyczny Zbi-
gniew Wolanin. Wiele satysfakcji sprawia wszyst-
kim śpiewanie własnych piosenek napisanych raz 
przez panią Doktor, a raz przez innego chórzystę.  
Tajemnice sukcesów nie kończą się na tym, bo 
swój wkład ma także Henryk Koniuszewski, któ-
ry jest autorem estetycznych śpiewników druko-
wanych własnym nakładem dla swojego zespołu 
i przyjaciół. A gdy ostatnio nadeszło święto Boże-
go Narodzenia na biurka i stoły zaprzyjaźnionych 
i współpracujących instytucji trafiły prosto z Boru-
nia wraz z życzeniami misterne papierowe choinki 
w wykonaniu Jolanty Czwalik. Większość tych wia-
domości znajduje się na stronach bloga KGW, któ-
ry prowadzą początkujące literatki Olga i Karina - 
córki przewodniczącej Grażyny i radnego Mariana 
Kielechów. Ale już Boruń na facebooku to dzieło 
projektantki Edyty Maćkiewicz, która wraz z mę-
żem Tomaszem - uzdolnionym plastykiem  osiedli-
ła się w tej przyciągającej okolicy.

ESKĄ w świat

Właściwie nie ma znaczenia czy lato w Bo-
runiu różni się czymkolwiek od lata w Maciejowie, 
albo w Wierzchowinach. Wydaje się najważniejsze 
że ktoś je zauważa, potrafi się nim cieszyć i nawet 
jest w stanie nadać mu imię tak jak komuś bliskie-
mu. Taką atmosferę w Boruniu tworzą zarówno 
stali mieszkańcy jak i ci, którzy nieustannie z nim 
sympatyzują. Przywożą nowe pomysły i energię. 
Na uroczystość Pożegnania Boruńskiego Lata 26 
września 2013 r. przybyło więc wielu gości m.in. 
przewodniczący Rady Gminy w Siennicy Różanej 
Waldemar Nowosad z małżonką, sekretarz gminy 

Krystyna Skóra, dyrektor Centrum Kultury An-
drzej Misiura z żoną, pani Magdalena Adamczuk 
oraz dyrektor Wojciech Karwacki.

Przewodnicząca Grażyna Kielech podsumo-
wała działalność społeczną Koła Gospodyń Wiej-
skich w Boruniu. Przygotowała na tą okoliczność 
specjalne podziękowania, a później wystąpił nieza-
wodny w takich okolicznościach zespół śpiewaczy 
„Wrzos”. Gdy wesoły nastrój udzielił się wszystkim 
gościom nadszedł czas na niespodziankę, czyli ofi-
cjalne ogłoszenie współpracy z firmą ESKA, która 
zajmuje się dystrybucją kasz i ryżu. Dyrektor ds. 
marketingu Wojciech Karwacki na zapoczątkowa-
nie współpracy, podarował gospodyniom służący 
do reklamy roll-up z logiem i hasłem boruńskiego 
KGW: „Boruń - on ma w sobie to coś”. A co 
najważniejsze, należy dodać, że takie same logo 
i hasło powędrowało już w świat na tysiącach opa-
kowań z ryżem do gołąbków wg boruńskiego prze-
pisu. Gratulujemy!

Tego dnia świętowaniu nie było końca. Za-
dowoleni mieszkańcy i ich sympatycy bawili się, aż 
do północy przy pieczonym prosiaku, który poda-
rował Adam Bojarski - prezes zaprzyjaźnionej Rol-
niczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zagrodzie. 

Budowa świetlicy

Chociaż o nowej świetlicy mieszkańcy Bo-
runia marzą od dawna, to wiadomość o jej budowie 
zelektryzowała całą okolicę. Według zapewnień 
władz gminy takie zadanie znalazło się w planie in-
westycyjnym na rok 2014. Nie można zaprzeczyć, 
że jest to nagroda za aktywność społeczną i kultu-
ralną, którą od dwóch lat przejawia to niewielkie 
sołectwo.

„Boruń - on ma w sobie to coś” „Boruń - on ma w sobie to coś”
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Choinka

8 lutego 2014 r. bal choinkowy społeczno-
ści boruńskiej zainaugurował działalność rozryw-
kową naszej placówki, która formalnie przybra-
ła długo zapowiadaną nazwę - Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej. Do tańca grał zespół RAIN-
BOU, prezentując szeroką ofertę począwszy od 
utworów muzyki współczesnej poprzez zestaw po-
leczek, a skończywszy na pieśniach operetkowych.

Grażyna Kielech - liderką roku 2013

Zaszczytną niespodziankę gminie Siennica 
Różana przyniosła sołtys i przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Boruniu Grażyna Kielech, 
która wybrana została Liderką Roku 2013 Powiatu 

Krasnostawskiego za efekty swojej pracy społecz-
nej. Wręczenie nagrody odbyło się 17 grudnia 2013 
roku podczas XIII Forum Gospodarczego orga-
nizowanego m.in. przez Agencję Rozwoju Lokal-
nego. Głównym celem tego wydarzenia jest także 
przyznanie prestiżowego Krasnostawskiego Lauru 
Gospodarczego. Warto dodać, że jeden z tegorocz-
nych Laurów trafił do przedsiębiorców rodem z na-
szej gminy, Krzysztofa i Ernesta Zielińskich - właś-
cicieli Przedsiębiorstwa Techniczno - Handlowego 
Roltex Sp. z o.o. w Krasnymstawie. 

 
Spotkanie z Okrasą

Zanim umilkły owacje dla mistrzowskiego 
przedstawienia Teatru Pokoleń, który świętował 
swoje pięciolecie, spora grupa gości pośpiesznie 
wyjechała na spotkanie ze znanym kucharzem i re-

stauratorem Karolem Okrasą do jednej z podkras-
nostawskich karczm. Okazało się, że rozpoznawal-
ny z telewizyjnego ekranu kucharz jest chrzestnym 
synem prezesa Stada Ogierów Białka. Dzięki temu 
kilka jego kulinarnych programów kręcono na te-
renie powiatu krasnostawskiego, m.in. we wspo-
mnianej stadninie, karczmie oraz w ruinach krup-
skiego zamku. Z obecności popularnego gościa 
i ekipy telewizyjnej programu „Okrasa łamie prze-

pisy” skorzystała Lokalna Grupa Działania KRAS-
NYSTAW Plus organizując przyjęcie z udziałem na-
jaktywniejszych kół gospodyń wiejskich. W gronie 
zaproszonych nie mogło zabraknąć naszego KGW 
w Boruniu, które przygotowało: gulasz po boruń-
sku z kaszą gryczaną i surówką z białej kapusty, 
pierogi z kaszą jaglaną i serem oraz sernik.

Jasełka

Zaproszenie podpisali „Młodzi Artyści i Koło 
Gospodyń Wiejskich w Boruniu”.  Jasełka odbyły się 
23 stycznia 2014 roku jak zawsze w scenerii starej 
drewnianej świetlicy. Występowały te same dzieciaki, 
o których pisaliśmy przed rokiem w 34 numerze „Ziar-
na”, ale Ola Kielech zadbała, aby scenariusz był inny. 
Mikrofon podawany z rąk do rąk, pozwalał usłyszeć 
delikatne głosiki: Damiana Waszczyńskiego, Agaty 
Kamińskiej, Joanny Kamińskiej, Weroniki Kniażuk, 
Mateusza Kniażuka, Kariny Kielech, Klaudi Kielech, 
Antoniego Kamińskiego, Sebastiana Kułagi, Angeliki 
Bednarek, Anety Czwalik, Eweliny Czwalik oraz Ogli 
Kielech. W nagrodę Wójt obiecał użyczenie gminnego 
busa na potrzeby wycieczkowe  i wręczył młodym ak-
torom 130 złotych, które wcześniej złożyli zaproszeni 
goście, resztę w między czasie dozbierali wśród pu-
bliczności sami wykonawcy.

Grażyna Kielech otrzymuje nagrodę z rąk prezesa LGD 
Doroty Sawy-Niećko i starosty Janusza Szpaka

W blasku Karola Okrasy, wójt Leszek Proskura i jego 
reprezentacyjna gwardia
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Mirosław I. Kaczor

Pieśń poranna 
i pieśń o Lwowie

Kiedy ranne wstają zorze, 
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki, 
bądź pochwalon Boże wielki.

Tą pieśnią z XVIII wieku, autorstwa Fran-
ciszka Karpińskiego rozpoczęliśmy wycieczkę do 
Lwowa. Zaintonował ją nasz proboszcz ks. Ryszard 
Siedlecki. Droga do granicy trwała godzinkę, od-
prawa po polskiej stronie była szybka i bez prob-
lemów. Później delikatny, dwudziestominutowy 
koreczek, odprawa ukraińska też bezproblemowa 
(podobno tylko dla wycieczek). Więcej dokumen-
tów ma kierowca. Czekając, patrzymy ciekawie 
wokół. Kiedy na skutek podmuchu wiatru, czy po-
trącenia przez celnika, przewraca się szlaban pod-
niesiony do góry, wybucha śmiech.

Po przyjeździe spotykamy się z przewodni-
kiem turystycznym panem Zbigniewem Pakoszem. 
To nie jest zwykły przewodnik po mieście, to jest 
człowiek zakochany we Lwowie, Polak z pocho-
dzenia i żarliwy patriota, który uczestniczy w ob-
chodach rocznicowych. Poza tym współpracuje 
z polską rozgłośnią radiową nadającą programy ze 
Lwowa, z organizacjami opiekującymi się cmenta-
rzem Orląt Lwowskich i dbającymi o miejsca mar-
tyrologii Polaków. 

Przed Cmentarzem Łyczakowskim, przy 
autokarze pojawili się ludzie oferujący pamiątki, 
bułeczki, pierożki, wszystko „lwowskie” - przy-
kład przedsiębiorczości nastawionej na polskich 
turystów. Wejście na Cmentarz Łyczakowski to 
zanurzenie się w klimat wieku XIX, zamyślenie 
nad sprawami ostatecznymi, zachwyt nad dziełami 
rzeźbiarzy i lekcja historii Polski. Przy grobie Marii 
Konopnickiej odśpiewaliśmy Rotę. Może i byłyby 
problemy ze znajomością utworu, który miał szan-
sę być hymnem narodowym. Przed wpadką uchro-
nił nas przewodnik, rozdając wszystkim karteczki z 
wydrukowanym tekstem Roty.

Dalsza droga przez cmentarz wiodła obok 
nagrobków wielkich Polaków, przedsiębiorców, 
lekarzy, duchowieństwa, ofiar dramatycznych zda-
rzeń, Ormian, ochrzczonych żydów i dziś wciska-
nych tam mogił ukraińskich notabli. Zetknęliśmy 
się z dziesiątkami ludzkich historii, z dziejami mia-
sta i Polski. Przepiękne stare drzewa podkreślały 
nastrój i ciszę. Warto i na naszym cmentarzu za-
chować je, zadbać o nie przy domach, dać im żyć 
do końca.
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Zbigniew Pakosz

Lwowskie Orlęta

Maria Konopnicka
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Po dojściu do cmentarza Orląt Lwowskich, 
zostaliśmy zaskoczeni blaskiem bijącym od sze-
regów białych krzyży zlokalizowanych na zboczu. 
Przedpołudniowe, wrześniowe słońce oświetliło 
miejsce ostatniego spoczynku młodzieży i dzieci 
broniących Lwowa przed wojskami Zachodnio-
ukraińskiej Republiki Ludowej. Piękna biała ka-
plica górująca nad cmentarzem Orląt Lwowskich 
została nam udostępniona i ksiądz Ryszard Sied-
lecki mógł odprawić mszę świętą. Wewnątrz kapli-
cy niemal każdy element wyposażenia i wystroju 
nosi symbole Ojczyzny. Pomyślałem, że gdyby nasz 
przewodnik chciał przyjechać do Polski 3 maja lub 
11 listopada, to przeżyłby szok. Tam na cmentarzu 
Orląt na każdym krzyżu zawiązana biało-czerwona 
wstążeczka, czyściutka, niedawno zmieniona, a na 
naszych domach w dniach świąt narodowych, flag 
jak na lekarstwo.  

Po mszy rozpoczęło się zwiedzanie. Lwów 
wyglądał tak, jak niegdyś lubelskie Stare Miasto, 
był zaniedbany, nie remontowany. Dziś pieniądze 
na rewitalizację Lublina, Chełma i Krasnegostawu 
przekazuje Unia Europejska, a na odnowę Lwowa 
– między innymi Polska. Fasady wyglądają ładnie, 
podwórka jeszcze różnie. O zabytkach pisała pani 
Anna Fornal w poprzednim numerze „Ziarna”, 
więc ograniczę się do tego co widzieliśmy na ulicy.   

Miasto to nie tylko mury, to historia i lu-
dzie. Pierwszym zaskoczeniem było zachowanie 
kierowców. Kiedy czekaliśmy przed przejściem, 
samochody natychmiast zatrzymywały się i to 
w takich miejscach, gdzie nawierzchnia była wyko-
nana z kostki, nie było pasów na jezdni, tylko zna-
ki. Spacerując, co chwilę mijaliśmy nowożeńców. 
Na nasze zdziwienie dużą ilością ślubów, przewod-
nik zareagował objaśniając, że liczba rozwodów po 
roku małżeństwa też jest niestety duża (ok. 53 %). 
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Bardzo częsty widok na ulicy to młodzi lu-
dzie w koszulach z charakterystycznym ukraińskim 
wzorem. W ten sposób okazują dumę z posiadania 
własnej ojczyzny, bo po raz pierwszy od początków 
dziejów mają swój kraj, parlament i prezydenta.  
Państwo nie jest jednolite, na wschodzie mieszkań-
cy uczą się języka ukraińskiego, a na zachodzie mó-
wią po ukraińsku i uczą się angielskiego. Tak, tak, 
gdy dwadzieścia pięć lat temu dwóch Ukraińców 
z Krzywego Rogu poprosiło mnie o Biblię, kupiłem 
im wówczas w warszawskiej cerkwi Biblię w języku 
ukraińskim. Niestety okazało się, że znali tylko ję-
zyk rosyjski.

Podczas spaceru po Lwowie widzieliśmy 
także kilkunastoletnie dziewczyny śpiewające na 
jakimś skwerze, piękną sprzedawczynię lizaków 
i chłopca grającego na skrzypcach przed bankiem. 
Pewnie miał tam szansę na lepsze datki. 

Przewodnik opowiadając o młodych lu-
dziach, podkreślał ich aspiracje. Mówił, jak waż-
na jest dbałość o wygląd - młoda, modnie i drogo 
ubrana dziewczyna może nie jeść śniadania z bra-
ku pieniędzy, ale na wygląd hrywien nie pożału-
je. W kawiarence, do której wstąpiliśmy w czasie 
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wolnym od zwiedzania grupowego, zobaczyliśmy 
grupę siedmiolatków z papierowymi ozdobami na 
głowach i młode dziewczyny prowadzące jakieś za-
jęcia w języku angielskim. Kelnerka wyjaśniła, że 
jest to elitarna niedzielna szkoła języka angielskie-
go. Rodzice siedzieli w salce u wejścia, cierpliwie 
czekając przy kawie. Na zakończenie zajęć mamy 
włączyły się w rozstawianie nakryć, podano lody, 
a dzieci dzieliły się wrażeniami, pokazywały otrzy-
mane nagrody.

Po wyjściu z kawiarni wróciliśmy do swojej 
grupy, gdzie po raz piąty nagabywał nas ten sam 
sprzedawca pamiątek i ruszyliśmy na zwiedzanie. 
Wspinaliśmy się spiralną drogą na Wysoki Zamek 
- drogą ocienioną starymi drzewami. Szliśmy ku 
widokom i słońcu. W takim miejscu nie sposób za-
pomnieć o „Wysokim Zamku” – książce, w której 
Stanisław Lem opisuje dzieciństwo spędzone we 
Lwowie. Ja myśląc o swoim wieku szczenięcym, 
wspominam szkołę średnią na ulicy Stefana Bana-
cha w Warszawie. Tak się składa, że to właśnie Ste-
fan Banach – wybitny matematyk - był profesorem 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Dziw-
nie się ten świat plecie. W XIII lub XIV wieku, gdy 
ktoś stanął na szczycie Wysokiego Zamku i patrzył 
w kierunku północno-zachodnim, mógł dostrzec 
dymy z płonącego Chełma.

Lwów nie byłby sobą, gdyby był tylko bo-
haterski lub tylko batiarski. Według opowieści 
Zbigniewa Pakosza na początku wojny w 1939 
roku zdarzyła się niesamowita historia. Pierwszego 
dnia podczas nalotu bomby trafiły w kilka domów 
i w wytwórnię wódek Baczewskiego. Domy pali-
ły się, ranni leżeli na chodniku prosząc o pomoc, 
straż ogniowa gasiła sikawkami ogień. Wódka pły-
nęła rynsztokiem, a ludność miejscowa kubeczka-
mi nalewała ją do wiaderek i garnków, popijając 
z kubeczka lub wprost ze strumyczka. Zaczął się 

Dziewczynka z lizakami

Kapela uliczna

Szkoła angielskieg
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drugi nalot, samoloty zrzucały bomby, pijani leżeli 
razem z rannymi, a inni wciąż czerpali wódkę nie 
zwracając uwagi na ostrzał. Niektórzy twierdzili, że 
będąc na Wysokim Zamku, już po kilku minutach 
byli oszołomieni aromatem wydobywającym się 
z wytwórni wódek znajdującej się u podnóża. Pełny 
surrealizm w wydaniu wschodnim.

Po dwóch dniach zwiedzania zakończonych 
spektaklem w operze i częścią artystyczną w ho-
telu (w wykonaniu własnym), opuściliśmy Lwów 
z mocnym postanowieniem rychłego powrotu.

Droga do Poczajowa i Krzemieńca to wi-
doczne na wzgórzach zamki i zespoły pałacowe, 
świadczące o historycznej zamożności tych okolic 
oraz kolejne historie wojenne, niemalże jak droga 
krzyżowa. 

Sanktuarium Poczajowskie położone jest na 
wzgórzu, gdzie od XII wieku przebywali pustelnicy, 
a w połowie XIII wieku rozpoczęto budowę budyn-
ków sakralnych i klasztornych (co trwa do dzisiaj). 
Prawosławie jest dla nas trochę obce, inne. Byli-
śmy w cerkwiach pełnych ludzi, gdzie odprawiano 
nabożeństwa i przyjmowano wypisane na kartecz-
kach intencje modlitewne z datkami. Widzieliśmy 
tam wielu chorych, kolejki w pieczarze św. Hioba, 
przeciskanie się przez otwór w skale, rozmodloną 
kobietę wspartą na sarkofagu. To wszystko niby 
obce, ale chrześcijańskie – więc nie tak dalekie. 
Częstochowa dla niemieckich czy szwedzkich 
protestantów też byłaby dużym zaskoczeniem ze 
względu na inność tradycji. Łączy nas jednak kolę-
da „Cicha noc” śpiewana w całej Europie.

Barokowe budynki zdobione z bizantyjskim 
przepychem, w pięknym słońcu robiły wrażenie już 
na wejściu. Panie w chustach wyglądały zupełnie 
inaczej niż zwykle (chwilami można było zapo-
mnieć o celu wycieczki). Aby przeżyć w pełni pobyt 

w Ławrze Poczajowskiej, trzeba przyjechać tam sa-
memu lub w niewielkiej grupie, bez limitu czaso-
wego przynajmniej na cały dzień. W ciągu dwóch 
godzin prześliznęliśmy się po powierzchni zdarzeń 
i ruszyliśmy do Krzemieńca. 

W liceum krzemienieckim, które tak na-
prawdę miało poziom uniwersytecki, kształcił się 
Juliusz Słowacki, jeden z trzech polskich wieszczów. 
W miejscowym kościele, udostępnionym do zwie-
dzania przez polskiego księdza po mszy świętej, 
dostrzegliśmy rzeźbę przedstawiającą Juliusza Sło-
wackiego z kwiatami związanymi biało-czerwoną 
wstążką. Obok umieszczono księgę pamiątkową. 

Po dokonaniu wpisów i wyjściu z kościo-
ła, patrzyliśmy na ruiny zamku krzemienieckiego, 
położonego na wysokim wzgórzu. Przy murach 
nowożeńcy mieli sesję zdjęciową, nad zamkiem 
krążył ptak, może nawet orzeł. Czas było wracać do 
domu.

Mirosław I. Kaczor
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Ławra Poczajowska

Juliusz Słowacki
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Pielgrzymka strażaków

25 października 2013 r. sienniccy 
strażacy wspólnie z druhami sąsiednich 
gmin udali się na tradycyjną pielgrzym-
kę. Tym razem celem było Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej 
w Kałkowie. Wyjazd zainicjował Zarząd Po-
wiatowy ZOSP RP w Krasnymstawie, a od-
powiedziała na niego blisko setka druhen 
i druhów z gmin Siennica Różana, Kraśni-
czyn, Łopiennik, Krasnystaw, Fajsławice 
i Komendy Powiatowej PSP.

W drodze powrotnej odwiedzono 
również gotycki kościół św. Stanisława 
Biskupa Męczennika w Piotrowinie.

Tenisowa rozrywka 

29 stycznia 2014 roku w remizie OSP 
w Siennicy Królewskiej Dużej rozegrany został IX 
Gminny Turniej Tenisa Stołowego Jednostek OSP. 
Rozgrywki toczyły się w dwóch kategoriach wieko-
wych - młodszej (szkoła podstawowa i gimnazjum) 
oraz starszej (szkoły ponadgimnazjalne i starsi). 
Wyniki w poszczególnych kategoriach decydowały 
o wynikach drużynowych.

Tego roku nowością był udział oldbojów. 
Zmierzyli się druhowie, którzy ukończyli 40 lat. 
Największe emocje wzbudził rozegrany poza kon-
kursem mecz pomiędzy wójtem Leszkiem Proskurą 
a wiceprzewodniczącym Rady Gminy druhem Ry-
szardem Stasiukiem (pełniącymi funkcje Wicepre-
zesa i Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP).

Organizatorem turnieju był Komendant 
Gminny OSP dh Janusz Dobosz a zawody sędzio-
wał Jacek Radelczuk.

 
Czołowe lokaty zajęli:

Grupa młodsza:

1. Mikołaj Tryksza
2. Michał Głowacki
3. Patryk Demczuk

Grupa starsza:

1. Janusz Litwin
2. Mateusz Mikuła
3. Marcin Mazurek

Grupa powyżej 40 lat:

1. Zbigniew Markiewicz
2. Adam Jakubiec
3. Bogdan Kargul

Drużynowo:

1. OSP Żdżanne
2. OSP Siennica Królewska Duża
3. OSP Wola Siennicka

Pielgrzymka strażaków Tenisowa rozrywka
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„Zemsta” w Żółkiewce 

W niedzielne popołudnie 27 paździer-
nika 2013 r. do zawsze gościnnej Żółkiewki 
zawitał siennicki Teatr Pokoleń. Na scenie 
Ośrodka Kultury Samorządowej przedsta-
wiona została „Zemsta” wg Aleksandra Fre-
dry. Po spektaklu Anna Podgórska serdecz-
nie, po dyrektorsku przyjęła zaprzyjaźniony 
zespół. Długo i z sympatią wspominaliśmy 
wcześniejsze spektakle, bo publiczność z gmi-
ny Żółkiewka, jako jedna z nielicznych, miała 
okazję oglądać wszystkie sztuki z dorobku Te-
atru Pokoleń.

„Zemsta” w Zamościu

W niedzielę 8 grudnia 2013 roku 
Teatr Pokoleń zagrał w Zamojskim 
Domu Kultury. Jeszcze raz okazało się, 
że klasyczny komediowy repertuar cieszy 
się niezmiennym zainteresowaniem. „Ze-
msta” była tego najlepszym przykładem, 
utwierdziła w tym zespół wymagająca 
miejscowa publiczność, która od lat ma 
okazję oglądać wiele dobrych spektakli, 
chociażby podczas Zamojskiego Lata Te-
atralnego. Kierownik działu teatralnego 
ZDK -  Grażyna Kawala zainteresowana 
była kolejną realizacją Teatru Pokoleń.

I jeszcze raz

6 stycznia na zaproszenie wójta 
gminy Michów, Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Małe Mazowsze” oraz Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Michowie Te-
atr Pokoleń wystąpił podczas gminnego 
spotkania opłatkowego. Okazało się, że 
aby dobrze zagrać, nie potrzeba profesjo-
nalnej sceny, o czym świadczyły oklaski 
widowni.  

Zemsta Zemsta
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Monika Nagowska

Z kroniki Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej – cz. 4 

Życie szkoły kołem się toczy

W Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rol-
nictwa w Siennicy Różanej kształcenie zawodowe 
odbywało się na dobrym poziomie, a uczniowie 
stawali się prawdziwymi fachowcami. Oprócz wie-
lu przedmiotów zawodowych o skomplikowanych 
i długich nazwach, szkoła prowadziła również 
zajęcia ogólnokształcące. Gdyby jednak nauczy-
ciele poprzestawali tylko na tym co obowiązko-
we, szkolne kroniki świeciłyby pustymi kartkami. 
Tymczasem w młodej szkole oprócz lekcji, z roku 
na rok przybywało zajęć fakultatywnych. 

W pierwszych latach działalności placów-
ki funkcjonowały: Koło Mechanizatorów (później 
także Koło Młodych Racjonalizatorów i Techni-
ków), PCK, Szkolny Klub Sportowy, koło mate-
matyczne, języków obcych, fotograficzne, PTTK, 
OHP, Szkolne Koło TPPR i LOK. Zainteresowanie 
było tak duże, że Rada Pedagogiczna już w 1973 
roku ustaliła limity – uczeń nie mógł należeć do 
więcej niż dwóch kół zainteresowań, względnie do 
jednego koła i jednej organizacji. Uczniowie do-
skonalili swoje umiejętności w wielu dziedzinach. 
Między innymi uczyli się fotografować i wywoły-
wać zdjęcia, wyjeżdżali na wycieczki i do teatru, 
a także sami występowali na scenie. 

Dużą aktywność w tym zakresie przejawia-
ła Wanda Banaszkiewicz, która rozpoczęła pracę 
w drugim roku funkcjonowania szkoły. Po doświad-
czeniach w komendzie hufca ZHP – nie poprzesta-
ła na wypełnianiu obowiązków, lecz aktywizowała 
młodzież na wszelkie możliwe sposoby. Prowadzi-
ła m.in. szkolną drużynę ZHP i koło polonistyczne, 
które w rolniczej szkole cieszyło się dużym powo-
dzeniem. Nic dziwnego, gdyż uczniowie w ramach 
koła jeździli na wycieczki do miejsc związanych 
z polskimi pisarzami i na projekcje filmów.1 Do 

1. 17 kwietnia 1969 roku uczniowie wyruszyli autokarem 
do Lublina na projekcję filmu Jerzego Hoffmana „Pan 
Wołodyjowski”. Film wszedł na ekrany w 1968 roku, 
więc młodzież z Siennicy była niemal na bieżąco 

Siennicy zaglądali znani pisarze, choćby Leszek 
Prorok, który 14 grudnia 1968 roku podczas spo-
tkania z młodzieżą opowiadał o swojej wypra-
wie do Afryki i prezentował egzotyczne pamiątki 
z podróży. Uczniowie odwiedzili Teatr im. Ju-
liusza Osterwy, gdzie obejrzeli spektakl „Dziś do 
ciebie przyjść nie mogę” (1969 r.), a nieco później 
operetkę „Kraina uśmiechu” (1970 r.). Z zaintere-
sowaniem uczestniczyli w lekcjach tańca prowa-
dzonych w 1971 roku przez nauczyciela tańca to-
warzyskiego z Lublina panią Zenobię Stepowicz.2

Szkolny teatr

Koło polonistyczne działało nadzwyczaj 
energicznie, a gdy połączyło siły z chórem i or-
kiestrą, pokazało prawdziwą klasę. 11 marca 1973 
roku wystawiono podczas zebrania z rodzicami 
sztukę teatralną Mariana Mikuty pt. „Rzecz o Ko-
perniku”. Temat wybrano nieprzypadkowo, wła-
śnie obchodzony był jubileusz 500 rocznicy uro-
dzin astronoma. Tekst sztuki (kilka lat wcześniej 
profesjonalnie zagranej w Śląskim Planetarium 
w Chorzowie) opublikowano w ramach serii „Bi-
blioteka Teatrów Amatorskich”, jako przykład po-
pularyzacji astronomii przez teatr. W siennickiej 
wersji grali uczniowie i... uczennice, bo szkoła choć 
kształciła w pozornie „męskim” zawodzie, przycią-
gała też energiczne dziewczęta. W przedstawieniu 
wystąpiło szesnastu aktorów: Maria Czerniakie-
wicz, Irena Kubina, Grażyna Dawidiuk, Wanda 
Dąbska, Jadwiga Mazur, Grażyna Karwowska, 
Michalina Szajner, Maria Kleszowska, Alicja Szo-
pa, Bogdan Głowacki, Zbigniew Frańczak, Marek 
Plewik, Eugeniusz Bogusz, Edward Nowak, Wie-
sław Wrona, Janusz Sawicki. Powstały interesują-
ce kostiumy, na potrzeby przedstawienia nagrano 
dźwięki organów i dzwonów. Spektaklowi towa-
rzyszył zespół muzyczny pod kierunkiem Włady-
sława Dzika w składzie: Józef Tyczyński (trąbka), 
Zygmunt Psiuk (akordeon) i Zbigniew Mielnicki 
(akordeon). Tekst sztuki stoi do dziś na bibliotecz-
nej półce i czeka na następną szansę. 

Mijały lata, lecz przedstawień na tak dużą 
skalę, jak „Rzecz o Koperniku” nie odważono się re-

z nowinkami filmowymi.
2. Zapis o lekcjach tańca pochodzi z kroniki szkolnej 

(11 grudnia 1971 r.). Zenobia Stepowicz to kierownik 
artystyczny powstałej w 1970 roku Formacji Tańca 
Towarzyskiego „GAMZA” Politechniki Lubelskiej.
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alizować. Kolejne roczniki młodzieży uczyły się pil-
nie, a w międzyczasie na zachętę obserwowały pro-
fesjonalnych aktorów. Uczniowie znowu oglądali 
spektakle w lubelskim teatrze, takie jak „Tango” 
lub „Garderobiany”.  Artyści przyjeżdżali również 
do szkoły, jak choćby w 1985 roku z programem 
„Pani Opera i Fernando”. Młodzież powoli przeła-
mywała bariery i dojrzewała do samodzielnych wy-
stępów na szkolnych akademiach i apelach.

W końcu po wielu latach, przy dźwiękach 
cygańskiej muzyki, pasje teatralne doczekały się 
nowej znakomitej realizacji. 27 grudnia 2008 
roku w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej 
miała miejsce premiera sztuki „Chata za wsią” na 
motywach powieści Józefa Ignacego Kraszewskie-
go pod tym samym tytułem. Spektakl był ukoro-
nowaniem pracy amatorskiego Teatru Pokoleń 
z Siennicy Różanej, do którego wstąpili również 
nasi uczniowie: Elżbieta Bot, Magdalena Chodun, 
Edyta Dąbska, Anna Mazurek, Anna Wróblewska, 
Anna Kułaga, Paweł Rój oraz absolwent naszej 
szkoły - Mariusz Rój. Premiera sztuki zgroma-
dziła niezwykle dużą liczbę widzów – około 800 
osób. Na scenie można było oglądać 52 aktorów. 
Ponieważ zainteresowanie sztuką nie słabło, zosta-
ła ponownie wystawiona 28 grudnia i 6 stycznia. 
W tych dniach gościliśmy wielu sympatyków te-
atru. 

Podczas kolejnych premier, wśród aktorów 
Teatru Pokoleń można było dostrzec niejednego 
ucznia. Do dziś ciekawe role grają: Karol Bojarczuk, 
Daniel Dobosz, Dawid Dobosz i Łukasz Wrona. 

 
Zespoły muzyczne

Oczywiście nie tylko teatr pociągał młodych 
mechanizatorów płci obojga, ale też śpiew w chórze 
i gra na instrumentach. Już w drugim roku funk-
cjonowania szkoły 20 września odbyły się zapisy 
do chóru i orkiestry prowadzonej przez Edwarda 
Kaznowskiego. Od tej pory artystyczne występy 
uświetniały szkolne uroczystości, a uczniowie re-
gularnie doskonalili swoje wokalne i muzyczne 
umiejętności. 24 czerwca 1967 roku podczas za-
kończenia roku szkolnego uzdolnionym absol-
wentom wręczono dyplomy i odznaki za udział 
w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespo-
łów Artystycznych. 

Po wakacjach na kolejnym przeglądzie sta-
wili się nowi uczniowie z siennickiej szkoły - zespół 
chóralny oraz orkiestra w składzie: Stanisław Be-
reza, Łukasz Muda, Janusz Zalewski, Julian Baran 
i Andrzej Dziwulski. Gdy w zamojskim POM zorga-
nizowano eliminacje zespołów artystycznych Pra-
cowników Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnic-
twa z terenu województwa lubelskiego, młodzież 
wróciła z pamiątkowymi dyplomami i nagrodą 
w postaci talerza z ratuszem. Z kolei 5 listopada 
1967 roku chór i orkiestra wyjechały do Lublina 
na przegląd zespołów amatorskich zorganizowany 
przez Zarząd Okręgu Związków Zawodowych Pra-
cowników Rolnych. W nagrodę muzykalni ucznio-
wie przywieźli do Siennicy magnetofon. 

Po Edwardzie Kaznowskim prowadzenie 
zespołu przejął Marian Kazimierczak.3 W później-
szym okresie opiekunem artystycznym młodzieży 
został Władysław Dzik (który zadbał o muzyczną 
oprawę spektaklu „Rzecz o Koperniku”), a następ-
nie Andrzej Wójcik, Jan Mataczyński oraz Janusz 
Szymaniak. Najwyraźniej uznano, że warto in-
westować w młodzież, bo w kronice szkolnej pod 
datą 10 września 1974 roku z dumą napisano, że za 
sumę 108 tys. złotych zakupiono nowe instrumen-
ty. Szkolni muzycy przygrywali na wieczorkach ta-
necznych i podczas uroczystych akademii.

W połowie lat 80-tych siedmioosobowy 
zespół prowadzony był przez Mariana Sawickie-
go. Uczniowie uczyli się gry na gitarze i akorde-
onie (dwóch uczniów miało własne akordeony). 
Przygotowywano oprawę muzyczną uroczystości 

3. Artykuł na temat zespołu ukazał się w „Sztandarze 
Ludu” z dn. 30 czerwca 1970 r.

Zajęcia w dawnej sali lekcyjnej prowadzi Ewa Micha-
lak (źródło: okolicznościowy folder wydany z okazji 

centralnej inauguracji roku szkolnego, 1996 r.)
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i dyskoteki. Zespół grał też na Święcie Ludowym 
16 maja 1986 roku. Kolejnym opiekunem muzy-
kalnej młodzieży został Janusz Pawlicha, który 
zajął się nauką gry na takich instrumentach, jak: 
organy, akordeon, gitara rytmiczna, gitara basowa 
i perkusja. Pokój ćwiczeń znajdował się w inter-
nacie, a grupę stanowiło 12 osób o różnym stop-
niu zaawansowania. Zakupiono wzmacniacze 
i statywy mikrofonowe, planowano nabyć trąbkę, 
puzon i saksofon. Uczniowie brali udział w konkur-
sach muzycznych i w Przeglądzie Dorobku Kultu-
ralnego Gminy Siennica Różana (Prezentacje’88). 
W 1996 roku przed centralną inauguracją zaku-
piono dodatkową gitarę oraz sprzęt nagłaśniający. 
W maju, jakby na zachętę, gościli w szkole arty-
ści Filharmonii Łódzkiej (akordeoniści), a już we 
wrześniu szkoła była gotowa do największej uro-
czystości od trzydziestu lat istnienia. 

Przedstawienia, występy wokalne i popisy 
muzyczne na stałe już wpisały się w kalendarz uro-
czystości. Życie dostarcza wielu przykładów, jak 
można rozwijać swój talent. Oto w szkolnym in-
ternacie każdego roku pojawia się na zgrupowaniu 
Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie. Młodzi ludzie „pielgrzymu-
ją” do rodzinnej wsi swojego założyciela i opiekuna 
artystycznego. Występują dla mieszkańców – latem 
na scenie w parku, a zimą w sali gimnastycznej na 
dorocznym Gminnym Opłatku Ludowym. Nasza 
śpiewająca młodzież również wyjeżdża na koncer-
ty, bierze udział w konkursach kolęd, przeglądach 
piosenki i zdobywa nagrody, tak jak w 2003 roku 
duet „Ewa i Ewelina”. Uczniowie mogą tu nagrać 
własną płytę - w 2013 roku udało się to dziewczę-
tom z zespołu „Echolanki”. 

I pomyśleć, że w 50-letniej historii szkoły 
tylko przez jeden rok młodzież miała lekcje z mu-
zyki. Wszelkie sukcesy w tej dziedzinie należy przy-
pisać głównie pracy pozalekcyjnej i zaangażowaniu 
nauczycieli-muzyków.

Kabaret i recytacja

Były także w przeszłości próby powołania 
szkolnego kabaretu. Młodzież miała okazję w 1985 
roku obejrzeć na żywo kabaret „Mały Książę” i wy-
stęp ten pozostawił ślad w młodzieńczych aspira-
cjach. Mariola Trojak (nauczyciel języka polskie-
go) po nieudanej próbie organizacji zajęć o profilu 
literacko-filozoficznym w 1987 roku, skłoniła się 
ku działalności lżejszego kalibru i zaczęła przygo-
towywać młodzież do występów na scenie. Kabaret 

Monika NagowskaZ kroniki Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej

Szkolny zespół muzyczny z opiekunem Marianem 
Kazimierczakiem  (źródło: „Sztandar Ludu” z dnia 30 

czerwca 1970 r.)

Zespół muzyczny prowadzony przez Jana Mataczyń-
skiego – 30 września 1975 r. (źródło: kronika szkolna).

Zespół muzyczny 1996 r. (źródło: okolicznościowy fol-
der  z okazji centralnej inauguracji roku szkolnego).
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okazał się wówczas zbyt trudnym wyzwaniem, ale 
w recytacji uczniowie prezentowali się znakomi-
cie. Już w następnym roku szkolnym koło poloni-
styczne planowało przygotowanie wieczoru poezji 
miłosnej i występ przed mieszkańcami internatu. 
W połowie roku małżeństwo Trojaków zmieni-
ło miejsce zatrudnienia i nie wiadomo, czy plany 
udało się zrealizować.  Wiadomo natomiast, że ka-
lendarz szkolnych uroczystości przewidywał kilka 
razy w roku akademie, występy, spotkania, które 
dawały wiele okazji do recytacji i śpiewu. 

Od początku istnienia szkoły wśród uczniów 
odnajdywane są osoby uzdolnione, o niezłej dykcji 
i mocnym głosie. Pod nauczycielskim okiem mło-
dzież szlifuje umiejętności i prezentuje się przed 
kolegami oraz poza szkołą w konkursach recyta-
torskich (np. Katarzyna Zasadnia zajęła pierwsze 
miejsce w konkursie recytatorskim im. Krystyny 
Winiarczyk). Uczniowie biorą też udział w po-
etyckich uroczystościach otwartych dla szerokiej 
publiczności. Taki charakter miało spotkanie 
w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie poświęcone 
Edwardowi Stachurze, które odbyło się 9 listopada 
2009 r. Uczniowie przygotowali montaż słowno-
muzyczny w oparciu o twórczość Edwarda Stachu-
ry. Przed publicznością zgromadzoną w chełmskiej 
bibliotece wystąpili: Dorota Klimczuk, Martyna 
Jamroz, Agnieszka Borowicz, Marcin Kowalczuk, 
Kamil Bobrowski, Paulina Berbecka, Ewa Krajew-
ska, Katarzyna Siemiak i Konrad Kołakowski. 

A kabaret? Nastąpiła jego reaktywacja i te-
raz szkolne uroczystości często rozbrzmiewają nie-
skrępowanym, choć oczekiwanym przez młodych 
artystów śmiechem. 

Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że 
gdy już pojawi się jakaś młoda „gwiazda” o arty-
stycznej duszy (niejednokrotnie z trudem ośmie-
lona do występu), to ledwie zabłyśnie, a już mija 
czas jej edukacji i „leci” w świat. Na szczęście życie 
dostarcza wielu nowych inspiracji. Od 2010 roku 
w szkole organizowane są przez wójta gminy Lesz-
ka Proskurę Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towa-
rzyskiego RYTM i Turnieje Street-Dance.4 Jest to 
doskonały przykład, jak dzięki wytrwałym ćwicze-
niom można przemienić własny talent w prawdzi-
wą sztukę. 

Koła zainteresowań

Dziś każdy nauczyciel prowadzi własne koło 
zainteresowań lub dodatkowe zajęcia w wybranej 
formie. Ograniczeń w przynależności nie wprowa-
dzono – dla wszystkich chętnych dostępna jest peł-
na oferta. A w niej zajęcia przygotowujące do wy-
stępów na scenie: kultury żywego słowa, wokalne, 
muzyczne, kabaretowe, a nawet taneczne. Oczy-
wiście poza sceną także toczy się ciekawe szkolne 
życie. Młodzież, która kończy edukację dodatkowy 
czas – swój i nauczycieli – poświęca na przygotowa-
nie się do egzaminu maturalnego i potwierdzające-
go kwalifikacje zawodowe. Uczniowie z młodszych 
roczników chętnie angażują się w przedsięwzię-
cia o nieco innym charakterze: fotografują, kręcą 
film, tworzą opracowania historyczne, modele (np. 
Układu Słonecznego), prezentacje multimedialne, 
piszą wiersze. Rozwijają swoje uzdolnienia wy-
konując prace plastyczne w nawet w niełatwym 
do obróbki materiale (np. świeczniki z metalu 
i drewna, kompozycje typu orgiami, haftowane ob-
razy, artystyczne wypieki cukiernicze). Publiczna 
prezentacja prac uczniów odbyła się m.in. podczas 
„Wystawy sztuk wszelakich”, zorganizowanej przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Siennicy Różanej. 

Do tradycji zapoczątkowanej przez Samo-
rząd Uczniowski należy doroczny konkurs na naj-
piękniejszy stroik świąteczny. Poszczególne klasy 
przygotowują ozdobę według własnego pomysłu, 
a komisja konkursowa ocenia prace biorąc pod 
uwagę ich oryginalność i precyzję wykonania. Nie-
kiedy prace te są prawdziwą niespodzianką - łączą 

4. Pokazy cieszą się ogromnym powodzeniem. Podczas 
pierwszego Turnieju Tańca RYTM rywalizowało 69 par, 
a w 2013 roku – już ponad 100. W 2011 roku w Turnie-
ju Street-Dance wystąpiło aż 130 tancerzy.
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Występ szkolnego kabaretu z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, w rolach głownych: 
Dawid Buk i Kamil Bobrowski 

- 14 października 2010 r.
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zmysł kulinarny autorów z artystycznym. Każdego 
roku ekspozycję można oglądać w holu Zespołu 
Szkół CKR. 

Działalność pozalekcyjna przynosi efekty 
i młodzież z sukcesami bierze udział w konkur-
sach literackich, historycznych, ekologicznych 
i plastycznych. W roku 2006 uczeń Tomasz Wo-
dyk zdobył kilka laurów w rywalizacji literackiej, 
np. „Mój Anioł”, „Świat wierszy najpierwszych”. 
Po nagrody sięgali również: Sylwia Hałas („Anioły 
są wśród nas”) i Mateusz Jakubiak (w konkursie 
poetyckim im. Pauliny Hołyszowej „Złote Pióro”). 
W dziedzinie literackiej w 2012 roku tytuł laure-
ata przypadł Tomaszowi Szostakowi ( „Nic o nas 
bez nas”) i Dorocie Klimczuk („Zbuntowani czy 
samotni? Problemy współczesnej młodzieży”). 
Niekiedy jeden uczeń osiągał sukcesy w odległych 
dziedzinach - Adrian Szala (stypendysta Prezesa 
Rady Ministrów) w rywalizacji z podstaw przedsię-
biorczości zdobył II miejsce, a w konkursie poloni-
stycznym miejsce III.5

Internat

W przypadku tych wszystkich artystycz-
nych i naukowych działań nie można tak do koń-
ca rozdzielić zasług między szkołę a internat. Od 
wielu już lat nauczyciele niezależnie od specjalno-
ści współdziałają w organizacji szkolnych imprez 
i uroczystości – muzyczne i kabaretowe występy są 
na przykład przygotowywane przez wychowawców 
pracujących w internacie. Zanim powstał nowy 
budynek szkoły, to właśnie tu odbywało się wiele 
zajęć i spotkań z uczniami. Dziś już wiadomo, że 
gdyby nie powstał internat – trudno byłoby zatrzy-
mać młodzież po lekcjach, przeprowadzić próbę, 
przygotować dekoracje, dopilnować odrabiania 
prac domowych. Dzięki temu, że znajduje się tuż 
obok - cała szkoła działa bardziej energicznie.  

A początki nie były łatwe. Tak naprawdę in-
ternat istniał od pierwszego roku funkcjonowania 
placówki, choć w zupełnie innych warunkach. Mie-
ścił się w dobrze znanym skromnym „leżącym wie-
żowcu”, na lewo od wejścia po północnej stronie 
i zajmował trzy wieloosobowe sale sypialne. Opie-
kę nad młodzieżą w pierwszym roku sprawował 
wychowawca klasy – Józef Banaszkiewicz. Następ-

5. Wymienione konkursy miały charakter międzyszkolny, 
odbywały się na szczeblu powiatowym, regionalnym 
lub wojewódzkim.

nie pieczę nad mieszkańcami przejęła Wanda Ba-
naszkiewicz, a w roku 1970 – Jadwiga Kuś. Każda 
z klas miała swoją salę sypialną. Niestety nie były to 
warunki komfortowe. W kronice szkolnej z 1971/72 
odnotowano, że internat przy szkole został zlikwi-
dowany, a młodzież zamieszkała w nowo  wybu-
dowanym domu wielorodzinnym, który znajduje 
się w sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia. Dla młodzieży 
z klas II i III przeznaczono dwa mieszkania. Gdy 
uczniowie ci decydowali się na naukę w Siennicy 
Różanej, mieli przyobiecane miejsce w interna-
cie, pochodzili niejednokrotnie z odległych miej-
scowości, szkoła musiała więc dotrzymać umowy 
i zapewnić miejsce do zamieszkania. W przypadku 
młodszych uczniów takiego zobowiązania już nie 
było, więc, żeby nie dojeżdżać do szkoły codzien-
nie, wynajmowali stancje w domach prywatnych 
w Siennicy Różanej, Siennicy Małej i Dużej. Radzili 
sobie w ten właśnie sposób aż do otwarcia nowego 
internatu.  Jego budowę rozpoczęto jesienią 1976 
roku (i to po uprzednim wstrzymaniu inwestycji 
przez Wojewodę Lubelskiego w 1974 roku).

Gdy w roku 1979 internat był gotów, z cza-
sem zaczęto go wykorzystywać również do celów 
dydaktycznych – w 1984 roku w świetlicy urządzo-
no salę lekcyjną, odbywały się tam egzaminy doj-
rzałości oraz akademie i konkursy (np. o muzyce 
rockowej, krajoznawczo-turystyczne). Cała spo-
łeczność szkolna spotykała się tam na akademiach 
i podczas zebrań z rodzicami. W funkcjonowa-
niu internatu zachodziły sukcesywne zmiany, np. 
w roku szkolnym 1986/87 uruchomiono w nim 
radiowęzeł. Wspólnie z innymi nauczycielami or-
ganizowano wyjazdy na wspomniane spektakle te-
atralne. 26 lutego 1988 roku młodzież wraz z opie-
kunami udała się do Teatru im. Juliusza Osterwy 
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Uroczysta akademia w internacie - 8 listopada 1985 r. 
(źródło: kronika szkolna).
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w Lublinie na sztukę „Betlejem polskie”. Spektakl 
zainspirował widzów i z czasem - gdy zmieniła się 
rzeczywistość polityczna - w internacie zaczęto or-
ganizować jasełka podczas wieczerzy wigilijnych 
dla mieszkańców. Wspólne śpiewanie kolęd, dzie-
lenie się opłatkiem i poczucie bliskości – sprawiły, 
że internat stał się dla wielu uczniów prawdziwym 
drugim domem.

Miejsce to od dawna tętniło życiem. Niekie-
dy wychowawcy i uczniowie naprawdę imponowali 
aktywnością. Na przykład w pierwszym semestrze 
roku szkolnego 1994/95 zorganizowano trzy kon-
kursy („Mity Grecji”, „Znajomość Biblii”, „Zasady 
poprawnej pisowni”), konkurs czystości, turniej 
tenisa stołowego, dwa spotkania (z policjantem 
i z pielęgniarką) oraz wspólną wieczerzę wigilijną 
i dwie dyskoteki.6 Internat najwyraźniej miał się 
czym pochwalić, bo już w następnym roku odby-
ła się tu narada kierowników internatów z całego 
województwa chełmskiego. Natomiast dziesięć lat 
później w turnieju internatów, to właśnie Siennica 
zajęła pierwsze miejsce.

Pod okiem wychowawców mieszkańcy do 
dziś przygotowują się do zajęć, biorą udział w kon-
kursach na temat ekologii, zdrowego trybu życia, 
profilaktyki. To nie tylko miejsce nauki własnej, ale 
też mile spędzanego czasu wolnego. Do tradycji na-
leży już organizowanie otrzęsin klas I, zabawy an-
drzejkowej, Dnia Chłopaka i Dnia Kobiet. Ucznio-
wie dbają o zajmowane przez siebie pokoje – uczą 
się  nie tylko utrzymywania porządku, ale i życia 
w grupie – wzajemnego szacunku, okazywania ko-
leżeńskiej postawy, odpowiedzialności za wspólne 
sprawy. W internacie działa Samorząd Mieszkań-
ców, nad poszczególnymi dziedzinami życia czu-
wają powołane do tego celu sekcje.

W internacie organizuje się warsztaty pla-
styczne i taneczne, zawody w tenisie stołowym 
i bilardowe pojedynki. Nie stało się tak od razu, 
na dobrą atmosferę tego miejsca pracowało przez 
szereg lat wielu wychowawców. Pieczę nad całością 
sprawowali kolejni kierownicy internatu. W tzw. 
„starej szkole” byli to: Józef Banaszkiewicz, Wanda 
Banaszkiewicz i Jadwiga Kuś. W nowym budynku: 
Barbara Sternik (do 30 września 1982 r.), Janusz 
Żyśko (1 października 1982 r. - 14 grudnia 1983 r.), 

6. W dyktandzie, konkursach „Mity Grecji” i „Znajomość 
Biblii” sukcesy osiągali różni uczniowie, ale pierwsze 
miejsca zdobywał w nich jeden uczeń - Sławomir Ja-
rzynowski.

Stefan Mysłowski (15 grudnia 1983 r. - 30 czerw-
ca 1992 r.), Waldemar Jurkiewicz (1 lipca 1992 r. 
- 31 sierpnia 1994 r.),  Stanisław Buk (1 września 
1994 roku - 31 sierpnia 2003 r.), Maria Adamczuk 
(1 września 2003 r. - 31 sierpnia 2005 r.) i Jan 
Tyrawski (1 września 2005 r. - 31 sierpnia 2013 
roku). Obecnie funkcję tę pełni wicedyrektor szko-
ły – Anna Kowalik.

Biblioteka

Jak trudno oddzielić pracę internatu i szko-
ły, tak równie trudno traktować szkolną bibliotekę 
niczym samotną wyspę. Wanda Banaszkiewicz na 
początku swojej pracy wystąpiła w trzech rolach: 
nauczyciela dydaktyka, wychowawcy w internacie 
i bibliotekarza. W jej czasach księgozbiór liczył 
ok. 2800 woluminów.7 Zachowało się do dnia dzi-
siejszego wiele starych książek o pożółkłych stro-
nicach, m.in. pierwsza książka z numerem pierw-
szym autorstwa Maksyma Gorkiego „Artamonow 
i synowie”, wydana w 1963 roku. W kolejnych la-
tach księgozbiór sukcesywnie powiększał się, ale 
borykano się z trudnościami lokalowymi. Biblio-
teka mieściła się w budynku szkoły, który – jak to 
stwierdzono po wizytacji w 1975 roku – „nie od-
powiada wymogom nowoczesnej szkoły”. Dopiero 
po wybudowaniu internatu książki znalazły w nim 
nowe miejsce. 

U progu swej działalności biblioteka wypo-
sażona była nie tylko w książki, ale i w dodatko-
we akcesoria – przedmioty historyczne – zaczątek 
planowanej izby pamięci. Uczniów zobowiązano 
do przyniesienia po jednym eksponacie, ale nie 
wszyscy wywiązali się z tego zadania, bo apele po-
wtarzały się, a w 1986 roku wciąż pracowano nad 
koncepcją Izby Pamięci (zadania tego podjął się 
Andrzej Kubina). Dziś ślad po zebranych przed-
miotach zaginął, ale  powstało wydzielone miejsce 
pełne pamiątek – zdjęć, kronik, sportowych pucha-
rów. W bibliotece zaś przechowywane jest szkolne 
archiwum fotografii, powstaje kronika szkolna, 
przygotowuje się wiele materiałów informacyjnych 
(m.in. na temat patrona szkoły), projektuje i dru-

7. W wywiadzie, jakiego udzieliła dziennikarzowi „Sztan-
daru Ludu” (19 lutego 1974 roku), Wanda Banaszkie-
wicz podaje, że biblioteka liczy 2800 woluminów i że 
są w niej przechowywane pamiątki przeszłości regionu 
(numizmaty, znaleziska archeologiczne, przedmioty 
domowego użytku, hełm, samowar i menażka z 1916 
roku).

Monika NagowskaZ kroniki Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej
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kuje materiały graficzne, zaproszenia i dyplomy 
oraz wykonuje dekoracje na szkolne uroczystości 
i dokumentuje działalność szkoły. 

Zanim pracę rozpoczął obecny bibliotekarz, 
funkcję tę pełnili nauczyciele różnych specjalności. 
Po Wandzie Banaszkiewicz na krótko bibliotekę 
objęła Krystyna Mącik (nauczyciel przedmiotów 
zawodowych), a potem Zuzanna Bednaruk (ma-
tematyk), Józef Bednarczyk (polonista), a w roku 
szkolnym 1984/85 Grażyna Miedziak (historyk). 
W późniejszym okresie obowiązki bibliotekarza 
pełnili z reguły wychowawcy z internatu lub polo-
niści: Ewa Tryksza (1 września 1985 r. - 31 sierpnia 
1986 r.), Anna Pastuszak-Grzyb (1 września 1986 
roku - 31 sierpnia 1987 r.), Mariola Trojak (1 wrześ-
nia 1987 r. - 31 sierpnia 1989 r.), Jolanta Szelewa 
(1 września 1989 r. - 25 sierpnia 1993 r.), Andrzej 
Czuba (1-30 września 1993 r.) i Maria Adamczuk 
(1 października 1993 r. - 30 września 1996 r.). 

Różnie w tym czasie postrzegano pra-
cę biblioteki. W szkolnej dokumentacji znajdują 
się zapisy dość ogólnie sformułowane: Rozwój 
czytelnictwa w szkole oceniono jako dobry (…) 
w przyszłym roku należy na lekcjach z przedmio-
tów zawodowych zwrócić uwagę w większym 
stopniu na czytelnictwo literatury fachowej.8 
Różnymi sposobami uzupełniano księgozbiór bi-
blioteki. Rok 1984 był szczególnie aktywny – 7 paź-
dziernika podczas obchodów Dni Prasy Ludowej, 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ufundowała dla 
szkolnej biblioteki 100 książek. 23 listopada powo-
łano tzw. Radę Biblioteczną, w skład której weszli: 
Grażyna Miedziak (ówczesny bibliotekarz), Janusz 
Pawlicha i Adam Jaremek. Do zadań Rady należa-
ło likwidowanie książek, które nie nadawały się do 
użytku, promocja czytelnictwa i dostarczanie ksią-
żek do biblioteki. Obok Rady działało uczniowskie 
Koło Biblioteczne, którym opiekowała się Elżbieta 
Pawłowska (wychowawca w internacie). Wybra-
no także łączników z biblioteką, ich nazwiska fi-
gurowały na karcie tytułowej każdego dziennika, 
tuż pod samorządem klasowym. Ich zadaniem 
było informowanie o stanie czytelnictwa. Grażyna 
Miedziak bardzo solidnie podeszła do bibliotecz-
nych obowiązków, realizowała w roku szkolnym 
1984/85 zajęcia na temat czytelnictwa, księgozbio-
ru szkolnej biblioteki, korzystania z katalogów. Te 
lekcje biblioteczne odbywały się na zajęciach z wy-

8. Sprawozdanie z roku 1983/84, bibliotekę prowadził 
wówczas Józef Bednarczyk.
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chowania obywatelskiego, dzisiejszych godzinach 
dla wychowawcy. Był to rok, w którym wiele miej-
sca poświęcano bibliotece – określono „bibliotecz-
ną” strukturę (radę i łączników), podkreślano wagę 
uzupełniania księgozbioru, pamiętano o przyspo-
sobieniu czytelniczym i prenumeracie czasopism. 
Grażyna Miedziak wnioskowała o zakup regałów 
i druków bibliotecznych (kart katalogowych, reje-
strów ubytków). Od tego właśnie czasu o bibliotece 
zaczęto w szkole więcej mówić, podawać do wiado-
mości liczbę wypożyczonych książek i śledzić roz-
wój czytelnictwa.9 Nie wszystko było możliwe – bi-
bliotekarz pracował na pół etatu, czyli udostępniał 
księgozbiór zaledwie przez 15 godzin tygodniowo. 

Po roku bibliotekę przejęła Ewa Tryk-
sza, która pełniła również funkcję wychowawcy 
w szkolnym internacie i zaopiekowała się Kołem 
Bibliotecznym. Nadal borykano się z niedostatkiem 
wyposażenia – zbyt małą ilością regałów, trudno-
ściami z wygospodarowaniem tzw. „kącika czytel-
niczego”, a nawet brakiem ksiąg inwentarzowych 
i brakiem podręczników. Kolejnym bibliotekarzem 
została Anna Pastuszak, prowadząca również lekcje 
języka polskiego. Zagadnienia dotyczące czytelnic-
twa włączono do planu pracy koła polonistycznego. 
Gdy na początku roku 1987 przedstawiła zestawie-
nie wyników w czytelnictwie, zwróciła uwagę na 
nieodpowiednią strukturę księgozbioru, w którym 
brakowało książek młodzieżowych, przygodowych, 
o II wojnie światowej i fantastyczno-naukowych. 
W zbiorach dominowały pozycje fachowe z mecha-
nizacji rolnictwa.

Promocją książki zajmowały się też oso-
by spoza biblioteki – w roku 1987/88 nauczyciele 
Andrzej Czuba i Janusz Pawlicha podjęli się zor-
ganizowania giełdy podręczników używanych. 
W kolejnym roku przy bibliotece powstał uczniowski 
aktyw czytelniczy i wystąpił z inicjatywą konkursu 
czytelniczego. Natomiast w roku 1989/90 biblioteką 
zajęła się osoba spoza grona pedagogicznego - ówcze-
sny sekretarz szkoły – Jolanta Szelewa. W promocję 
czytelnictwa angażował się także Samorząd Szkolny 
– w roku 1990/91 sekcja ds. biblioteki dokonała dwu-
krotnego zakupu książek oraz włączyła się w analizę 
czytelnictwa uczniów. Również w obecnej pracy Sa-
morządu, kiermasz podręczników to stałe zadanie, 
podejmowane na początku roku szkolnego.

9. W roku szkolnym 1984/85 na 245 uczniów, było 636 
wypożyczeń (583 – ZSMR i 53 - TMR-W), co daje 
średnią wypożyczeń na jednego ucznia – 2,6 książki.
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Z czasem biblioteka stawała się coraz bar-
dziej widoczna w szkole. Maria Adamczuk regular-
nie przedstawiała analizę czytelnictwa uczniów na 
posiedzeniach Rady Pedagogicznej, dokonywano 
nowych zakupów, uporządkowano dokumentację 
biblioteki. Dzięki łączeniu funkcji wychowawcy 
i bibliotekarza, możliwe było podejmowanie wielu 
wyzwań.

Niezależnie od stanowiska pracy – czy 
znajdowało się ono w szkolnym warsztacie, sali 
lekcyjnej, internacie, czy też w bibliotece – oprócz 
codziennych obowiązków, wykonywano coś ponad 
standard. Zajęcia pozalekcyjne stały się swego ro-
dzaju szkolnym kołem zamachowym.

Po pół wieku zaangażowanie nie osłabło. 
Jest jednak pewna różnica między dzisiejszą dzia-
łalnością pozalekcyjną, a tą sprzed paru dziesiąt-
ków lat. W przeciwieństwie do szkoły współczesnej, 
ta dawna miała skromniejsze możliwości. W kołach 
zainteresowań, internacie i bibliotece doskwierał 
brak sprzętu. Nauczyciele wielokrotnie apelowali 
o zakup instrumentów muzycznych, książek, apa-
ratów fotograficznych, a nawet sprzętu strzelec-
kiego i masek przeciwgazowych. Nie, szkoła nie 
szykowała się na wojnę, choć w pewnym momen-
cie mało brakowało. Co prawda wiosną 1984 roku 
zorganizowano w szkolnym internacie ćwiczenia 
z samoobrony, ale sprawność fizyczna przydaje się 
niezależnie od historycznych uwarunkowań. O tym 
już w następnym odcinku.

Monika Nagowska

Nauczyciel bibliotekarz Maria Adamczuk w bibliotece 
szkolnej usytuowanej w budynku internatu (źródło: 

okolicznościowy folder z okazji centralnej inauguracji
 roku szkolnego, 1996 r.)

Anegdoty

Cenne zbiory

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubie-
głego wieku wszyscy w szkole mogli się przekonać, 
jakież to skarby kryją się w szkolnej bibliotece. Po 
pierwsze – jak wspominają nauczyciele - grono pe-
dagogiczne wyraziło swoją bardzo pochlebną opinię 
o ówczesnym bibliotekarzu i to na piśmie. Formu-
łując zdania typu: Stosunek bibliotekarki do korzy-
stających z biblioteki jest serdeczny, Nie słyszałem 
negatywnych uwag na temat pracy biblioteki itp. 
Po drugie zaś – okazało się, że książki też są warte 
wcale niemało. Ponieważ zdarzali się uczniowie, 
którzy nie spieszyli się ze zwrotem wypożyczonych 
pozycji lub je – o, zgrozo – gubili, uchwalono co 
następuje: Jeżeli uczeń odkupi taką samą książkę, 
wówczas nie stosujemy kary. Natomiast gdy do 
końca semestru, w którym książkę wypożyczył – 
nie zwróci jej do biblioteki, wówczas zapłaci karę 
200 000 złotych + aktualna cena książki. 

Dziś przy 200 000 staje nam przed oczami 
wartość sporej kamienicy. Denominacja najwyraź-
niej miała swoje zalety…

Ojczyzna – polszczyzna

Zdobycie zawodu mechanizatora rolnictwa 
nie było łatwe. Przed egzaminem zawodowym, na-
leżało nie tylko uzyskać pozytywne oceny z wszyst-
kich przedmiotów, ale i legitymować się prawem 
jazdy kat. T oraz zaliczyć praktykę wakacyjną. 
Dyrektor szkoły Wanda Banaszkiewicz wspo-
mina czasy, gdy jako opiekun praktyki, pojechała z 
uczniami w okolice Szczecina: Upalne lato, praca, 
ale i wesoło. To nieważne, że na śniadanie sto-
łówka serwowała nam m.in. chleb ze smalcem do 
białej kawy zbożowej. W pierwszym dniu praktyk 
stażystka poleciła chłopcom pobrać z magazynu 
haczki do hakania ziemniaków. Jakie było nasze 
zdumienie, że to zwykłe motyczki. Cóż, drugi ko-
niec Polski i całkiem inna terminologia. 

Jako że historia kołem się toczy, haczki po-
wróciły do siennickich uczniów w nieoczekiwany 
sposób. W kilkanaście lat po hakaniu ziemniaków 
pod Szczecinem, Szkolne Koło Racjonalizatorów 
kierowane przez Jacentego Łukasika zorganizowa-
ło mini-konkurs na  przyrząd do gięcia haczyków. 
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Najlepszy pomysł został wdrożony do realizacji 
i za pomocą zwycięskiego przyrządu na potęgę 
gięto haczyki w ślusarni warsztatu szkolnego. Na-
stępnie zastosowano je do… mocowania pokrycia 
dachowego dla POM w Siennicy Różanej. Dach 
trzymał się przez wiele lat, wszak były to siennickie 
haczyki, a nie szczecińskie haczki.

Muzykoterapia

Od dawna wiadomo i to z piosenki, że śpie-
wać każdy może. Prawdę mówiąc, gdy już się śpie-
wać zdecyduje, to rezygnować z występu jest nie-
honorowo. Początki wokalnych popisów bywają 
niełatwe i trema może pokonać największych twar-
dzieli. Już na początku działania szkoły w 1965 roku 
robiono zapisy do młodzieżowego chóru. Pierwszy 
występ zaplanowano na dzień 7 listopada. Spra-
wa była poważna, więc gdy na dwa tygodnie przed 
uroczystością okazało się, że na próbie nie zjawi-
ło się aż jedenastu delikwentów – dyrektor szkoły 
Józef Banaszkiewicz był nieubłagany. Zastoso-
wał terapię szokową. Nieobecni otrzymali naganę na 
piśmie z ostrzeżeniem: W przypadku powtórzenia 
podobnej sytuacji otrzymają zmniejszony stopień 
ze sprawowania.  Młodzieńcza  trema ulotniła się 
w jednej chwili i to na dobre. Grunt to determinacja 
w działaniu, a najwyraźniej dyrektor kochał muzykę.

 
Mirosław Kaczor 

 

Noworoczny walc i skrzypce 
stradivariusa

Z życzeniami noworocznymi, kolega Alek-
sander przesłał mi walczyka. Dziękuję. To był ka-
myczek uruchamiający może nie lawinę, ale całą 
serię wrażeń. 

W Wiedniu koncert noworoczny, orkiestrą 
dyrygują najlepsi dyrygenci. Jest okres świąt Boże-
go Narodzenia, wśród publiczności pięknie ubrane 
kobiety, eleganccy mężczyźni  (nie ma najmniej-
szych wątpliwości kto jest kto), no i muzyka Johan-
na Straussa ojca i syna: „Marsz Radetzkiego”, „Nad 
pięknym modrym Dunajem” i inne walce, polki.

Przeglądając filmy z koncertami na You-
Tube spotkałem się ze stwierdzeniem: Kiedyś był 
Strauss, teraz jest Andre Rieu. Kto zacz? Nie było 
trudno znaleźć odpowiedź. Andre Rieu to skrzy-
pek, dyrygent, absolwent konserwatoriów w Liège 
i Maastricht oraz Akademii Muzycznej w Brukseli. 
W 1987 roku utworzył „Orkiestrę Johanna Straus-
sa”, grającą utwory Straussów, muzykę rozrywko-
wą, poważną, a nawet ludową.

Elegancja muzyków i piękne suknie pań 
z orkiestry wywołują westchnienia i tęsknotę za 
światem pięknej i wielkiej kultury. Na widowni 
emocje, wzruszenie do łez, zabawa publiczności 
i orkiestry, chce się w tym uczestniczyć.

Proszę w najbliższą niedzielę nie zabie-
rać wnuczkowi laptopa, tylko poprosić o pomoc 
w odszukaniu na YouTube koncertu Andre Rieu 
w Meksyku. Przygotować odrobinę słodyczy, ja-
kiś sok, zgromadzić całą rodzinkę i… start. Jest to 
nagranie przedstawiające występ i reakcje publicz-
ności. „Marsz Radetzkiego” wyklaskiwany przez 
publiczność meksykańską podobnie jak w Wiedniu 
przez europejską, walce tańczone przed sceną, żar-
ty orkiestry to wszystko jest wyjątkowe, natomiast 
gdy orkiestra gra „La Palomę”, a publiczność śpie-
wa, widzowie płaczą z emocji. Usłyszymy też melo-
dię, dla wielu polską, bo znaną z piosenek wojennej 
Warszawy ze słowami: Dzisiaj jest wojna, kto han-
dluje ten żyje... Okazuje się jednak, że jest to stara 
ludowa melodia meksykańska.

Inny koncert, który można znaleźć wpisując: 
André Rieu op Bloemeneiland Mainau - on Flower 
Island Mainau” - to pokaz wyższej klasy, w siedzibie 
hrabiowskiego rodu udostępnionej publiczności. 
„La Palomy” nie ma w tym „koncercie różanym” 
(podobnie jak mariachi byli tylko w Meksyku). 
Usłyszymy repertuar klasyczny w scenerii cza-
rownych ogrodów. Trzech tenorów wnosi bukiety 
strzelające do góry różami i wręcza gospodyniom 
koncertu. Bawią się wszyscy.

Jeszcze w tym roku Andre Rieu odwiedzi Pol-
skę. Dziewiątego maja wystąpi w Łodzi, a dziesiątego 
w Gdańsku, ale dla większości będzie poza zasięgiem 
z prozaicznego powodu - biletów na koncert brako-
wało już w styczniu. 

Mirosław Kaczor

PS. Andre Rieu w lewym ręku trzyma skrzypce 
stradivariusa za ponad milion dolarów, a w pra-
wym smyczek, którego wartości nie podano w in-
ternecie.

Mirosław Kaczor Noworoczny walc i skrzypce stradivariusa
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Bezpieczeństwo 
- wspólna sprawa

26 listopada 2013 roku w Centrum Kul-
tury w Siennicy Różanej odbyła się druga z ko-
lei debata poświęcona poprawie bezpieczeństwa 
w naszej okolicy. Co prawda - jak do tej pory - żyje 
nam się coraz bezpieczniej, ale uczestnicy spotka-
nia, którymi byli przedstawiciele szkół, organizacji 
i instytucji zwrócili uwagę na potencjalne niebez-
pieczeństwa czyhające na przykład w internecie 
czy chociażby wśród objazdowych sprzedawców. 
Instruktażowych porad udzielili także przedstawi-

Warsztaty filmowe 
i Klub Filmowy ENTER

Od 11 września 2013 roku przez dwa miesią-
ce w Centrum Kultury odbywały się warsztaty filmo-
wo-fotograficzne. Zgromadziły pasjonatów X muzy 
w różnym wieku. Zajęcia prowadził Paweł Pstrą-
gowski, mający doświadczenie w pracy reżyserskiej. 
Jego film „Nie wystarczy pokochać” w 2011 roku 
zdobył III nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów i Multimediów Katolickich w Niepokalano-
wie. W dwa lata później wyświetlony został na Mię-
dzynarodowym Festiwalu RIFF w Rzymie. 

Warsztaty wyodrębniły grupę składającą się 
z praktykujących już pasjonatów fotografii i drugą 
złożoną z osób zainteresowanych kręceniem filmów. 
Podczas zajęć Paweł Pstrągowski, który na stałe za-
mieszkał w naszej gminie, wtajemniczał uczestni-
ków w technikę dobrej fotografii prowadząc zajęcia 
także w plenerze. Uczestnicy drugiej grupy swoją 
edukację zakończyli nakręceniem filmu z IV Ogól-
nopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego.

Praktyka podpowiada, że powinny istnieć 
dwa niezależne kluby, które mogłyby współpraco-
wać jedynie w zakresie projekcji kina kameralnego, 
czy większych imprez.

Warsztaty nie pozostały bez echa, ponieważ 
od razu nastąpiła próba uruchomienia Klubu Filmo-
wego ENTER. Natychmiast w barwach klubu po-
wstał film ilustrujący część artystyczną Siennickiego 
Opłatka oraz nagrano przy tym wywiady z Krystyną 

Owsiakowo - orkiestrowo

Tego roku na aukcję Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy dzięki Irenie Zarazie trafił 
medal wydany z okazji stulecia teatru amatorskie-
go w Siennicy Różanej i pięciolecia Teatru Pokoleń 
oraz książka „Dzieje siennickiego teatru”. Medal 
zakupiono za 33 złote 70 groszy, a książkę za 26 
złotych. Gratulujemy.

Bezpieczeństwo - wspólna sprawa Owsiakowo - orkiestrowo

ciele Komendy Powiatowej Policji w Krasnymsta-
wie, którzy oprócz przedstawienia statystyk prze-
strzegli przed najczęstszymi oszustwami w rodzaju 
wyłudzania pieniędzy „na wnuczka” itd.

Giżowską i Krzysztofem Grabczukiem. Autorką tych 
materiałów była Anna Komajda z Siennicy Królew-
skiej Małej.
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Łukasz Tomasz Demczuk

Zima

Zima dzisiaj zawitała,
Pola, wioski zasypała.
Wszędzie biało, śniegu masa,
Zaspy wielkie, aż do pasa.
Zając skacze koło krzaka,
Czas nakarmić już szaraka.
I sikorka też zziębnięta,
Bo ta zima jest zawzięta.
Ciągle sypie, ciągle mrozi,
Ale z sarną nie najgorzej.
Dzwonią dzwonki, kulig mknie,
Idą Święta, cieszmy się.

Wiersze nagrodzone 
w konkursie W BLASKU 

ŚWIĄTECZNEJ GWIAZDY

Weronika Dąbska

Mikołajki

Szósty grudnia - Mikołaja,
Cieszy się już dziatwa cała.
Podarunki z nieba lecą,
Wiezie je Mikołaj dzieciom.
A i starsi coś dostaną,
Jeśli wierzyć nie przestaną.
Wiele jest radości z tego,
Gdy dostajesz coś miłego.
Jak tradycja ta powstała?
Od biskupa Mikołaja.
W życie biednych radość wnosił,
Choć go o to nikt nie prosił.
My tradycję tę kochamy,
Na podarki wciąż czekamy.

Anita Kobusińska

Świąteczny czas

To piękne święta i święta urocze,
Serce się śmieje, choinka migoce.

Idzie Mikołaj, dzwoni dzwoneczkami,
Obdarzy z wora prezentami.
Kopytka renów tupią wesoło.
Gwiezdną melodię słychać wkoło.

To piękne święta i święta urocze,
Serce się śmieje, choinka migoce.

Na świat maleńki Jezusek przychodzi,
Cieszą się nowiną starsi i młodzi.
W stajni w Betlejem Bóg maleńki kwili,
Wielcy królowie mu się pokłonili.

To piękne święta i święta urocze,
Serce się śmieje, choinka migoce.

Wół i osiołek stoją przy żłóbeczku,
Pasterze klęczą przy paniąteczku.
Świat białym puchem cały omotany
I blaskiem gwiazdy oczarowany.

To piękne święta i święta urocze,
Serce się śmieje, choinka migoce.

Poezja - konkurs Poezja - konkurs / Pożegnanie lata pisarzy

 LISTY * LISTY * LISTY 
 

Zakładamy wiejskie muzeum?

Szanowny Panie Dyrektorze

Z rozrzewnieniem i nostalgią wracam wspo-
mnieniami do lat młodości. Jest do czego wracać, 
gdy czytam i pochłaniam wszelkie wiadomości ze 
stron internetowych Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej. Gratuluję pomysłów i inicjatyw. Kultura 
i jej zakorzenienie w Siennicy Różanej zasługuje na 
tak profesjonalne opracowanie. Jest to na pewno 
fenomen wieloletniej aktywności lokalnej społecz-
ności wiejskiej. Zachęcam do kultywowania tych 
tradycji i dziękuję za dotychczasowy wysiłek. Czy-
tając „Ziarno” i „Nestora” patrzę często na pejzaże 
i pastel jaki pozostawiła koleżanka szkolna mojej 
Mamy, Janina Mazurkówna, córka Jana a siostra 
Zygmunta. Urodzona w 1914 (?) roku w Sienni-
cy Różanej. Jej dom rodzinny stoi jeszcze mocno 
w Siennicy Różanej naprzeciw drogi do Woli Sienni-
ckiej. Pani Janina wraz z Mamą uczęszczały do szko-
ły podstawowej w latach 1925-1931. Jako bardzo 
młoda zdolna uczennica pasjonowała się też sztuką 
malarską. Doceniła te uzdolnienia Zofia Kosmow-
ska, która jako znana działaczka ludowa bardzo 
często odwiedzała Siennicę Różaną i spotykała się 
z młodzieżą szkolną. Ona to przekonała rodziców 
Janiny o potrzebie dalszego kształcenia. Janina 
ukończyła Szkołę Rachunkowości w Nałęczowie, 
gdzie też doskonaliła technikę malarską.
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„Teatr mój widzę ogromny…”

Szanowny Panie Wójcie

Jestem 87-letnią córką byłego kierownika 
szkoły w Siennicy Różanej, Eugeniusza Abramika, 
który dyrekturę sprawował w latach 1934-1943. 
W 1939 roku był oficerem Armii Polskiej w walce 
z okupantem. Pragnę przekazać Wam informacje 
na temat działalności kadry nauczycielskiej i same-
go dyrektora szkoły w XX-leciu międzywojennym 
i w pierwszym okresie okupacji niemieckiej.

Priorytetem dla całej rady pedagogicznej 
było wkładanie ogromnych pokładów sił w kształ-
cenie swoich podopiecznych. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, że nauczanie odbywało 
się często w trudnych warunkach, tj. sale szkol-
ne nie mieściły się jedynie w budynku placówki 
(jedynie dwie), ale były również wynajmowane 
w innych miejscach na terenie całej Siennicy, np. 
dwa pomieszczenia w gospodarstwie Pana Dzika, 

kolejne dwa w dawnej tkalni, gdzie obecnie mieści 
się restauracja. Tak więc nauczyciele jak i ucznio-
wie musieli przemieszczać się po całej wsi, która 
wówczas nie miała szos i w okresach deszczowych 
panowało wszechobecne błoto. Ponadto młodsze 
klasy składały się nawet z 50 uczniów (!), co również 
utrudniało prowadzenie zajęć. W 1940 roku wójt, 
pochodzenia ukraińskiego, wyrzucił kierownika 
wraz z podopiecznymi z palcówki, przenosząc nas 
do Siennicy Królewskiej dawnego budynku gmi-
ny, zaś sam urządził sobie w szkole nową siedzibę 
gminy. Przeniesienie nie było korzystne dla uczniów 
i nauczycieli, gdyż obok mieścił się areszt. Gestapo 
więziło tam chłopów, którzy zdali Niemcom zbyt 
małą ilość  zboża. Młodzież często była świadkiem 
brutalnego traktowania Polaków przez nazistów, 
a szkolna rzeczywistość mieszała się z okrucień-
stwem czasów apokalipsy.

Kadra nauczycielska dbała nie tylko o roz-
wój umysłowy uczniów, ale wkładała również duży 
wysiłek w rozwój fizyczny swoich podopiecznych. 
I tak codziennie podczas długich 15-minutowych 
przerw organizowano ćwiczenia. W okresie wiosen-
no-letnim odbywały się one na boisku, zaś w okresie 
jesienno-zimowym w salach budynków. Ponadto co 
roku organizowano w największej sali pokazy robót 
ręcznych; uczniowie starannie przygotowywali się 
do nich pod bacznym okiem nauczycieli, ucząc się 
cały rok szycia, cerowania, robienia na drutach.

Mój Tato, jak pisze (ówczesny) wójt gminy, 
na prośbę starosty krasnostawskiego przeznaczał 
wiele godzin pozaszkolnych na współpracę z róż-
nymi organizacjami. Wśród uczniów uruchomił 
koło teatralne, a następnie wraz z nimi założył 

Szanowny Panie Dyrektorze, piszę o tym, 
gdyż jestem przekonany, że Siennicki Wernisaż 
Malarski, który odbył się 10 grudnia 2013 roku, 
powinien być nazwany imieniem Janiny Mazur-
kówny. A trzy olejne obrazy i jeden pastelowy 
znajdą się w pierwszym wiejskim regionalnym 
muzeum, które utworzy Pan z Panem Wójtem 
w Siennicy Różanej.

 
Przesyłam serdeczności, Edward Wierzchoś, Kraków
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amatorski teatr. Jako reżyser wystawił w szkole 
m.in. „Chatę za wsią” Józefa Ignacego Kraszew-
skiego oraz komedie Aleksandra Fredry. Zain-
teresował się również działalnością siennickiego 
chóru prowadzonego przez Jana Mudę. Wielkim 
sukcesem mojego Tatusia było załatwienie wy-
stępu chóru w radio. W tym celu udał się do kilku 
miast, m.in. Krakowa, Poznania, Gdyni organi-
zując dla chórzystów noclegi, wyżywienie, dojazd 
i oczywiście występy. Była to ogromna szansa dla 
młodzieży, gdyż mogli nie tylko wystąpić w rozgłoś-
ni radiowej, ale również opuścić granice Siennicy 
i zwiedzić większe miasta Polski. 

Poza tym do działalności społecznej moje-
go Taty zaliczało się sprawowanie funkcji prezesa 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Spożywców „SPO-
ŁEM”. Za pracę społeczną, którą żył i kochał w ca-
łym okresie siennickiej działalności, otrzymał Srebr-
ny Krzyż Zasługi.

Z poważaniem, Maria Florczak, Łódź

Od redakcji: Zapraszamy do rozpoznawania osób 
na przedstawionych zdjęciach, oraz nadsyłania wspo-
mnień. 

Listy Listy

Grono nauczycielskie (1934-1945) od lewej: Bolesław Wilk, Irena Wilkowa, ks. Józef Terebus, Maria 
Półchłopek, Helena Gancarzówna, Jan Brzyszko, Maria Abramikowa, Eugeniusz Abramik.
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Monika Nagowska

Filigranowe opowieści

Nieoczekiwane skutki 
emigracji na Zachód 

A mogło być tak pięknie...

Połowa XIX wieku obfitowała w niecodzien-
ne wypadki. 8 lipca 1842 roku nastąpiło zaćmienie 
słońca, 21 maja 1849 - runęła kopuła kościoła św. 
Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, 28 lipca 
1851 - słońce „przygasło” raz jeszcze, a nieco póź-
niej mieszkańców zdziesiątkowała epidemia tyfu-
su i cholery. Pozostając w temacie zarazy – region  
znajdował się w granicach zaboru rosyjskiego i ta 
wyniszczająca epidemia szalała o wiele dłużej niż 
tyfus i cholera razem wzięte. Nic też dziwnego, że 
w tak dramatycznych okolicznościach mało kto 
z sąsiadów zauważył nieobecność pewnego mło-
dzieńca. Na początku lat 40-tych, w pobliskim Sur-
howie ważyły się losy właściciela tamtejszych dóbr 
– Augusta Cieszkowskiego.

Jego związki z ziemią krasnostawską zapo-
czątkowała matka Zofia ze znanego rodu Kickich, 
córka Augusta Kickiego – starosty krasnostawskie-
go. Ona to wniosła w wianie Pawłowi Cieszkow-
skiemu majątek surhowski. Syn urodził się jednak 
12 września 1814 roku w odległej Suchej na Podla-
siu. Być może nasz region nie wydał się przyszłym 
rodzicom ani wygodny, ani bezpieczny? Trwała bu-
dowa pałacu w Surhowie (stojącego po dziś dzień), 
a sam Krasnystaw dopiero co odbudowywał się po 
wielkim pożarze z 1811 roku, którego ślady trwały 
jeszcze przez kolejne pół wieku. Pałac w Surhowie, 
mimo że okazały, nie stał się rodzinnym gniazdem 
Cieszkowskich. W 1818 roku zmarła matka małego 
Augusta i osieroceni ojciec z synem stracili serce 
do przeprowadzki. Do Surhowa zawitało jedy-
nie serce Zofii i spoczęło w parafialnym kościele. 
W czasie, gdy młody August uczył się i podróżował, 
Krasnystaw dźwigał się ze zniszczeń i przeobrażał 
w niespiesznym tempie. W końcu  miasto stało się 
ważnym punktem na świeżo bitej drodze między 
Lublinem a Zamościem. W 1839 roku zakończono 
w Krasnymstawie budowę kościoła i nowego klasz-

toru dla zakonu augustianów. Wkrótce po tym do 
Surhowa, w pobliże matczynego serca, sprowadził 
się August Cieszkowski. Objął w posiadanie Sur-
hów, Majdan Surhowski, Franciszków, Łukaszów-
kę i tzw. Augustówkę. 

Zaledwie 26-letni młodzieniec gospodaro-
wał na imponującym dziś areale 1500 ha.1 Jesz-
cze kawaler, ale już wykształcony i zamożny, miał 
wiele praktycznych pomysłów na rozwój gospo-
darstwa. Planował tu budowę cukrowni i założe-
nie plantacji morwy. W międzyczasie zaś pisał 
naukowe rozprawy z dziedziny filozofii, ekonomii 
i historii. Niestety, młodym właścicielem Surhowa 
i artykułami, drukowanymi w periodyku „Bibliote-
ka Warszawska”, zainteresowali się carscy urzędni-
cy. Sprawa stała się poważna, bo ich autor był swego 
rodzaju… recydywistą. Jako 16-letni chłopak sypał 
szańce w powstaniu listopadowym i przypatrywał 
się ówczesnym obradom sejmowym.2 Rosja – tak 
wówczas, jak i po latach – miała swoje sposoby na 

1. Informacja pochodzi z publikacji „Wielcy Wielkopola-
nie”, cytat za: W. Sajdek: Postęp bez rozboju. Podsta-
wy teorii dynamizmu społecznego w filozofii Augusta 
Cieszkowskiego. Lublin 2008, s. 10

2. Ojciec Augusta – Paweł Cieszkowski – był w latach 
1830-31 deputowanym okręgu krasnostawskiego na 
sejm. Po wybuchu powstania listopadowego na posie-
dzeniu w dniu 18 grudnia 1830 r. przekazał na Skarb 
Publiczny niebagatelną sumę 20 tys. złotych polskich 
(drugą co do wielkości z wszystkich darowizn). Na se-
sji w dniu 25 stycznia 1831 r. był jednym z sygnatariu-
szy aktu detronizacji Mikołaja I.

Monika NagowskaNieoczekiwane skutki emigracji na Zachód

August Cieszkowski w portrecie Fajansa, litografia, 
ok. 1951-1862 r. (źródło: CBN Polona).
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niepokornych. Władze carskie już raz umieściły go 
w areszcie. W obliczu kolejnego zagrożenia, wła-
ściciel dóbr surhowskich wyemigrował na Zachód. 
Na krótko wybrał Dobrin w Prusach Zachodnich, 
a na resztę życia - Wierzenicę w Wielkim Księstwie 
Poznańskim. Po kilku latach okazało się, że decyzja 
o emigracji była słuszna. Gdy August w 1947 roku 
przyjechał do ojca na Boże Narodzenie – niemal 
od razu trafił do Cytadeli. Po paru dniach udało się 
go stamtąd wydostać, ale z pewnością nie o takich 
świętach marzył.

I tak oto, przez dokuczliwą i niebezpieczną 
ingerencję władz carskich, ziemia krasnostawska 
straciła Augusta Cieszkowskiego – filozofa, ekono-
mistę, pedagoga i reformatora rolnictwa – którego 
niedługi epizod surhowski przyćmiło całe później-
sze życie pełne naukowej pasji, pracy organicznej,  
nieustającej determinacji w czynieniu dobra na 
rzecz najuboższych i w końcu – zasłużonej sławy. 
Czas przypomnieć o zacnym jubilacie roku 2014. 
Jubileusz to podwójny. Najpierw 12 marca minie 
120. rocznica jego śmierci, a w pół roku później 12 
września będziemy obchodzili 200. rocznicę uro-
dzin. To brzmi, jakby August Cieszkowski umarł 
i narodził się na nowo. Cóż, wielkim ludziom zda-
rzają się takie niecodzienne przypadki.

Łatwiej napisać, kim nie był...

Największa aktywność Cieszkowskiego 
przypadła na czas wierzenicki. Mimo gruntownego 
wykształcenia, znajomości kilku języków obcych 
nie ustawał w wysiłkach, by swoją wiedzę posze-
rzać, dowiedzieć się jak najwięcej o filozofii, histo-
rii, nauce, funkcjonowaniu rynku i społeczeństw. 
Liczne podróże stanowiły doskonałą okazję do 
obserwacji dynamicznie rozwijającego się przemy-
słu europejskiego, wynalazków technicznych oraz 
ekonomicznych i socjalnych rozwiązań. W wyniku 
tych poszukiwań powstały fachowe opracowania, 
o które trudno byłoby podejrzewać filozofa. Jeszcze 
w 1839 roku ukazała się publikacja Augusta Ciesz-
kowskiego z zakresu ekonomii w języku francuskim 
pt. „O kredycie i obiegu”. W przełomowych latach 
1841 – 1842 w „Bibliotece Warszawskiej” drukował 
artykuły na temat finansów angielskich, organiza-
cji handlu drzewami i przemysłu leśnego, pomocy 
najmłodszym dzieciom wiejskim („O ochronach 
wiejskich”). Z tego okresu pochodzą również prace 
jakby z innego świata – rozprawa doktorska „Rzecz 
o filozofii jońskiej…” oraz książki opublikowane 
w języku niemieckim „Prolegomena do historiozo-
fii” (1838 r.) oraz „Bóg i palingeneza” (1842 r.).3 Do 
dziś wielkie wrażenie robi ta rozległość zaintereso-
wań i pracowitość Cieszkowskiego, który z przeko-
naniem pisał: Ludzkość nie żyje urojeniami – ale 
czynami.4

Te słowa umieścił w najbardziej znanym 
swoim dziele „Ojcze nasz”, którego tytuł nie jest 
żadną miarą przypadkowy. Filozoficzna publika-
cja oparta na słowach tej najbardziej znanej mo-
dlitwy i wnikająca w jej treść, tworzona była przez 
szereg lat, prawdopodobnie przez całe życie. Opie-
ra się ona na przekonaniu, że Modlitwa Pańska 
pełna próśb kierowanych do Boga, jest w istocie 
wskazówką, do czego człowiek powinien dążyć 
z bożą pomocą. Oczywiście człowiek współczesny 
- żyjący u progu nowej ery – posiadający większy 
niż w przeszłości potencjał intelektualny, twórca 

3. Prolegomena – wstępne rozważania, przedmowa. 
Historiozofia – mądrość historii („sofia” – mądrość), 
potocznie - filozofia historii. Palingeneza – powtórne 
powstanie, wędrówka dusz, ich nieśmiertelność.

4. August Cieszkowski: Ojcze-nasz. Tom I – Wstęp [on-
line]. Paryż 1848 [dostęp: 19 listopada 2013]. Dostęp-
ny w internecie: http://www.polona.pl/item/267786/2/, 
s. 13

Monika NagowskaNieoczekiwane skutki emigracji na Zachód

August Cieszkowski na fotografii z 1865 r., Berlin 
(źródło: CBN Polona).
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postępu naukowego i nowoczesnego przemysłu.  
Ta nowa era w dziejach Ludzkości (pisanej przez 
Cieszkowskiego z dużej litery), według autora roz-
ważań stawiała przed każdym wysokie wymagania. 
Oprócz uczciwego życia potrzeba było szczególne-
go zaangażowania, twórczej pracy, współdziałania 
oraz solidarności z najsłabszymi i najuboższymi. 

Czyżby w refleksjach tych pobrzmiewały 
nuty poglądów lewicowych?5 Zdarzały się w prze-
szłości karkołomne próby określania Cieszkow-
skiego prekursorem marksizmu, choć największe 
podobieństwo między nim a Marksem, to długa 
siwa broda widoczna na portretach obu panów, 
gdy już byli w wieku zaawansowanym. W czasach 
PRL-u o „Ojcze nasz” rozmyślnie zapomniano 

5. Cieszkowskiego uznaje się za ucznia Hegla, który to 
faktycznie inspirował lewicę. Jednak uczeń twórczo po-
traktował nauki  mistrza. Twierdził, że nadchodzi nowa 
epoka i nowa „filozofia czynu”. Czynu – pojmowanego 
jako doskonalenie w duchu ewangelii, a nie rewolucja 
i niszczenie starego świata. Tym August Cieszkowski 
zasadniczo różnił się od lewicy heglowskiej.

i sięgano do przemyśleń Cieszkowskiego cytując go 
w zupełnym oderwaniu od religijnego kontekstu. 
Tymczasem Cieszkowski ze swoją żarliwą wiarą 
i upatrywaniem w Duchu Świętym sprawcy działań 
ludzkich, sytuuje się daleko od przyszłych rewolu-
cjonistów. Co więcej, jest zdecydowanie przeciwny 
zbrojnym czynom, jako niszczącym ludzkość: Wy 
wszyscy więc, którzy tylko niszczącej rewolucji 
pragniecie, wy sami przedłużacie świat upada-
jący, a odwlekacie rozwinięcie się nowego! (…) 
wzywamy was dzisiaj opuśćcie jałowe rewolucyj-
ne zamysły, opuśćcie wszelkie zaprzeczne uczucia 
zemsty i nienawiści – lecz bądźcie gotowi do Dzie-
ła Obietnicy, do Chrystusowego Czynu.”6

Najważniejsza dla filozofa była właśnie 
wspólnota i to mimo panujących w epoce trendów, 
a nawet wbrew nim. Romantyczny bohater XIX 
wieku do dziś kojarzy się z samotnością, funkcjo-
nowaniem poza społeczeństwem lub w opozycji do 
niego. Takim samotnikiem był Zygmunt Krasiński 
(wieloletni przyjaciel Augusta) i Cyprian Kamil 
Norwid – podziwiający Cieszkowskiego jako filozo-
fa.7 Tymczasem Cieszkowski uznawał społeczność 
za konieczny punkt odniesienia dla człowieka, a nie 
ograniczenie jego wolności. Co więcej, dopiero har-
monijne funkcjonowanie w społeczeństwie, mogło 
dowieść osiągniętej dojrzałości: Człowiek jest do 
społeczeństwa stworzonym, bez niego nie byłby 
nawet człowiekiem.8

Ten radykalny pogląd odnosił się również 
do wspólnoty większego kalibru – polskiego naro-
du. Cieszkowski wykorzystując dostępne wówczas 
możliwości, na forum publicznym z prawdziwą 
determinacją zabiegał o narodowe sprawy. Był po-
słem na sejm pruski, a z czasem również przewod-
niczącym Koła Polskiego.9 Przyjmował te wszyst-
kie funkcje nie dla sławy. Gdy zaproponowano mu 

6. W. Sajdek: Polski Sokrates. Pojęcie czynu w filozofii 
Augusta Cieszkowskiego. Lublin 2013, s. 166

7. Norwid podsumował potencjał narodowej elity swoich 
czasów tymi słowami: (…) całe czytające społeczeń-
stwo zrujnowane jest w narodzie, w którym energia 
liczy 87 generałów i 2530 pułkowników i oficerów niż-
szych stopni, ale w którym księgarzy nakładców jest 2, 
moralistów zero – filozof 1 (czyli A. Cieszkowski). Cyt. 
za W. Sajdek: Postęp bez rozboju, op. cit., s. 5

8. W. Sajdek: Polski Sokrates, op. cit., s. 237
9. August Cieszkowski zostaje wybrany w 1848 roku do 

Pruskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego, następnie 
zostaje członkiem Pruskiego Zgromadzenia Narodo-
wego (od 1850 r. nazywanego - sejmem pruskim).
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Pamiątkowe tableau Towarzystwa Przyjaciół Nauk na 
jubileusz 50-lecia pracy twórczej Augusta Cieszkow-
skiego (źródło: http://www.mojswarzedz.pl/august-

cieszkowski).
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tekę ministra finansów w pruskim rządzie – z god-
nością odmówił. W swoich wystąpieniach domagał 
się utworzenia szkół i uniwersytetu w Poznaniu, 
podkreślał znaczenie edukacji, pracy organicznej 
i modernizacji rodzimego rolnictwa. Był założycie-
lem Ligi Narodowej Polskiej, która wkrótce ogar-
nęła całe Księstwo Poznańskie, przybierając postać 
kilkuset oddziałów. Jak była ważna dla zachowania 
tożsamości narodowej świadczy fakt jej rychłego 
rozwiązania przez zaniepokojone władze pruskie. 
Sięgając myślą w przyszłość, Cieszkowski powta-
rzał, że nie tylko pojedynczy ludzie, ale całe spo-
łeczności i narody powinny być gotowe na aktyw-
ną współpracę i wzajemną pomoc. Według niego 
wspólnota narodów miała być tak samo możliwa,  
jak była niegdyś możliwa Unia Polski z Litwą. 

W 190 lat od dnia narodzin Augusta, Pol-
ska weszła w struktury Unii Europejskiej.  Można 
zaryzykować stwierdzenie, że sen Cieszkowskiego 
spełnił się – choć przyniósł wiele nieoczekiwa-
nych skutków. W kontekście unijnego budżetu 
jakże współcześnie brzmią jego słowa: Zaprawdę, 
sprawiedliwe są Boże wyroki! Bo im komu więcej 
dano, tem więcej się od niego wymaga (...).10 Zdzi-
wiłby się niepomiernie premier David Cameron, 
że do tych wniosków doprowadził naszego filozofa 
wspaniały przykład z Wielkiej Brytanii. 

10. [A. Cieszkowski]: Słowa wieszcze Polaka wyrzeczo-
ne roku MDCCCXLVI [on-line]. Praga 1848 [dostęp 
19 listopada 2013]. Dostępny w internecie: http://po-
lona.pl/item/33718/3/, s. 11

Gdy August Cieszkowski pisał tekst 
„O ochronach wiejskich”, zainspirował go pomysł 
Roberta Owena z Anglii, gdzie w XIX wieku dziel-
nice przemysłowe były gęsto zaludnione i gdzie po-
wstawały miejsca przeznaczone dla małych dzieci. 
W odróżnieniu od angielskiego pierwowzoru, polski 
filozof postulował, by przedszkola-ochrony zakła-
dać nie w miastach, lecz na obszarach wiejskich. 
Miały otaczać opieką najmłodsze dzieci, poprze-
dzać ich naukę szkolną, przygotowywać do życia 
w społeczeństwie i kształtować dobre nawyki. August 
przedstawił konkretny plan działania i wskazywał na 
praktyczną stronę przedsięwzięcia. Pomyślał nawet 
o środkach utrzymania, wymieniając jako niezbęd-
ne (oprócz pensji przewodniczki-przedszkolanki) 
zapewnienie odpowiedniej ilości kaszy, zboża, drew-
na na opał oraz inwentarza ruchomego w postaci... 
krowy żywicielki. Uspokajająco dodawał, że całość 
wydatków na przedszkole powinna wynieść tyle, co 
koszt utrzymania żonatego parobka. Jak powszech-
nie wiadomo, ceny nieco wzrosły od tamtego czasu, 
za to pogłowie krów spadło, więc z przedszkolami jest 
pewien kłopot. 

Jakby na drugim biegunie znalazła się inicja-
tywa skierowana do znacznie starszych odbiorców. 
Cieszkowski podkreślał znaczenie edukacji perma-
nentnej (znanej też pod nazwą kształcenia ustawicz-
nego). Do form przydatnych w tym zakresie zaliczał 
samokształcenie, udział w życiu kulturalnym i maso-
wym ruchu oświaty dorosłych (publicznych wykła-
dach, lekturze prasy i książek, dostępnych również za 
pośrednictwem bibliotek). Coś na kształt wiejskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nieprawdaż?

A co z młodzieżą, która potrzebuje kształ-
cenia zawodowego? Cieszkowski i na to znalazł 
sposób, zakładając w roku 1870 Szkołę Rolniczą 
w Żabikowie położonym nieopodal Wierzenicy.11 Wy-
nalazł dla niej pomieszczenia i kadrę oraz zabezpieczył 
finansowo. Głównym celem działalności tej placówki 
było przygotowanie młodych ludzi do zarządzania 
majątkami ziemskimi. W tej dziewiętnastowiecznej 
szkole realizowano program  zbliżony do systemu 
kształcenia europejskich uczelni wyższych. Obej-
mował on przedmioty praktyczne (zawodowe) oraz 
podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej, podstawy 
przetwarzania surowców rolniczych, budownictwo 
wiejskie, maszynoznawstwo, melioracje rolnicze 

11. Założenie szkoły odbyło się w porozumieniu z Rol-
niczym Towarzystwem Poznańsko-Szamotulskim 
i Centralnym Towarzystwem Gospodarczym.
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August Cieszkowski w portrecie Cypriana Kamila 
Norwida, rysunek ołówkiem, nieznana data powstania 

(źródło: CBN Polona).
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i leśne, ekonomikę i organizację rolnictwa. Kandyda-
ci rekrutowani byli spośród młodzieży posługującej 
się językiem łacińskim, greckim, niemieckim, francu-
skim, której nie obca była logika, zdolności analitycz-
ne, a nawet wiedza o literaturze. Poletka doświadczal-
ne, laboratoria i biblioteka, a nade wszystko fachowa 
kadra – zapewniały solidną edukację.12 Szkoła pro-
wadziła prace badawcze oraz aktywnie uczestniczyła 
w życiu naukowym. Najwyraźniej spisywała się zbyt 
dobrze, zwłaszcza jako ostoja polskości, bo władze 
pruskie zarządziły jej likwidację. Gdy w wolnej Pol-
sce w Poznaniu powstała Wszechnica Piastowska, 
utworzono w niej Wydział Rolniczo-Leśny oparty na 
zasobach dawnej Szkoły Rolniczej. Gmach Kolegium 
Cieszkowskich istnieje do dziś. Z Wydziału powstała 
późniejsza Akademia Rolnicza, nazwana w 1996 roku 
imieniem Augusta Cieszkowskiego.13 

12. W szkole nauczało 18 wykładowców stałych i 5 nad-
zwyczajnych. Pierwszym dyrektorem był Juliusz Au.

13. Obecny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Sam przyszły patron Akademii – póki żył 
- nieustannie kształcił się i wykazywał zadziwiającą 
ciekawość świata. Zainteresowany naukami przyrod-
niczymi, pasjonował się szczególnie warunkami życia 
roślin i zwierząt oraz ich rozwojem. Był aktywnym 
działaczem i wieloletnim prezesem Poznańskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk. Trzymał pieczę nad Wy-
działem Przyrodniczym i do późnego wieku uczestni-
czył w jego posiedzeniach. Nie mogła go powstrzymać 
ani sroga zima, ani odniesione na śliskich nawierzch-
niach kontuzje. Franciszek Chłapowski wspomina, że 
pewnego razu sędziwy August przybył na posiedzenie 
z podwiązaną twarzą i siniakami – przykrym rezul-
tatem bolesnego upadku w drodze do Poznania. 
A jeszcze tego samego dnia po kolacji, zamiast wy-
począć - dalejże na sesję niemieckiego stowarzy-
szenia przyrodników! Zważcie, że nie znano wtedy 
„Red Bulla”. August co prawda posiadał w rodowym 
herbie jedno czarne skrzydło, ale i tak bezużytecz-
ne, bo przebite strzałą. Tymczasem energii mógł 
mu pozazdrościć niejeden młodzieniaszek. Oprócz 
stowarzyszeń o ściśle naukowym charakterze, był 
aktywnym członkiem wielu organizacji związanych 
z rolnictwem: Towarzystwa Włościańskiego, Towa-
rzystwa Agronomicznego, Towarzystwa Rolników 
Poznańsko-Szamotulskiego, Związku Rolniczego 
i Związku Wiejskiego.14

Wśród podróży naukowych Augusta odby-
wanych przez niemal całe życie, znalazło się też 
zwiedzanie rolniczych wystaw i udział w kongre-
sach branżowych. Przybysza z Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego delegowali na te wyjazdy nawet 
francuscy przedsiębiorcy i rolnicy – był w końcu 
prawdziwym Europejczykiem, mówił w ich języku, 
a nawet nabył gospodarstwo w Alpach Francuskich. 
O dziwo, August zajęty tak poważnymi kwestiami, 
był doskonałym fachowcem od... uprawy ziemi. Co 
prawda miał do pomocy zarządców, ale bez cienia 
wątpliwości można go nazwać wykwalifikowanym 
rolnikiem. Świadczą o tym umowy dzierżawne, 
w których filozof-Cieszkowski zapisał szczegółowe 
wytyczne, w jaki sposób obchodzić się z jego ziemią 
i inwentarzem. Na przykład dzierżawcę obowiązy-
wał zakaz sprzedaży siana i słomy poza majątek, 
gdyż do priorytetów należało podtrzymanie wy-
sokiego pogłowia bydła. Płodozmian i nawożenie 
tzw. „mierzwą” nie miały dla Augusta tajemnic. 

14. J. Stępień: Społeczno-ekonomiczne aspekty funk-
cjonowania majątku Cieszkowskiego w Wierzenicy. 
W: Duch wielki serce złote. Swarzędz 2004 r., s. 59
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Pałac w Surhowie, stan obecny (źródło: strona 
internetowa Domu Pomocy Społecznej w Surhowie).

Dwór w Wierzenicy, stan obecny (źródło: zdjęcie 
ze zbiorów Ewy i Włodzimierza Buczyńskich). 
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Dzierżawca był zobowiązany do czyszczenia stawu 
młyńskiego i rowów melioracyjnych oraz sadzenia 
drzew przy drogach. Tych samych drzew, które te-
raz tu i ówdzie wycina się w pień jako sprawców 
drogowych wypadków. A drzewa Cieszkowski lu-
bił, gdyż najwyraźniej sprzyjały rozważaniom, jak 
w Alei Filozofów, położonej w jego majątku. Miał 
też podejście do drzew całkiem praktyczne - swo-
ich lasów (zajmujących ok. 380 ha) nie dzierżawił 
nikomu, sam nimi zarządzał i prowadził nowocze-
sną gospodarkę. Miał ściśle zaplanowane wyręby 
i zalesianie obszarów sadzonkami z własnej szkółki. 
Postulował, by innym właścicielom ziemskim wy-
płacano premię za obsadzanie drzewami nieużyt-
ków i finansowano zakup nasion i sadzonek. Leśne 
zakątki sprzątano i pilnowano w nich porządku 
- bez kamer znanych dzisiejszym leśnikom, choć 
gdyby istniały w XIX wieku, Cieszkowski z pew-
nością by je zainstalował. W końcu lubił nowinki 
techniczne. Do wierzenickiego majątku wprost od 
Hipolita Cegielskiego sprowadzał maszyny rol-
nicze (torfiarki, młockarnie, sieczkarnie). Myślał 
też perspektywicznie - w raczkującej fotografii 
widział nowe szanse dla... astronomii, popierał za-
kładanie telegrafów podmorskich (niestety utopił 
w nich część funduszy) oraz osobiście wziął udział 
w pierwszym Międzynarodowym Kongresie Elek-
tryków w  Paryżu w 1881 roku.

Aleja Filozofów w Wierzenicy 
(źródło: zbiory Ewy i Włodzimierza Buczyńskich).

 
Nawet filozofom się nie śniło...

...że tak wiele może dokonać jeden z nich. 
Był pracowity i mając na uwadze ewangeliczną 
przypowieść, powtarzał: Dobra chęć bez skutku, 
dobry zamiar bez wykonania, jest owym parabo-
licznym talentem powierzonym gnuśnemu słudze, 
który go w ziemię zakopał.15 Choć pasją Cieszkow-
skiego było rolnictwo, to ani myślał zakopywać 
w ziemi ów „talent” powierzony mu przez Boga. 
Przypowieść z Pisma Świętego nie pozostawia 
przecież złudzeń – niezależnie od zastosowanych 
zabiegów agrotechnicznych, nie rozmnoży się tym 
sposobem. Ród Cieszkowskich znany był z rozsąd-
ku, więc August z pewnością wiedział, że ma rację. 

O jego dziadku – Florianie mówiono, że to 
dobry gospodarz rozległego i bogatego majątku. 
Rodzice Augusta mieli więc dobry przykład do na-
śladowania. Dla lepszej o tym pamięci, ślubowali 
miłość obok mauzoleum tego pracowitego przod-
ka, który spoczął w Jeruzalem. Nie w odległej Je-
rozolimie, lecz w dzisiejszym Jeruzalu. Tak, tak – 
w tym właśnie Jeruzalu, gdzie powstawały kolej-
ne odcinki „Rancza” i gdzie w zabytkowym drew-
nianym kościele spoglądają na wiernych św. Piotr 
i św. Paweł. Spoglądają, jakby chcieli zacytować 
Augusta i powiedzieć politykom ze wszech stron: 
Obyście przynajmniej, kiedy przyszłości wcale nie 
pojmujecie, trochę głębiej w przeszłość zaglądali, 
- a ta by was skazówkami swemi na ślad przyszło-
ści już naprowadziła.16

Monika Nagowska
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Stanisław Franczak

Poranny incydent

Kroki zegara i szepty czasu
giną w zaczarowanym kręgu
w bezbarwnej przestrzeni
w urastającej ciszy która
boli i krwawi jak poranek

robię mu opatrunek
z pajęczej waty i chleba
teraz oboje nasłuchujemy
jak kroki czasu giną

w głębokiej studni dnia

Niewolnik

Przehandlowałem całe swoje życie
za jeden worek soczewicy i obietnicę
przeżycia jeszcze jednego dnia

byłem wynajętym niewolnikiem
pracowałem u możnych i tyranów
poświęcałem się dla pustych idei
wierzyłem w sens budowania jutra

gdy odzyskałem własną wolność
poczułem się nagle zdradzony i
oszukany

Stanisław Franczak: Niebyły czas (wiersze). 
Grafika Barbara Pietryka. Kraków 2013, ss. 72

Poezja - Stanisław Franczak

Pożegnanie lata pisarzy

W październiku 2012 roku w Siennicy Ró-
żanej odbyło się spotkanie autorskie poetów po-
siadających tytuł „Zasłużony dla Gminy Siennica 
Różana” - Mariana Cichosza i Janusza Trzebiatow-
skiego - oraz  zaprzyjaźnionego z nimi Stanisława 
Franczaka, krakowskiego literata. Zbiegiem oko-
liczności wśród słuchaczy obecny był Andrzej Da-
vid Misiura, także poeta. Artystyczny akcent tego 
spotkania znalazł swoje miejsce w krakowskim 
zbiorze wierszy wydanym niespełna rok później. 
W almanachu pt. „Pożegnanie lata pisarzy i arty-
stów 2013” wśród plejady literatów zaprezentowa-
no także poezję wymienionej czwórki. 



Pójdźka
 
To jedna z naszych najpiękniejszych sów. Mocno 
związana z krajobrazem rolniczym, chętnie zajmuje 
stare szopy i nieużywane poddasza. Jak wszystkie 
sowy, jest bardzo pożyteczna, żywi się małymi gry-
zoniami i bezkręgowcami. Głos pójdźki w wierze-
niach ludowych przynosi nieszczęście, sowa woła: 
„Pójdź, pójdź w dołek pod kościołek!”. Jej głos mo-
żemy często usłyszeć w księżycowe, wiosenne noce.

Płomykówka
 
Głos tej sowy może przyprawić o drżenie serca... 
Tym bardziej, że często dobiega w środku nocy 
z dzwonnic starych kościołów. Płomykówka chęt-
nie zajmuje też poddasza starych stodół, a ludzie 
często nie zdają sobie sprawy z jej obecności. 
W przeciwieństwie np. do pójdźki jest to zdecydo-
wanie nocna sowa - aktywna po zmroku, lata zupeł-
nie bezszelestnie i dość niechętnie się odzywa. Tak 
jak wszystkie sowy - bardzo pożyteczna. Niestety, 
liczebność płomykówki spada, dlatego populacja tej 
sowy wymaga szczególnej ochrony.

Uszatka
 
Sowa, która zaniepokojona często pokazuje „uszy”. 
Oczywiście nie są to prawdziwe uszy, tylko pióra, 
które bardzo je przypominają. Uszatki najłatwiej 
spotkać w zimie, gdy zbierają się na zimowiska, 
liczące niekiedy kilkanaście osobników. Szukajcie ich 
na cmentarzach i w starych ogrodach. Uszatki sie-
dzą tam nieruchomo na wysokich świerkach, tujach 
i modrzewiach. Jeśli je już znajdziecie - podchodźcie 
do nich powoli i cicho. Wówczas pozwolą Wam się 
spokojnie oglądać z niewielkiego dystansu.
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