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Chór Mieszany „Echo” powstał w 1997 roku w Woli 
Siennickiej. Jest kontynuatorem tradycji śpiewaczych, 
które zapoczątkował Chór Męski „Echo” założony�
w 1946 roku przez uzdolnionego skrzypka Czesława Kli-
ma. Później na wiele lat dyrygenturę przejął organista 
miejscowego kościoła Edward Kaznowski. Na początku 
lat dziewięćdziesiątych zespół zawiesił swoją działalność, 
aby po kilkuletniej przerwie odrodzić się jako chór mie-
szany. Wówczas liderem zespołu była wokalistka Krystyna 
Chwaszcz, kierownikiem Kazimierz Brzyszko, natomiast 
rolę dyrygenta niemal od początku sprawuje akompaniu-
jący na akordeonie Janusz Pawlicha. Na okładce od lewej 
od dołu: Wiktoria Antoniak, Maria Knap z d. Dzik z Sien-
nicy Różanej (w głębi), Teodozja Litwin, Stanisława Poło-
żewiec, Maria Witkowska, Elżbieta Frymus, Maria Knap�
z d. Szczupak (Siennica Królewska Duża), Zofia Kubik, 
Stanisław Marczewski, Stefan Zając, Edward Marczewski.
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Andrzej David Misiura 

Od redakcji

Niniejszym numerem „Ziarna” powracamy 
do najciekawszych wydarzeń z dziedziny kultury 
oraz bogatej historii, która wywarła wpływ na kształt 
życia kulturalnego i sukcesy naszej gminy. Tematem 
przewodnim dzisiejszego wydania jest Wola Sien-
nicka. To w tej miejscowości powstał słynny Chór 
Męski „Echo”, który tego roku jako Chór Mieszany 
„Echo” obchodzi Wielki Jubileusz pod hasłem „65 
LAT i 1000 DNi”.

Wola Siennicka, jak pisaliśmy w poprzed-
nich wydaniach, jest kolebką teatru siennickiego 
(1913 r.) za sprawą Franciszka Zarazy. Tutaj swój 
rodowód ma dwóch wójtów gminy: Jan Zaraza i Le-
szek Proskura, oraz dwóch księży Aleksander Misz-
czak i Grzegorz Musiał. Niegdyś tworzyła też na tej 
ziemi dwójka poetów Janina Dobosz i Feliks Kuś,�
a w ostatnich latach osiedliła się artystka malarka Ju-
styna Ślusarczyk. W Woli Siennickiej mieszka znany 
w okolicy zbieracz i regionalista Tadeusz Zajączkow-
ski. Prężnie działa KGW pod przewodnictwem Alicji 
Dubaj i wyróżnia się jednostka oSP pod komendą 
Tomasza Dubaja i Zbigniewa Markiewicza, który�
jednocześnie sprawuje obowiązki sołtysa. W samo-
rządzie gminnym wieś reprezentuje radna Marzena 
Dubaj. Śpiewaków opisujemy na najbliższych stro-
nach, a całą plejadę zdolnych muzyków przedstawi-
my w jednym z kolejnych numerów „Ziarna”. 

 Należy pamiętać, że w latach 1980-1990 
Wola Siennicka była siedzibą Gminnego ośrod-
ka Kultury, gdzie w 1980 r. powstał znany zespół 
„Czarny Salceson”, a w 1982 r. wydrukowano m.in. 
pierwszy numer naszego „Ziarna” - jedynego gmin-
nego czasopisma w ówczesnej Polsce.

 Wśród wielu interesujących tematów na 
szczególną uwagę zasługuje postać Bronisławy Fa-
stowiec, poetki pochodzącej z Siennicy Królewskiej 
Dużej (Browarówka), która przez lata dorosłego ży-
cia rozsławiała Siennicę zamieszkując w Kamieniu 
obok Chełma. Bronisława Fastwiec zmarła 6 czerw-
ca 2014 roku. Na specjalną prośbę redakcji wspomi-
na ją czwórka wnuków.

Andrzej David Misiura

Od redakcji Czas monografii

Czas monografii

Przygotowanie monografii wymaga solid-
nych badań i dużej odpowiedzialności. Nie wszyst-
ko można bowiem znaleźć w szkolnych kronikach. 
Wiele informacji trafia z najróżniejszych źródeł, 
które należy sprawdzić. Czasem jedne drugim za-
przeczają. Poradziła sobie jednak ze wszystkim 
doświadczona autorka Monika Nagowska, która 
już wcześniej napisała dwie książki metodyczne,�
a obecnie jest redaktorem „Ziarna”. 

Monografia Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Siennicy Różanej powstała 
na okoliczność 50-lecia szkoły. Wydawnictwo 
ma układ tematyczny, wskazuje na metamorfozę, 
jaką przeszły szkolne obiekty, przedstawia ewolu-
cję oferty edukacyjnej, opisuje pracę pozalekcyj-
ną, osiągnięcia sportowe, współpracę ze środo-
wiskiem. Publikacja zawiera także kalendarium 
wydarzeń, zestawienie liczby uczniów w poszcze-
gólnych latach, wykaz absolwentów, spis kadry pe-
dagogicznej, pracowników administracji i obsługi, 
liczne fotografie, wspomnienia o nieobecnych już 
nauczycielach oraz zbiór anegdot z życia szkoły.

Książka wyróżnia się spośród innych mo-
nografii barwną i różnorodną formą. Na wiele lat 
zostanie  najcenniejszym dokumentem i źródłem 
wiadomości o szkole. Jest nie tylko zbiorem fak-
tów, ale i pięknie napisaną opowieścią o czym prze-
konali się nasi Czytelnicy, ponieważ poszczególne 
jej rozdziały publikowane są w „Ziarnie”. 

Monika Nagowska, Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Siennicy Różanej 1964-2014, 

ROMAR, Siennica Różana 2014, ss. 272.
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Andrzej David Misiura

Chór Męski „Echo”

Wolę Siennicką oddziela od Siennicy Ró-
żanej jedynie niewielka rzeka i przybrzeżna łąka. 
obie miejscowości sąsiadują w ten sposób na prze-
strzeni kilku kilometrów. To co dzieje się po jednej 
stronie, z reguły ma swoje odbicie i po drugiej. Gdy 
w Siennicy Różanej początek XX wieku zaznaczył 
się rozwojem spółdzielczości, powstaniem chóru�
i orkiestry, tak w Woli Siennickiej Franciszek Za-
raza w 1913 roku powołał do życia pierwszy na 
terenie gminy teatr amatorski. Natomiast prawdo-
podobną odpowiedzią na działalność siennickiego 
chóru Jana Mudy było powstanie Chóru Męskiego 
„Echo” w Woli Siennickiej. Założył go utalentowa-
ny skrzypek samouk Czesław Klim.

Na co dzień grywał z upodobaniem utwory 
znanych kompozytorów, korzystając z podręcznego 
zbiorku nut z jakim się rzadko rozstawał. Tej pasji 
zawdzięczamy powstanie niepospolicie brzmiącego 
zespołu śpiewaczego, którego premierowy koncert 
odbył się latem 1946 roku. W środowisku spełniła 
się jeszcze jedna potrzeba artystycznego współdzia-
łania. Chór zaprezentował się wyjątkowo obiecują-
co i od razu zaczął zdobywać uznanie i nagrody.

 Niedawno wójt Leszek Proskura przeka-
zał redakcji „Ziarna” interesującą kronikę liczącą 
przeszło pół wieku, a prowadzoną przez jego ojca�
w 1961 roku.

Autor tego cennego dokumentu - Czesław 
Proskura - był chórzystą „Echa” i od początku 
śpiewał w grupie pierwszych tenorów, więc dobrze 
znał dzieje chóru. Dysponował świetną barwą i siłą 
głosu, dlatego też powierzono mu m.in. solową 
partię w popisowej pieśni „Fale Amuru”. W dzie-
jach zespołu było jeszcze wielu dobrych solistów,�
np. Józef Rybczyński, Bronisław Kubik i inni.

Z pożółkłych starannie zapisanych stron 
dowiadujemy się o zapomnianej historii. Pozna-
jemy okoliczności założenia zespołu i jego sukcesy�
w pierwszej dekadzie istnienia. Później autor kro-
niki wspomina o kłopotach zdrowotnych założycie-
la i dyrygenta Czesława Klima. Choroba powoduje 
przerwę w działalności zespołu.

Po kilku latach Chór Ludowy (znany póź-
niej jako Chór Mieszany „Siennicki Dzwon”)�
w Siennicy Różanej przygotowuje uroczyste ob-
chody 50-lecia. Dla Czesława Klima jest to sygnał, 
aby uaktywnić swój zespół. Dyrygent wykorzystu-
je okazję i w rezultacie Chór Męski „Echo” w Woli 

Chór Męski „Echo” Andrzej David Misiura

Czesław Klim (25.04.1920 r. – 07.01.1965 r.) 
założyciel i dyrygent Chóru Męskiego „Echo”

Czesław Proskura (5.11.1926 r. – 3.12.2001 r.) 
kronikarz i solista

Marianna i Czesław Proskurowie z córką Elżbietą, 
lata dziewięćdziesiąte
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Siennickiej z powodzeniem daje koncert 22 lipca 
1960 roku podczas wspomnianego jubileuszu. Ten 
występ okazuje się dla „Echa” przełomowy, ponie-
waż prawdopodobnie to dzięki niemu zespołem 
zainteresował się sam organista miejscowego koś-
cioła Edward Kaznowski, który poznawszy wokal-
ne możliwości śpiewaków chętnie podjął się opieki 
artystycznej i dyrygentury.

Nowy dyrygent prawdopodobnie mógł się 
wówczas czuć obco, ponieważ osiedlił się na tym 
terenie zaledwie trzy lata wcześniej - w czerwcu 
1957 roku.

Tymczasem Czesław Klim umiera 7 stycznia 
1965 roku w wieku 44 lat. osieroca czternastoletnią 
jedyną córkę Jadwigę, która dorastając gromadzi 
po ojcu różne pamiątki. Niestety nie wszystkie wy-
trzymają próbę czasu. Przechowają się fotografie�
(w tym grupowe zdjęcie prawdopodobnie pierw-
szego składu Chóru Męskiego „Echo”), podręczniki 
z nutami Straussów i innych kompozytorów oraz 
kilka drobiazgów. Jadwiga nie odzyska jednak 
wspaniale brzmiących ojcowskich skrzypiec, które 
zgodnie z jego życzeniem miały służyć rodzinie. 

Nowy dyrygent Edward Kaznowski jest 
rówieśnikiem swojego poprzednika. Urodził się�
w Płonce 28 stycznia 1920 roku. Był jednym z sied-
miorga rodzeństwa, które osierocił przedwcześ-
nie zmarły ojciec pełniący obowiązki kościelnego. 
Proboszcz zadecydował wówczas, że kościelnego 
zastąpi jego nieletni starszy syn Stanisław. Edward 
miał wówczas dwanaście lat. od dawna garnął się 
do muzyki. W wieku 16 lat rozpoczął naukę gry 
na skrzypcach i bardzo szybko zaczął występować 
z miejscowymi muzykantami. Miał bujną czarną 
czuprynę, śniadą cerę i ciemne oczy. Z tej przyczy-
ny otrzymał przydomek „Cygan”. Kierownik zespo-

Chór Męski „Echo” Andrzej David Misiura

Edward Kaznowski (28.01.1920 r. –  24.12.2004 r.) 

Chór Męski „Echo”, pierwszy skład. Stoją od lewej: Bronisław Proskura, Kazimierz Zaraza, Stanisław Szymański, 
Aleksander Bodio, Jan Karczewski, Czesław Bodio, Józef Proskura, Aleksander Rybczyński i Józef Szymański. 
Siedzą od lewej: Edward Dubaj, Stanisław Rybczyński, Czesław Klim, Bolesław Proskura, Czesław Proskura 

i Czesław Grabczak.
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łu poznał niepospolite zdolności swojego ucznia�
i skierował go na dalszą naukę do słynnej orkiestry 
Włościańskiej im. Karola Namysłowskiego w Za-
mościu, którą prowadził syn założyciela Stanisław 
Namysłowski. Młody Edward Kaznowski na lekcje 
jeździł wówczas kilkanaście kilometrów rowerem 
pilnie strzegąc przy tym pożyczonych skrzypiec. 
Namysłowski widząc jego pracowitość i talent wy-
stąpił nawet do władz powiatowych o przyznanie 
stypendium. Edward otrzymał je i podjął dalszą 
naukę.

„Cygan” cieszył się wielkim powodzeniem 
u dziewcząt. Przystojny, grzeczny, szlachetny i wy-
chowany przy kościele, a jeszcze do tego tak pięk-
nie grał. Uwodzicielski błysk w oczach zniewalał 
kobiece serca. Nie musiał jednak daleko szukać.�
W domu szkolnej koleżanki spotkał jej młodszą 
siostrę, a swoją dozgonną miłość helenę. Pobrali 
się gdy miała 21 lat, w 1946 roku. 

Dyplom Średniej Szkoły Muzycznej w Lub-
linie z wynikiem dobrym uzyskał 21 czerwca 1951 
roku. 

Później podjął pierwszą pracę jako organi-
sta w parafii Świętego Tomasza Becketa w Targo-
wisku w gminie Zakrzew, w powiecie krasnostaw-
skim. Po sześciu latach został organistą w parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sien-
nicy Różanej i w tej gminie zamieszkał na stałe.

Analizując zaświadczenie (wydane 5 grud-
nia 1967 r.) przez Marię Gładkowską, kierownika 
Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Krasnymstawie dowiadujemy się, że 
Edward Kaznowski związany był z „Echem” już we 
wrześniu 1959 roku.  

Po przejęciu dyrygentury przez Edwarda 
Kaznowskiego zespół wg zapisów Czesława Prosku-
ry występował w październiku 1960 roku w krasno-
stawskim PZGS, podczas odsłonięcia pomnika par-

tyzantów w Gorzkowie, na Lubelskim Zamku, oraz 
podczas różnych miejscowych uroczystości. W tym 
czasie chór współtworzyło 27 mężczyzn, których 
często wspomagał swoim głosem nowy dyrygent 
Edward Kaznowski. Według kroniki zespół współ-
tworzyli wówczas:

tenor 1 
Brzyszko Kazimierz
Dobosz Władysław
Marczewski Edward
Marczewski Stefan
Proskura Bolesław
Proskura Czesław

tenor 2
Grabczak Czesław
Kubik Bronisław
Marczewski Stanisław
Marczewski Władysław
Mazurek Kazimierz
Rybczyński Aleksander
Zaraza Czesław

bas 1 
Bodio Czesław
Brzyszko Józef
Kubik Jan
Mazurek Adolf
Pszenniak Mieczysław
Rybczyński Jan
Sadowski Tadeusz

bas 2
Dubaj Edward
Dzik Stanisław
Karczewski Jan
Łuczkiewicz Wacław
Mazur Julian
Mazurek Mieczysław
Tryksza Stanisław

Wśród ważniejszych występów poza rodzin-
ną gminą należy odnotować koncert, który odbył 
się 26 marca 1961 roku podczas święta Wojska Pol-
skiego w Chełmie. Natomiast 6 kwietnia wspaniale 
brzmiące męskimi głosami „Echo” bez trudu zdo-
było pierwsze miejsce podczas eliminacji powiato-
wych w Krasnymstawie i zakwalifikowane zostało 

Chór Męski „Echo” Andrzej David Misiura

Edward Kaznowski
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do etapu wojewódzkiego w Lublinie. W nagrodę 
chórzyści otrzymali wówczas koszule i spodnie. 
Spośród wielu sukcesów udało się potwierdzić 
zdobycie ii nagrody w 1965 roku podczas Festi-
walu Chórów Amatorskich o Laur XX-lecia PRL�
w Lublinie, a w styczniu następnego roku koncert 
w Państwowej Filharmonii w Lublinie. 

7 lutego 1969 roku Główna Komisja We-
ryfikacyjna instruktorów Amatorskich Zespołów 
Artystycznych w Warszawie przyznała Edwardowi 
Kaznowskiemu pierwszą kategorię instruktorską. 

W roku 1975 „Echo” zdobyło i nagrodę na 
Festiwalu Chórów Amatorskich o Laur XXX-lecia 
PRL. 

23 lipca 1978 roku odbyło się uroczyste 
otwarcie dobudowanej części garażowej remi-
zy w Siennicy Różanej. W kronice zapisano, że: 
w części artystycznej wystąpił zespół Pieśni 
i Tańca z Siennicy Różanej, a Chór „Echo” z Woli 
Siennickiej tradycyjnie odśpiewał pieśni wyszko-
lone przez Czesława Klima i Edwarda Kaznow-
skiego. Zachował się również pamiątkowy wpis�
w kronice oSP z Woli Siennickiej: Niedziela 12 
lipca 1987 roku zapisze się złotymi zgłoskami 
w historii OSP. Po zakończeniu części oficjalnej 
zaczyna się część artystyczna. Występuje Chór 
„Echo”, który nadal prowadzi pan Edward Ka-
znowski. W repertuarze swym odśpiewuje pieś-
ni, które są mile słuchane przez przybyłych gości. 
Natomiast Stefek Marczewski daje doskonały 
popis wymowy w postaci skeczy i monologów.”

Po latach sukcesów ponownie ustała jego 
aktywność z powodu odejścia dyrygenta. Być 
może przyczynił się do tego incydent, gdy niezna-
ny sprawca wybił nocą szyby w oknach organi-
stówki, w której mieszkał Edward Kaznowski. Nie 
wiadomo.

obejmując w 1980 roku stanowisko dyrek-
tora Gminnego ośrodka Kultury w Siennicy Róża-
nej obrałem na jego siedzibę nową i przestronną 
remizę w Woli Siennickiej. Z żalem zrezygnowa-
łem z odległego, chociaż przystosowanego do dzia-
łalności kulturalnej budynku w Siennicy Małej�
i niewielkiego obiektu w Siennicy Różanej. Urzą-
dzając się w lokalu jeszcze bez podłóg, zaczynałem 
poznawać historię lokalnej kultury. Wiadomość�
o dawnej świetności „Echa” elektryzowała moją 
wyobraźnię. Korciło mnie, aby go posłuchać więc 
zacząłem o tym publicznie mówić. Pod koniec 
1984 roku oczekując na wieczorny autobus spo-
tkałem na przystanku PKS (na tzw. wygonie) Ta-

deusza Sadowskiego, który nieco podchmielony 
badawczo rozpytywał mnie tubalnym głosem, czy 
to prawda, że mam zamiar reaktywować „Echo”. 
Wiedziałem, że Tadeusz Sadowski śpiewa w „Sien-
nickim Dzwonie” oraz oktecie Męskim w Siennicy 
Różanej, więc miałem poważne obawy, że mój po-
mysł potraktował jako promowanie konkurencji�
i może nawet zechce mi teraz natrzeć uszu. Minę-
ła dobra chwila zanim rozpoznałem jego intencje,�
a on na wiadomość o umawianej próbie „Echa”,�
w którym kiedyś śpiewał, uściskał mnie w podzię-
kowaniu wylewnie i serdecznie. 

Nie musiałem zbytnio zachęcać, aby które-
goś wieczoru zebrać kilkunastu chórzystów daw-
nego „Echa”. Pamiętam jak zaśpiewali rzewną 
pieśń „Fale Amuru”, „Pierwszą brygadę” i inne. 
To była piękna próbka umiejętności wokalnych. 
Prezes oSP w Woli Siennickiej Stanisław Knap, 
który był obecny na spotkaniu podobno zauważył 
jak w niejednym oku zakręciła się łezka wzrusze-
nia. Nazajutrz niezwłocznie udałem się do Edwar-
da Kaznowskiego. Akurat przygotowywał matry-
ce do wigilijnego opłatka. Starannie wykonywał 
specjalnym rylcem płaskorzeźbę w twardej meta-
lowej płytce. Zbliżały się święta Bożego Narodze-
nia. Uprosiłem go, aby zechciał z powrotem pro-
wadzić zespół. Ku powszechnej radości podjął się 
tego zadania za symboliczne wynagrodzenie. Za-
częły się próby chociaż formalnie pierwszą z nich�
w dzienniku zajęć odnotowano dopiero 19 lutego 
1985 roku, a pierwszy występ odbył się 9 marca�
z okazji Dnia Kobiet w Gminnym ośrodku Kul-
tury. „Echo” zaczęło święcić nowe sukcesy. Co 
prawda przez lata ubyło w nim głosów, ale ciągle 
zasilało go około dwudziestu chórzystów. 

Aby pozostać w zgodzie z innymi zespoła-
mi zawarliśmy nawet niepisaną umowę, że żaden 
z mężczyzn śpiewających w „Echu” nie wypisze 
się z Chóru Mieszanego „Siennicki Dzwon”, który�
w ostatnim czasie przygarnął większość śpiewa-
ków. Panowie chętnie zobowiązali się występo-
wać w obu zespołach i z pełną kulturą dotrzymali 
słowa. 

Przez kolejne lata Edward Kaznowski z po-
wodzeniem prowadził ten świetnie brzmiący ze-
spół, który budził podziw w całym województwie. 
„Echo” uczestniczyło we wszystkich okolicznych 
imprezach prezentując nie tylko dopracowany war-
sztat, ale i odchodzący w niepamięć repertuar. Pod 
koniec roku 1990 dyrygenta próbował wspierać 
młody organista z sąsiedniej parafii w Żdżannem 

Chór Męski „Echo” Andrzej David Misiura



�

Tadeusz oleszczuk, który zatrudniony był jako in-
struktor muzyczny w Gminnym ośrodku Kultury z 
siedzibą w Woli Siennickiej. „Echo” powoli milkło. 
Edward Kaznowski jako organista przeszedł na 
emeryturę. Po jakimś czasie musiał opuścić służ-
bową organistówkę i zamieszkał z żoną heleną u 
córki Elżbiety przy ul. Bojarczuka w Krasnymsta-
wie. Czasem spotykałem go przy furtce lub podczas 
krótkich spacerów. Zapewne tęsknił za swoją pra-
cą, ale odległość, wiek i choroby nie pozwalały mu 
zajmować się prowadzeniem chóru.

Na kilka dni przed ukończeniem niniejsze-
go artykułu postanowiłem odwiedzić w Krasnym-
stawie wdowę helenę Kaznowską. Dzisiaj ma 89 
lat i sporo pamięta. Pokazuje album ze zdjęciami 
i kolejno objaśnia: ta z ciemnymi włosami, to ja ze 
swoją koleżanką, jeszcze przed ślubem. A to jest 
komunijne zdjęcie naszego syna Tolka. Wie pan, że 
urodziłam się tego samego dnia i miesiąca co mój 
mąż? Byliśmy sobie przeznaczeni. Siennicę mile 
wspominam, bo przecież spędziłam w niej blisko 
pół wieku. Pamiątek zostało niewiele. Mąż prze-
chowywał kiedyś różne nagrody, dyplomy i medale 

jakie otrzymało „Echo”, ale jak ktoś wziął je kiedyś 
do oprawy, to już nigdy nie zwrócił. Zostały tylko 
medale męża, podziękowania od biskupa Bolesła-
wa Pylaka, odznaczenie Lumen Mundi przyznane 
przez arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego Józefa 
Życińskiego i różne dyplomy. 

Chór mieszany
�
Cofnijmy się kilkanaście lat wstecz, do 

głównego wątku naszej opowieści. Dobiegał końca 
wiek XX. Chór Męski „Echo” od kilku lat milczał.  
W tym samym czasie w Siennicy Różanej także 
malała aktywność Chóru Mieszanego „Siennicki 
Dzwon” i słabł jego niezastąpiony dyrygent Jan 
Muda (1910-1999). Dało się słyszeć coraz więcej za-
troskanych głosów o przyszłość obydwu zespołów. 
Ten fakt nie pozostał obojętny w Woli Siennickiej�
i w roku 1997 „Echo” ponownie zaczęło śpiewać, 
ale już z udziałem kobiet, jako chór mieszany. 

Szczególne zaangażowanie przy reaktywo-
waniu zespołu wykazała znana w środowisku so-

Chór Męski „Echo” Andrzej David Misiura

Chór Męski „Echo”, rok 1986. Koncert podczas otwarcia stadionu. Od lewej: Józef Rybczyński, Stefan Marczewski, 
Marian Szkałuba, Wacław Mazurek, Edward Marczewski, Władysław Marczewski, Jan Adamiak, Wiesław Drzas, 

Adolf Mazurek, Tadeusz Sadowski, Mieczysław Mazurek, Julian Mazur, Stanisław Proskura, Stanisław Dubaj, 
dyryguje Edward Kaznowski.
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listka Krystyna Chwaszcz, która w młodości zakwa-
lifikowała się nawet do reprezentacyjnego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Później śpiewała w są-
siednich chórach i kapelach ludowych. Pamiętnego 
roku, pełna poświęcenia i zapału, odwiedzała dom 
za domem zapraszając do pracy w nowym zespo-
le. Ze starego składu pozostało niewielu mężczyzn, 
ale uzupełniły go kobiety i w ten sposób udało się 
skompletować obecny skład. Pierwszy występ odbył 
się 30 maja 1997 r. podczas Święta Ludowego i XV-
lecia Zespołu Śpiewaczego „Słowianki” z Baraków. 
Przyjęto go z wielką radością, a „Echo” zaczęło kon-
certować podczas „Chmielaków Krasnostawskich”, 
na dożynkach i innych imprezach. Z zespołem 
nieustannie sympatyzuje KGW w Woli Siennickiej 
pod przewodnictwem Alicji Dubaj. Jedni i drudzy 
spotykają się w wolańskiej remizie, gdzie od czasu 
do czasu organizują wspólne imprezy.

Po tym zdarzeniu w Siennicy Różanej Re-
gina Knap wyodrębniła na odmianę z „Siennickie-

go Dzwonu” kobiecą grupę, która przyjęła nazwę: 
Żeński Zespół Ludowy „Sienniczanki” i zdecydo-
wała się kontynuować linię siennickiego chóru.

Natomiast Chór Mieszany „Echo” zaczął 
sukcesywnie uświetniać imprezy dla uczczenia 
Święta Ludowego, Święta 3 Maja, Święta Niepod-
ległości. Uczestniczył w turniejach gmin, festynach 
rodzinnych, wieczornicach, spotkaniach z okazji 
Dnia Kobiet, wystawach, przeglądach dorobku 
kulturalnego, oraz jubileuszach takich jak: 50-le-
cie oSP w Siennicy Królewskiej Dużej, 90-lecie 
oSP w Siennicy Różanej, 80-lecie KGW w Sienni-
cy Różanej, 50-lecie KGW i 60-lecie oSP w Woli 
Siennickiej oraz 45-lecie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Jawor” Akademii Rolniczej w Lublinie itd. Później 
sukcesywnie uczestniczyli w kolejnych „leciach”�
z tych samych okazji. Prezentowali się podczas 

Chór Męski „Echo” Andrzej David Misiura

Krystyna Chwaszcz

Chór Mieszany „Echo”, XXX-lecie „Słowianek”

Chór Mieszany „Echo”, Łopiennik 2014
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przeglądów muzycznych zdobywając wyróżnienia 
i nagrody takie jak ii miejsce w Przeglądzie Twór-
czości Artystycznej w Krasnymstawie w 1999 r., 
wyróżnienie w Rejowcu w 2002 r. itd. 

Kierownikiem Chóru Mieszanego „Echo” 
został Kazimierz Brzyszko który był na przemian 
radnym, sołtysem, a ostatnio aktorem Teatru Po-
koleń. 

opiekunem „Echa” został instruktor, a póź-
niej (2003 r.) dyrektor GoK i współzałożyciel Sto-
warzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej Janusz 
Pawlicha, który wywodzi się z umuzykalnionej 
siennickiej rodziny.

Obecny skład Chóru Mieszanego 
„Echo” z Woli Siennickiej:

Wiktoria Antoniak
Elżbieta Frymus
Maria Knap z d. Dzik, (Siennica Różana)
Maria Knap z d. Szczupak, (Siennica K. Duża)
Maja Kowalczyk
Zofia Kubik
Teodozja Litwin
Edward Marczewski
Stanisław Marczewski
Władysław Marczewski
Janusz Pawlicha
Stanisława Położewiec
Janina Praduń
Maria Witkowska
Stefan Zając

a wcześniej:

Alina Brzyszko
Kazimierz Brzyszko
Krystyna Chwaszcz
Wiesław Drzas
Edward Dubaj
Zofia Kowal
Janina Krawiec
Bronisław Kubik
Wacław Łuczkiewicz
Julian Mazur
Adolf Mazurek
Kazimierz Mazurek
Mieczysław Mazurek
Bolesław Proskura
Bronisław Proskura
Czesław Proskura
Felicja Proskura 
Marianna Proskura
Józef Rybczyński
Czesław Zaraza

Serdecznie podziękowania za pomoc przy pisaniu 
artykułu składam na ręce Jadwigi Łabudy (córki 
założyciela chóru), heleny i Anatola Kaznowskich 
(żony i syna późniejszego dyrygenta), Leszka Pro-
skury (syna kronikarza chóru, Wójta Gminy Sien-
nica Różana) oraz wszystkim, którzy przyczynili się 
do odtworzenia dziejów Chóru „Echo”.

Andrzej David Misiura

Kazimierz Brzyszko (13.03.1940 r. – 22.06.2012 r.)

Janusz Pawlicha

Chórzyści starają się być na wszystkich uroczystoś-
ciach. Na zdjęciu  Maria i Wiesław Drzasowie podczas 

100-lecia Teatru Pokoleń 28 grudnia 2013 roku



12

Chór Męski „Echo” Andrzej David Misiura

Lista chórzystów chóru  „Echo” w latach 1946-2014

Jan Adamiak 
Wiktoria Antoniak
Aleksander Bodio
Czesław Bodio
Alina Brzyszko
Józef Brzyszko 
Kazimierz Brzyszko 
Krystyna Chwaszcz
Władysław Dobosz
Edward Dubaj s. Wawrzyca
Edward Dubaj
Stanisław Dubaj
Wiesław Drzas
Zdzisław Dziedzic
Stanisław Dzik
Elżbieta Frymus
Czesław Grabczak 
Jan Karczewski
Edward Kaznowski
Czesław Klim
Maria Knap z d. Dzik, (Siennica R.)
Maria Knap z d. Szczupak, (Siennica D.) 
Zofia Kowal
Maja Kowalczyk 
Janina Krawiec
Bronisław Kubik 
Jan Kubik
Zofia Kubik
Teodozja Litwin
Wacław Łuczkiewicz 
Edward Marczewski 
Stanisław Marczewski 
Stefan Marczewski 
Władysław Marczewski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Marian Markiewicz
Julian Mazur
Adolf Mazurek 
Kazimierz Mazurek 
Mieczysław Mazurek 
Wacław Mazurek 
Janusz Pawlicha
Stanisława Położewiec
Janina Praduń
Bolesław Proskura 
Bronisław Proskura 
Czesław Proskura 
Felicja Proskura
Józef Proskura 
Marianna Proskura
Stanisław Proskura
Mieczysław Pszenniak
Józef Rotmański 
Aleksander Rybczyński 
Jan Rybczyński 
Józef Rybczyński
Stanisław Rybczyński
Tadeusz Sadowski 
Marian Szkałuba
Józef Szymański
Stanisław Szymański 
Stanisław Tryksza
Tadeusz oleszczuk
Kazimierz Wiśniewski 
Maria Witkowska
Stefan Zając
Czesław Zaraza 
Kazimierz Zaraza

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Chór Mieszany „Echo”, 2003. Od lewej: Janina Praduń, Teodozja Litwin, Maria Witkowska, Kazimierz Brzyszko, 
Maria Knap, Adolf Mazurek, Stanisława Położewiec, Janina Krawiec, Elżbieta Frymus, Janusz Pawlicha, niżej: 

Edward Marczewski, Władysław Marczewski, Stanisław Marczewski, Wiesław Drzas, Edward Dubaj.
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Janina Dobosz

miłość

miłość twoja mamo
jak woda z krynicy
do szczęścia toczy
gdy patrzę na dłonie spracowane
żyły i stawy poruszone
smutno mi na duszy
i serce płacze
lecz klepisko rodzinne
które wymodliłaś
zaniosło nas wysoko
dzisiaj więc
kładę gwiazdę
u twoich stóp

przy drzewie

usiadłam zmęczona
z korony chłód
spływa w moje ramiona
jaśmin się piętrzy
pragnie każdego jutra
wiatr pląsa w liściach
perlą się kryształowe łzy
i dźwięk
wabi ucho

w harmonijnej ciszy
rozmawiam z naturą

Janina Dobosz urodziła się 26 
maja 1936 roku w Bzitem. Po ślu-
bie zamieszkała w Woli Siennickiej. 
Zdobyła wykształcenie wyższe zawo-
dowe ze specjalnością nauczania po-
czątkowego. Była dyrektorem szkoły 

podstawowej w sąsiadującym Maciejowie. Należała 
do chóru „Siennicki Dzwon”, chełmskiego chóru 
„hejnał”, Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. 
Józefa Czechowicza w Lublinie i Klubu Twórców 
Ludowych w Siennicy Różanej. Wiersze zaczęła 
pisać na początku lat osiemdziesiątych, a publiko-
wała je m.in. w „Zielonym Sztandarze”, „Tygodniku 
Chełmskim”, „Ziarnie” i w polonijnym „Dzienniku 
Polskim”. Wydała dwa tomiki poetyckie „Do odle-
głych ramion” i w roku 1990 „Perły mgliste”. Zmarła 
9 lipca 1990 roku w Lublinie.

Poezja - Janina Dobosz

 
Feliks Kuś

gdy świt powstaje

otwórz okno
Gdy powstaje świt na wschodzie
Na wschodzie jest zorza
W dali słychać
Skrzyp ciągnącego woza
Woły idą powoli
Czekając świtu i swojej pracy
Będą ciągnąć pług oraczy
Skiba po skibie przewraca się wolno
Woły spokojnie ciągną
A za pługiem oracz w siermiędze
Z pochylonym czołem
Coś z tego będzie

sianokosy

kiedy żaby przestają rechotać
wówczas nastaje sianobranie
trawy pachnące co z kwiatami żyły
marnie w pokosie skończyły

tak jak w ludzkim życiu
padasz podcięty nieostrą kosą
i umierasz na ścierni
opłakiwany tylko rosą 

Feliks Kuś znany w środowisku 
społecznik i twórca urodził się 11 li-
stopada 1911 roku w Woli Siennickiej, 
gdzie mieszkał i tworzył. Był współ-
założycielem Spółdzielni „Świt”, Koła 
„Wici”, któremu prezesował ponad 

rok, wieloletnim skarbnikiem i sekretarzem oSP 
w Siennicy Różanej, przewodniczącym komitetu 
rodzicielskiego, delegatem z powiatu krasnostaw-
skiego na i Zjazd Frontu Jedności Narodu, radnym 
Gminnej Rady Narodowej itd. Twórczość Feliksa 
Kusia charakteryzowała się głównie opisywaniem 
w formie wierszowanej ważniejszych wydarzeń�
z życia wsi i gminy, chociaż w bogatym dorobku 
zdarzały się także wiersze refleksyjne. Drukował 
je w „Tygodniku Chełmskim”, „Ziarnie”, w wydaw-
nictwach zbiorowych oraz w indywidualnym to-
miku „Grudka ziemi”. Należał do Klubu Twórców 
Ludowych przy GoK w Woli Siennickiej. Zmarł 15 
kwietnia 1993 roku.

Poezja - Feliks Kuś
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Bartłomiej Krawiec 

 

Wehikułem czasu 
Obraz wsi  krasnostawskiej po 
roku 1945  we wspomnieniach 

Jana Rybczyńskiego i Tadeusza 
Rybczyńskiego

Wola Siennicka jest mi szczególnie bliska, 
ze względu, że stąd wywodzi się moja rodzina.

Pracę oparłem na wspomnieniach najstar-
szego mieszkańca gminy Siennica Różana – 97-
letniego Jana Rybczyńskiego, który jest bratem 
mojego pradziadka oraz na relacjach Tadeusza 
Rybczyńskiego – mojego dziadka. Dla moich roz-
mówców była to swoista podróż sentymentalna do 
czasów dzieciństwa i młodości, a dla mnie żywa 
lekcja historii. Przedstawili obraz wsi w pierwszych 
latach po wyzwoleniu. Takiej historii nie znajdzie-
my w żadnym podręczniku.

okres po 1945 roku to lata gwałtownych 
transformacji, szczególnie na wsi. Zakończyła się 
okupacja hitlerowska, zaczynała się władza komu-
nistyczna. Następowały radykalne przemiany go-
spodarcze, społeczne i kulturowe. W takiej sytuacji 
trudno było mówić o stabilizacji, spokoju, bezpie-
czeństwie. Nowa rzeczywistość budziła wśród ludzi 
niepokój, niepewność jutra, innym zaś przynosiła 
szanse awansu.

Przemiany na wsi po 1945 roku

Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej 
Polska znalazła się w zasięgu wpływów radzieckich, 
a władzę w kraju przejęli komuniści. 

W nowych warunkach geopolitycznych�
w kraju narzucono i stopniowo wprowadzano sy-
stem gospodarczy wzorowany na rozwiązaniach 
radzieckich. Jego główną cechą było podporządko-
wanie gospodarki celom politycznym. Proces ten 
zapoczątkowała nacjonalizacja przedsiębiorstw.�
W celu pozyskania przychylności chłopów dla prze-
mian ustrojowych i politycznych, przeprowadzono 
reformę rolną. Dekret ten ogłoszony został w 1944 r. 
jako jeden z pierwszych aktów normatywnych Pol-
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Jak wspomina Jan Rybczyński reformę rol-
ną w Woli Siennickiej i okolicznych wsiach prze-
prowadzono już w 1944 roku. Majątek należący 
do dziedzica Jerzego Koszarskiego, bez odszkodo-
wania dla właściciela, rozparcelowano. W komisji 
dzielącej ziemię byli między innymi  Jan S. i Stani-
sław M.. W pierwszej kolejności  grunty otrzymała 
służba folwarczna (po około 3 h i łąkę). Następnie 
przydziały dostali małorolni chłopi (po około 2 h).  
Niektórzy mieszkańcy z rezerwą podchodzili do 
reformy rolnej. Mój rozmówca przypomina sobie, 
że jego brat Stanisław Rybczyński nie wziął daro-
wanej ziemi, ponieważ obawiał się, że i tak trzeba 
będzie ją zwracać. Natomiast sąsiad Stanisław M. 
wolał wziąć marnej klasy ziemię, obsianą pszeni-
cą, ponieważ twierdził, że może uda mu się zebrać 
chociaż jeden plon, zanim będzie musiał oddać 
darowany grunt. Nie wierzono w trwałość refor-
my, obawiano się, że wróci dziedzic i upomni się 
o swoją ziemię. Ludzie sceptycznie byli nastawieni 
do zmian, które wprowadzała nowa władza.

Jan Rybczyński nie dostał ziemi z reformy 
rolnej, ponieważ w tamtych czasach był jeszcze ka-
walerem, a pole należało się tylko rolnikom mają-
cym rodzinę.

obawiano się również partyzantki, która 
była przeciwna nowemu ustrojowi i zmianom, ja-
kie on wnosił.

Rozmówca pamięta takie zdarzenie, o któ-
rym było bardzo głośno we wsi. Miało miejsce�
w Boruniu. Do mieszkającego tam Jana D., przyszli 
dezerterzy z jednostki wojskowej w Chełmie, pod 
dowództwem porucznika o pseudonimie Tarzan. 
W tym czasie odwiedził go również jego szwagier. 
Żołnierze wypytywali go, jak się teraz żyje na wsi, 
jak podoba się nowa władza. on myśląc, że to Lu-
dowe Wojsko Polskie zaczął chwalić zmiany zacho-
dzące w kraju, że nowy ustrój jest dobry, bo dają 
ziemię za darmo. Kiedy to usłyszał dowódca, chciał 
zabić mężczyznę, mniemając, że ma do czynienia�

Wehikułem czasu Bartłomiej Krawiec

Tadeusz Rybczyński Jan Rybczyński
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z komunistą, ale Dudziński wstawił się za szwa-
grem i poprosił, aby mu darować życie. Żołnierze 
odstąpili od egzekucji, ale w zamian dotkliwie po-
bili chłopa, który tak zachwycał się nowym ustro-
jem i zmianami jakie wprowadzał. Takie incydenty 
powodowały, że mieszkańcy wsi z lękiem  podcho-
dzili do wszystkiego, co się wiązało komunistycz-
nymi rządami.

W trudniejszej sytuacji byli chłopi mający 
większe gospodarstwa rolne, w Woli Siennickiej 
do takich należeli: Stanisław Kuchnowski, Bole-
sław Krawiec, Michał Kozłowski. Nie otrzymali oni 
ziemi z reformy rolnej, poza tym musieli płacić do-
datkowy podatek, który nazywał się FoR (Fundusz 
odbudowy i Rozwoju). Kwoty jego były dość wyso-
kie i mocno nadwyrężały budżety domowe.

Po wojnie dotkliwym obciążeniem dla rol-
ników były obowiązkowe dostawy żywności na 
rzecz państwa. Każdy gospodarz musiał sprze-
dawać w bardzo niskiej cenie produkty rolne, tj. 
zboże, ziemniaki, mięso, mleko. osobę, która nie 
wywiązywała się, skazywano na więzienie. Dosta-
wy były dość duże i często pojawiały się trudności�
z ich wypełnieniem. Aby przestraszyć i zmotywo-
wać mieszkańców wsi do rzetelnego i terminowego 
oddawania płodów rolnych organizowano poka-
zowe procesy. odbywały się one w remizie stra-
żackiej w Siennicy Różanej. Jan Rybczyński jeden 
raz uczestniczył w tego typu wydarzeniu. Sądzono 
wówczas rolnika ze Żdżannego, został on skazany 
na sześć miesięcy więzienia.

Zdarzało się także, że jeśli ktoś nie oddał 
żywności, to przychodziła do takiego gospodarza 
komisja, wraz z wynajętymi chłopami. Wbrew woli 
właściciela młócili oni zboże, otwierali kopce i siłą 
zabierali plony.

Rolnik, który we młynie mełł zboże, od 
każdych 100 kg musiał oddać 30 kg tzw. odsypu. 
Przestrzegano tego bardzo skrupulatnie, kiedy oj-
ciec Jana Rybczyńskiego - Franciszek zbyt mało 
odsypał zboża, musiał przynieść w krótkim czasie 
brakujący kilogram, aby uniknąć kary.

We wsi działało kilku agitatorów, należał 
do nich m.in. Szlędak. organizowali oni zebrania, 
na których obecność rolników była obowiązkowa. 
Na tych spotkaniach wychwalano osiągnięcia na-
uki radzieckiej i namawiano do stosowania nowa-
torskich metod gospodarowania, które opracowali 
naukowcy w ZSRR, tj. kwadratowo-gniazdowe sa-
dzenie ziemniaków, czy też szczepienie pszenicy na 
perzu.

Agitatorzy wychwalali również kołchozy�
i zachęcali do zakładania spółdzielni produkcyj-
nych. Taka spółdzielnia powstała w Woli Siennic-
kiej w roku 1948, przyłączyli się do niej rolnicy, 
którzy mieli mało ziemi, m.in. Czesław K., Włady-
sław J., Jan K., Stanisław h.  Również włączono do 
niej grunty ludzi, którzy, np. mieszkali w mieście�
i nie uprawiali ich.

Spółdzielnia otrzymała najlepszą ziemię,�
w jednym kawałku, właściciele zabranych gruntów, 
jako rekompensatę dostali pola należące do spół-
dzielców. Na znak protestu, w obronie własnej zie-
mi, ludzie kładli się pod traktory, które próbowały 
zaorać miedze. interweniowała milicja, opór oka-
zał się bezskuteczny, w stosunku do protestujących 
jednak nie wyciągnięto żadnych konsekwencji.

Prezesem spółdzielni został Stanisław h. 
Nie funkcjonowała ona zbyt długo (do roku 1956), 
ponieważ zarządzali nią ludzie bez wykształcenia, 
często ledwie umiejący czytać i pisać.

Tuż po wojnie wielu ludzi wykorzystywało 
panujący chaos oraz brak rzetelnej kontroli ze stro-
ny władzy. Chłopi masowo wycinali dworskie lasy, 
czując się bezkarnie. 

Jak wspomina Tadeusz Rybczyński jego 
ojciec, a mój pradziadek Stanisław, nie miał tyle 
szczęścia co inni. Kiedy wybrał się po drewno, które 
potrzebne mu było na budowę obory, został złapa-
ny przez straż leśną. Uniknął kary, ponieważ razem�
z nim był szwagier, który był funkcjonariuszem UB. 
Dzięki protekcji i łapówce w postaci 1 litra samogo-
nu, ukradzione drzewo zalegalizowano.

Podczas kolejnej wyprawy do dworskiego 
lasu w lutym 1945 roku miał mniej szczęścia, został 
zatrzymany razem z dwoma innymi gospodarzami 
przez ormowca. Przewieziono ich na posterunek 
milicji do Kraśniczyna. Zabrano im drzewo oraz 
skonfiskowano siekierę i piłę. Przesłuchanie trwało 
całą noc, dopiero rano zostali wypuszczeni i wrócili 
do domu. Miesiąc później odbył się proces. oskar-
żeni o kradzież zostali skazani. Władza ludowa 
kierowała się swoistą sprawiedliwością. Ci, którzy 
mieli dwa konie przy saniach w czasie zatrzymania 
(Stanisław Rybczyński), zostali skazani na miesiąc 
więzienia. Stanisławowi Z., który zaprzągł jedne-
go konia do  sań,  zasądzono 2 tygodnie aresztu, 
zaś Sąsiadkowi, repatriantowi zza Buga darowano 
karę. 

Skazanych uwięziono na posterunku�
w Siennicy Dużej. Rodzina musiała zatroszczyć 
się o ich posiłki, ponieważ więźniów nie żywiono. 

Wehikułem czasu Bartłomiej Krawiec



1�

Aresztowani wykonywali drobne prace na tere-
nie komisariatu. Rąbali drewno, palili w piecach, 
wynosili popiół, sprzątali, odśnieżali. Ponieważ 
dobrze się sprawowali, karę im złagodzono, mogli 
noce spędzać w domu. Stanisław Rybczyński nie 
odsiedział całego wyroku, przekupił komendanta 
dziesięcioma kilogramami mięsa i ten go wypuścił. 
Zastrzegł jednak, że w razie kontroli aresztant bę-
dzie musiał wrócić na posterunek. inspekcji jednak 
nie było i kara minęła.

Ludzie ze wsi nagminnie pędzili bimber, 
wykorzystywali go nie tylko w celach spożywczych, 
ale również jako środek płatniczy, czy też prze-
znaczali na łapówki. W suszarni tytoniu, w gospo-
darstwie Jana Gielety, znajdowała się aparatura 
do produkcji wódki. Mieszkańcy Woli Siennickiej�
w domu przygotowywali zacier i zawozili do su-
szarni, gdzie pędzili bimber.

Stanisław Rybczyński również korzystał�
z uprzejmości sąsiada. Kiedy zajmował się zaka-
zanym procederem, został przyłapany na gorącym 
uczynku przez milicjanta. okazało się, że 5-letni 
syn Tadeusz nieświadomie wyjawił miejsce pobytu 
ojca. Kiedy chłopiec bawił się przed domem, prze-
chodził tamtędy Czesław Z., któremu towarzyszył 
milicjant. Sąsiad zapytał małego Tadzia, gdzie jest 
tata. Dziecko szczerze odpowiedziało, że u Jana G. 
pędzi bimber. Milicjant udał się we wskazane miej-
sce, chciał aresztować sprawców i skonfiskować 
aparaturę. Przekupiony butelką bimbru odstąpił 
od czynności prawnych.

Przełomowym momentem na wsi była elek-
tryfikacja. Do tej pory do oświetlenia domów uży-
wano lamp naftowych, które wieszano na ścianie 
lub przy suficie. Prace przy budowie linii elektrycz-
nej w Woli Siennickiej rozpoczęto w 1949 roku. 
Wszyscy mieszkańcy w czynie społecznym zwozili 
słupy z Krasnegostawu, kopali doły, pomagali, jak 
mogli. W lutym 1950 roku popłynął prąd, początko-
wo tylko w trzech domach, u Stanisława Rybczyń-
skiego, Józefa Szostka i Marcina Trykszy, ponie-
waż za podłączenie linii trzeba było zapłacić. Kiedy 
ludzie przekonali się, jakim dobrodziejstwem jest 
elektryczność, masowo zaczęli ją zakładać.

W domach pojawiły się pierwsze głośniki 
(zastępujące radia), zwane kołchoźnikami, które 
były oknem na świat dla społeczności wiejskiej. 
Nowa władza wykorzystywała je w celach propa-
gandowych.

W Woli Siennickiej istniał sklep. Po woj-
nie były wielkie trudności z zaopatrzeniem, więc 

powołano komisję, która przydzielała artykuły 
przemysłowe. W jej skład wchodziły: helena Ryb-
czyńska, Eugenia Szymańska i Janina Mochniej. 
Klienci składali pisemne zmówienie, np. że potrze-
bują wiadro, gumowce. Często dostawali zupełnie 
coś innego, było to uzależnione od towaru, jaki 
przywieziono do sklepu. Każdy jednak, kto złożył 
zamówienie, jakąś rzecz otrzymywał.

Tuż po wojnie nowa władza dopuszczała się 
często nadużyć. Wykorzystywano stanowiska dla 
osiągnięcia osobistych korzyści. Jak wspomina Ta-
deusz Rybczyński otrzymywał on od swojego wuja 
Jana S. - funkcjonariusza UB - słodycze, które po-
chodziły z zagranicznych darów. Miał okazję po raz 
pierwszy spróbować gumy do żucia czy lemoniady 
w proszku. Krewni osób pracujących w UB korzy-
stali z paczek, które przesyłała UNRRA. Zaopatry-
wali swoje rodziny w luksusowe towary, np. kawę, 
herbatę, czekolady, konserwy, odzież. Nie trafiały 
one zgodnie z przeznaczeniem, dla potrzebujących, 
ale przywłaszczano je sobie i często były przedmio-
tem handlu. 

Życie codzienne na wsi 

Mieszkańcom wsi w tamtych czasach nie 
było łatwo. Tuż po wojnie ludzie żyli w trudnych 
warunkach, często w jednym budynku mieszkało 
po kilkanaście osób.

 Jan Rybczyński wspomina, że w jego domu 
w 1946 roku mieszkały aż trzy rodziny, byli to 
jego rodzice z dwoma dorastającymi synami, jego 
siostra z mężem i dwojgiem dzieci oraz on z żoną�
i córką. Pomieszczeń było zaledwie cztery. Nikt nie 
narzekał na ciasnotę, każdy cieszył się, że ma dach 
nad głową.

Wehikułem czasu Bartłomiej Krawiec

Dom Rybczyńskich w Woli Siennickiej, 1946 rok
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Budynki były drewniane, w większości kryte 
strzechą, tylko kilka miało dachówkę między inny-
mi ich dom. Często pomieszczenia zamiast podłogi 
miały gliniane klepisko. Dobry gatunek gliny był 
mieszany z plewami i po dodaniu wody deptany, 
urabiany nogami ludzi. Tak wyrobioną glinę kła-
dziono na ziemną podłogę. 

Z czasem postęp zaczął wkraczać w dziedzi-
nę budownictwa, zaczęto coraz powszechniej sto-
sować cegłę, beton, dachówkę i eternit.

Ludzie po wojnie żyli biednie. Większość 
artykułów żywnościowych produkowano własno-
ręcznie. Wszystkie gospodarstwa posiadały piec, 
w którym średnio raz na tydzień pieczono chleb. 
Podstawą wyżywienia było również mleko i jego 
przetwory oraz warzywa. W każdym domu stały 
beczki z kiszoną kapustą i ogórkami. Z buraków 
natomiast w ramach oszczędności najpierw go-
towano barszcz, a później zjadano je osobno, np.�
z fasolą. Wędliny i mięso były rzadkością, spożywa-
no je tylko przy okazji bicia świni, co odbywało się 
najczęściej dwa razy do roku.

Również ubrania były bardzo skromne. 
Większość mężczyzn miała jeden komplet „wyj-
ściowy”, którego używali do kościoła. Na co dzień 
chodziło się w koszulach uszytych z płótna utka-
nego przez miejscowych tkaczy. Wśród kobiet było 
podobnie, miały one jednak większą ilość ubrań 
do wyboru. Zdarzało się, że niektórym mieszkań-
com wsi trudno było wyposażyć wszystkie dzieci�
w buty, więc do kościoła chodziły one na zmianę. 
Aby nie zniszczyć butów całą drogę szły boso, do-
piero przed kościołem je wkładały. 

Mój rozmówca poświęcił także dużo uwa-
gi ludziom i ich życiu codziennemu. Mieszkańcy 
zajmowali się głównie uprawą roli, która była pod-
stawowym źródłem utrzymania. Kilka osób dodat-
kowo trudniło się rzemiosłem. We wsi mieszkali 
murarze, m.in. Stanisław Rybczyński, Władysław 
Miszczak, krawcy - Czesław Szymański, Stanisław 
Marczewski, szewc - Piotr Dębicki, wyplatacz ko-
szyków - Michał Chwaszcz, stelmach (wykonywał 
drewniane części wozów) - Jan Mazurek, oraz 
kilku kowali - Franciszek Czemerys i Jan Gieleta. 
Pierwszy z nich był uważany za najlepszego w całej 
okolicy, gdy podkuł konia, ten prędzej znosił pod-
kowy, niż je zgubił. Dodatkowym zajęciem Jana 
Rybczyńskiego było tkactwo, tkał on płótno, chod-
niki, samodziałowe chustki.

Ciekawą profesję miała pani Kordowska, 
zajmowała się ona robieniem walonek, czyli nie-
przemakalnych, wysokich butów wykonanych 
ze sfilcowanej wełny. Były one idealne na srogie 
zimy.

Jak opowiada Jan Rybczyński na wsi życie 
podporządkowane było zajęciom polowym. Pra-
ca w gospodarstwie należała do bardzo ciężkich, 
ponieważ większość czynności wykonywało się 
ręcznie lub za pomocą prostych narzędzi. Pod ko-
niec lat czterdziestych powstał PoM (Państwowy 
ośrodek Maszynowy). Był wzorowany na radzie-
ckich stacjach maszynowo-traktorowych. Powstał 
w zabudowaniach folwarcznych w Siennicy Róża-
nej. Posiadał nowoczesny, jak na owe czasy, sprzęt 
rolniczy (traktory, pługi, brony, kultywatory itp.), 
który mogli wypożyczać indywidualni rolnicy.

Jak wspomina nasz rozmówca, praca�
w polu rozpoczynała się wcześnie rano, kończyła 

Wehikułem czasu Bartłomiej Krawiec

Wola Siennicka w 1945 roku

Murarze przy pracy – Stanisław Rybczyński, 
Józef  Mazur, Władysław Miszczak, rok 1946
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wieczorem. Przed wyjściem do roboty jadło się cie-
płe śniadanie, później w południe przynoszony był 
obiad, który składał się najczęściej z mleka, chleba 
lub ziemniaków. Do pracy w gospodarstwie anga-
żowano również dzieci, do obowiązków których 
należało pasienie krów, nawlekanie tytoniu, czy też 
wiązanie powróseł podczas żniw.

Wieczorem, po obrządku zaczynało się życie 
towarzyskie wsi. Było ono skoncentrowane wzdłuż 
głównej drogi. Przed domostwami stały ławeczki, 
gdzie zbierali się mieszkańcy. Rozmawiano, dow-
cipkowano, a także śpiewano. Panny i kawalerowie 
spacerowali wzdłuż głównej ulicy.

W niedzielę organizowano potańcówki, la-
tem odbywały się na świeżym  powietrzu. Na taką 
zabawę wynajmowano orkiestrę, w której muzy-
kanci grali na: akordeonie, bębnie, trąbce, czasem 
na puzonie, czy klarnecie. W Siennicy Różanej po 
wojnie istniały aż trzy tego typu zespoły, należeli do 
nich m.in.: Władysław Dzik, Antoni Nowosad, Ta-
deusz Stopa, Eugeniusz Miazga, Stanisław Zając.

Jan Rybczyński wspomina zabawy kotylio-
nowe. Na taką potańcówkę dziewczyny kupowały 
kwiaty i ozdabiały je długimi, kolorowymi wstąż-
kami. Taki kotylion przypinały sobie do sukienek. 
W trakcie zabawy muzykanci grali walczyka koty-
lionowego, wówczas każda panna wybierała sobie 
kawalera, przyczepiała mu do ubrania swój koty-
lion i razem z nim tańczyła. Wspaniale wyglądał 
taki taniec, ponieważ podczas niego długie, barwne 
wstążki pięknie fruwały.

W 1947 roku w Woli Siennickiej postawiono 
remizę strażacką, mieściła się ona w zakupionym�
w Zwierzyńcu podworskim budynku. Pełniła funk-
cje kulturalne i rozrywkowe. odbywały się tam za-
bawy, a także  przedstawienia teatralne.

W Siennicy Różanej działał teatr amator-
ski, którego reżyserem tuż przed drugą wojną i po 
niej był Stefan Truskowski. Wystawił on odnoszą-
cą wielkie sukcesy sztukę pod tytułem „Chata za 
wsią”, a także „igraszki z diabłem” i „Macochę”. 
Teatr przestał funkcjonować pod koniec lat sześć-
dziesiątych. W przedstawieniach brali udział moi 
pradziadkowie: helena Rybczyńska i Stanisław 
Rybczyński oraz Czesław Bodio, Kazimierz Zaraza, 
Aleksander Rybczyński.                                                                 

innym sposobem oderwania się od codzien-
nej pracy były święta. Z wieloma z nich wiązały się 
tradycje, które nie są już dziś kultywowane. Z Bo-
żym Narodzeniem, łączył się zwyczaj chodzenia�
z herodami. Młodzi ludzie przebierali się za: króla, 
żołnierzy, marszałka, Turka, anioła, Żyda i śmierć. 
Wędrowali od domu do domu, przedstawiali i śpie-
wali pastorałki, a w zamian dostawali drobne pie-
niądze, i ciasto. 

Wehikułem czasu Bartłomiej Krawiec

Sianokosy, rok 1947

Po pracy w polu, rok 1952

Stefan Truskowski, reżyser teatru amatorskiego
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Kolejnym zwyczajem było chodze-
nie z szopką, w której były ruchome figur-
ki, śpiewano kolędy i przedstawiano sce-
ny z narodzenia Jezusa. Ciekawe tradycje 
wiązały się z Zielonymi Świątkami. Przy-
strajano wówczas wejścia domów  młody-
mi drzewkami brzóz (zwanych majami), 
przed domem zaś układano tatarak. Ci, 
którzy paśli krowy, robili dla zwierząt 
wieńce z brzozy i zakładali je na rogi.

innymi wydarzeniami, które oży-
wiały społeczność wiejską były odpusty.�
W parafii Siennica Różana odbywały się 
dwa tego typu święta, pierwsze w dzień św. 
Jana (24 czerwca), drugie w święto Matki 
Bożej Zielnej (15 sierpnia). obok kościoła 
ustawiały się liczne stragany, zdarzało się, 
że przyjeżdżała karuzela. Po zakończonej 
mszy, ludzie usadawiali się na pobliskich 
łąkach, jedli, pili, bawili się, śpiewali. Na 
boisku grała orkiestra i rozpoczynała się 
zabawa taneczna. Wieczorem wystawia-
no przedstawienie teatralne. Po odpuście�
w całej wsi rozbrzmiewały dźwięki pisz-
czałek, kogutków i innych zabawek ku-
pionych u kramarzy.

Ważnym wydarzeniem było Świę-
to Czynu Chłopskiego w dniu 15 sierpnia. 
Wieczorem na obrzeżach wioski palono 
wówczas duże ogniska i śpiewano patrio-
tyczne pieśni.

 Zakończenie

Trudno wyobrazić sobie, jak cięż-
kie były czasy po zakończeniu wojny. Sta-
rałem się opisać lata powojenne na wsi, 
opierając się na informacjach uzyskanych 
od świadków tamtych wydarzeń. Dla 
mnie osobiście było to ciekawym przeży-
ciem, kiedy podczas rozmowy można było 
odczuć emocje i uczucia ludzi, którzy na 
nowo przeżywali chwile swojego dzieciń-
stwa, czy młodości.

Bartłomiej Krawiec, 2012 r.

kl. I gimnazjum, Zespół Szkół nr 4 
w Krasnymstawie, 

Praca napisana pod kierunkiem 
Agnieszki Manachiewicz 

Wehikułem czasu

Nieznane pieśni ludowe  
z okolic Siennicy Różanej

opublikowane zostały na łamach „Wsi Krasnostaw-
skiej” w 1935 roku. Nadesłał je uczeń przedwojennej Szkoły 
Rolniczej w Krasnymstawie Józef Zaraza z Woli Siennickiej.

Pieczenie korowaja

Najstarsza korowajnica, nie siadaj koło pieca,

Bo fartuszek sobie spalisz i kłopotu się nabawisz.

Korowaju bądź rumiany, bo pojedziesz między pany,

Między pany, kasztelany, korowaju bądź rumiany.

Między pany, panieneczki, porzniemy cię w kawałeczki.

Wyleciała sroka z boru i siadła na przymoru,

i wołała: czecze, czecze, korowaj sie piecze.

Już strój porobiony, już piec wymieciony,

Już korowaj sadzają, pannę młodą zapraszają.

Przeprosiny

oj, kołem, kołem, jasny miesiączku ze swemi gwiazdeczkami,

oj, za stół, za stół moja Kasiuniu ze swemi druhenkami.

Wygloń Kasiuniu szklanym okienkiem,

Czy miesiączek wysoko? Miesiączeńko wraz z gwiazdkami,

Zabieraj się Kasiu z nami.

Posuń, że się młoda Kasiuniu po tej cisowej ławie,

Podziękuj ty ojcu i Matce za swoje wychowanie,

oj, postąp, że się młoda Kasiuniu, przez te cisowe progi,

Upadnij, że ty ojcu i Matce niziutko pod nogi,

Połóż klucze na stole,

Już tu rządy nie twoje!

Nieznane pieśni ludowe z okolic Siennicy Różanej
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Ryszard Maleszyk

Gmina Siennica Różana 
i wójtowie sienniccy do 1944 r.

Projektowanie reform dotyczących wsi za-
równo na terenie rosyjskiego Carskiego imperium 
jak i w Królestwie Polskim rozpoczęto w Petersbur-
gu już w pierwszych latach po dotkliwej porażce�
w wojnie krymskiej. W Rosji chłopi otrzymali zie-
mię w 1861 r. W ślad za tym miało to nastąpić na 
ziemiach polskich. Reformę tę wstrzymało rewolu-
cyjne wrzenie w latach 1861 – 1862, mające miej-
sce na terenach Królestwa Polskiego, a następnie 
wybuch powstania styczniowego. Już jesienią 1863 
roku liczne wojska rosyjskie w pełni kontrolowa-
ły sytuację na terenach objętych powstaniem. By 
zniweczyć dekrety Rządu Narodowego, car Alek-
sander ii podpisał jednocześnie w dniu 19 lutego/2 
marca 1864 r. dwa ukazy o uwłaszczeniu chłopów�
w Królestwie Polskim oraz o urządzeniu samorzą-
du wiejskiego, czyli utworzeniu gmin mających 
zupełnie innych charakter od dotychczasowych 
dominialnych, w których dziedzic był zarówno 
właścicielem ziemskim, wójtem jak również wład-
cą dusz zamieszkałych na jego włościach.  

Choć carskie dekrety nigdy nic dobrego nie 
oznaczały dla Polaków, to w tym przypadku było 
nieco inaczej. Z punktu widzenia tożsamości naro-
dowej nic one nie wnosiły. Pod względem społecz-
nym były swoistą chytrze zaplanowaną rewolucją. 
oto w myśl wspomnianych ukazów, nie dość, że 
chłop stawał się człowiekiem stanu wolnego, to�
w dodatku otrzymywał ziemię, którą musiał spłacić 
oraz prawo głosu w samorządzie wiejskim, na czele 
którego stał wójt wybierany spośród wszystkich go-
spodarzy i właścicieli ziemskich posiadających na 
własność, wymagany przepisem, areał ziemi. Za-
sadniczym celem reformy było skłócenie chłopów 
ze szlachtą i ziemiaństwem, a przez to odciągnię-
cie ich od upadającego powstania. Plan politycz-
ny carskich urzędników nie do końca się powiódł.�
W wielu regionach chłopi nadal wspierali, chociaż-
by żywnością, topniejące z każdym dniem partie 
powstańcze. 

Rekapitulując wstęp, warto przytoczyć jed-
ną refleksję. Pomiędzy poddaństwem a niewolnic-
twem jest duża różnica. W Europie ta druga forma 
zależności praktycznie nie występowała. Były jed-
nak pomiędzy nimi pewne podobieństwa. Chłop 
stanowił własność pana i w myśl starej zasady 
„prawem pana było chłopa batem bić, a prawem 
chłopa było baty brać”. Amerykańskie społeczeń-
stwo potrzebowało 5 lat wojny, by zmienić men-
talność rasową, co wcale się do końca nie udało. 
W 1864 r. w Ameryce Północnej szala zwycięstwa 
przechylała się wyraźnie na stronę wojsk unii, czyli 
zwolenników zniesienia niewolnictwa. W tym sa-
mym roku na ziemiach polskich odbyło się to bez 
rewolucji, a świadomość polskiego chłopa rosła�
w bardzo szybkim tempie z roku na rok. To chłopi�
w 1918 r. stanowili trzon kadrowy licznych od-
działów Polskiej organizacji Wojskowej i gremial-
nie zasilili szeregi Wojska Polskiego walczącego�
w 1920 r. z bolszewicką nawałnicą. Minęło zaled-
wie 150 lat, a oblicze polskiej wsi diametralnie się 
zmieniło, podobnie, jak myślenie dawnego chłopa 
a dzisiejszego rolnika. obecnie gminy wiejskie są 
podstawowym ogniwem administracji państwo-
wej, które służy powiększaniu wspólnego dobra 
mieszkańców żyjących w jej granicach administra-
cyjnych. Na ich czele stoi wójt, tak jak za carskich 
czasów. Temu urzędowi i ludziom z nim związa-
nym w gminie Siennica Różana będzie poświęcony 
niniejszy artykuł.

Przed analizą kompetencji wójta, należy 
nieco uwagi poświęcić dość skomplikowanej histo-
rii samorządu wiejskiego na ziemi siennickiej. Przy 
projektowaniu podziału administracyjnego w 1864 
roku powiaty w poszczególnych guberniach po-
dzielono na gminy. okazało się, że stworzono ich 
aż 3083, a większość z nich nie posiadała więcej 
niż 100 gospodarstw.1 Współcześnie według stanu 
na 1 stycznia 2011 r. w Polsce mamy 2479 gmin. 
150 lat temu potężny terytorialnie powiat krasno-
stawski, obejmujący także terytorium późniejsze-
go powiatu chełmskiego, liczył 94 gminy, a w tym 
dość zasobną terytorialnie gminę Siennica Różana, 
znacznie prężniejszą niż chociażby maleńka gmina 
Białka koło Krasnegostawu składająca się zaledwie�
z 3 wsi (została wcielona do gminy Krasnystaw już 

1  J.  Kukulski,  Realizacja reformy gminnej w 1864 r. 
w Królestwie Polskim, [w:] Gmina wiejska i jej samorząd, 
praca  zbiorowa  pod  red.  H.  Brodowskiej,  Warszawa 
1���, s. 1��.
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w 1865 roku). Pierwszym wójtem gminy Siennica 
Różana został pochodzący z podkrasnostawskiej 
wsi Rudka Franciszek haładyj.2 Jego rodzina nadal 
jest związana z tą miejscowością.  Na mocy ukazu 
carskiego z 19/31 grudnia 1866 r. o zarządzie gu-
bernialnym i powiatowym Królestwa Polskiego, 
ziemie polskie zostały podzielone na 10 guberni. 
Z terytorium guberni lubelskiej wydzielono dwie: 
lubelską i siedlecką. Gubernia lubelska podzielona 
została na 10 powiatów mniejszych niż dotychczas. 
Wśród nich był, oczywiście, powiat krasnostaw-
ski pomniejszony o ziemie utworzonego powiatu 
chełmskiego. Nowy podział administracyjny stał 
się wyborną okazją dla władz carskich do prze-
prowadzenia likwidacji części gmin. ich ilość�
w każdym powiecie ogłoszono postanowieniem 
Komitetu Urządzającego z 5/17 stycznia 1867 r.3�
Władzom carskim nie przypadło do gustu to, że 
jest gmina Siennica Różana. Uznano to za błąd, 
gdyż jej nazwa kojarzyła się z Siennickimi. Zmie-
niono więc jej nazwę na gmina Rudka, skąd po-
chodził pierwszy wójt. Tam też założono kancelarię 
gminną. Było to rozwiązanie sztuczne, albowiem 
ukaz mówił o tym, by urząd mieścił się central-
nie w gminie lub przy trakcie z dobrym dojazdem, 
dlatego że w tym miejscu także musiał urzędować 
sąd gminny zwany sądem wójtowskim. Szybko 
przekonano się, że lokal urzędu trzeba przenieść. 
Już w latach osiemdziesiątych XiX wieku czytamy 
wzmianki, że mieścił się on w Siennicy Różanej. 
Władze carskie jednak uparcie nie chciały zmienić 
nazwy gminy. Podobnie postąpili Austriacy, któ-
rym na tym absolutnie nie zależało. Dostrzeżono 
tę sytuację dopiero w odrodzonej Rzeczypospolitej�
i definitywnie rozwiązano na korzyść Siennicy 
Różanej. Zmiany dokonał Minister Spraw We-
wnętrznych Władysław Raczkiewicz w swoim ob-
wieszczeniu z 7 grudnia 1925 r. w sprawie zmian 
nazw niektórych gmin w województwie lubelskim. 
Jest ono bardzo krótkie, więc warto je zacytować. 

2  Archiwum Państwowe w Lublinie. Kancelaria Guber-
natora Lubelskiego 1866 – 1917 (dalej APL KGL), sygn. 
1866 : 124. Spis gmin i urzędników gminnych w powiecie 
krasnostawskim, k. 160.
�  Dziennik Praw Królestwa Polskiego T. LXVI, R. 1867, 
s.  274  –  295, APL  KGL,  sygn.  1867  :  230.  Pismo  gu-
bernatora  lubelskiego  do naczelników powiatów  z  9/21 
września 1867 r. o nowym podziale powiatów na gminy, 
k. 18; W. Ćwik, J. Reder, Lubelszczyzna. Dzieje rozwo-
ju terytorialnego i podziałów administracyjnych,  Lublin 
1���, s. 10� i 10�.

Zmienia się nazwy następujących gmin w woj. lu-
belskim: 1) gmina „Rudka”, pow. Krasnystaw na 
„Siennica Różana”, 2) gmina „Jarosławice”, pow. 
Hrubieszów na „Uhanie”.4 Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, obwieszczenie nabierało mocy 
prawnej w 10 dni po ogłoszeniu, czyli 18 grudnia 
1925 r. Możemy zatem, bez cienia wątpliwości,�
w przyszłym roku obchodzić 90–lecie gminy Sien-
nica Różana.

W myśl art. 4 ukazu kompetencyjnego�
z 1864 r., gmina miała składać się z wiosek i ko-
lonii zamieszkałych przez włościan wchodzących�
w skład gromad oraz folwarków i dworów stano-
wiących własność dziedziców i właścicieli ziem-
skich. W jej skład miały także wchodzić dobra rzą-
dowe – jeżeli takie występowały w jej granicach. 
Na czele gminy i urzędu gminnego stał wójt. Jak 
zatem ważną osobą był wójt? 

Był urzędnikiem podlegającym władzom 
rządowym decydującym o gminie. Miał zwierzch-
ność nad całą administracją gminną i wszystkimi 
osobami przebywającymi w gminie. W jego rękach 
spoczywało wykonawstwo zarządzeń wszystkich 
urzędów zwierzchnich, jak również uchwał zebra-
nia gminnego. Wójta wybierało zebranie gminne 
spomiędzy osób uprawnionych na 3–letnią kaden-
cję. Zebranie gminne było organem uchwałodaw-
czym złożonym ze wszystkich właścicieli posiada-
jących na terenie gminy co najmniej 3 morgi ziemi 
(morga opolska = 0,56 ha), będących płci tylko mę-
skiej, mających co najmniej 21 lat i pozostających 
w wyznaniu chrześcijańskim (zapisano tak, by wy-
kluczyć Żydów).5 Zgłaszano zawsze 2 kandydatów, 
przegrany w wyborach pełnił funkcję podwójciego, 
czyli zastępcy na wypadek, gdyby wójt utracił moż-
liwość sprawowania urzędu. Przy wyborze na ten 
urząd bierne prawo wyborcze otrzymali gospoda-
rze, którzy ukończyli 25 rok życia i posiadali 6 mor-
gów ziemi. Postanowieniem Komitetu Urządzają-
cego z 16/28 lutego 1868 r. obniżono w niektórych 
gminach (głównie w Świętokrzyskim) cenzus po-
siadania ziemi do 3 morgów. W roku 1879 Komitet 
do Spraw Królestwa Polskiego obniżył na terenie 
całego Królestwa cenzus ziemi do 3 morgów w tych 
miejscowościach, gdzie był zupełny brak gospo-
darstw o większym areale ziemi. od kandydatów 

�  Monitor Polski z 1925 r. nr 293, poz. 1240.
�  Taka sytuacja trwała tylko przejściowo do 1870 r. Sta-
nowisko to uległo złagodzeniu   na mocy postanowienia 
Komitetu Urządzającego z 6/18 lutego 1870 r.
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na urząd wójta nie wymagano wykształcenia. Jed-
nym z celów takiego ułożenia prawa wyborczego 
było wprowadzenie na te stanowiska jak najwięcej 
niepiśmiennych lub mało piśmiennych, a w za-
mian, sterowalnych chłopów.

W ukazie carskim zapisano, że wójt miał 
obowiązek naradzać się z ławnikami i z sołtysa-
mi, wzywać ich do wspólnego ze sobą działania,�
w szczególności w sprawach ogólnego zagospo-
darowania i pomnażania dobra gminy. Tak jak 
wszyscy urzędnicy gminy, wójt składał przysięgę 
przed naczelnikiem powiatu, który był jego prze-
łożonym. Na jego wniosek, wójt mógł być odwo-
łany przez gubernatora. Naczelnicy bardzo często 
składali takie wnioski, argumentując je niekom-
petencją wójtów lub nadużyciami finansowymi. 
Wójtowie pobierali wynagrodzenie w wysokości 
bezpośrednio zależnej od wielkości gminy i byli 
zwolnieni od świadczeń w naturze oraz służby�
w wojsku. Jeżeli wójt „należycie” sprawował swój 
urząd przez dwie kadencje, mógł zwolnić od służby 
wojskowej syna lub krewnego.

Prawą ręką najczęściej niepiśmiennego 
wójta w pracy urzędniczej był pisarz, który zarabiał 
średnio 360 do 400 rubli rocznie i była to kwota 
co najmniej wyższa niż zarobki wójta. Pisarze mieli 
bardzo dużo pracy przy wypełnianiu licznych ksiąg, 
ale też niesamowicie wykorzystywali swoją pozy-
cję do nadużyć. Statystycznie na terenie guberni 
lubelskiej dopuszczali się ich czterokrotnie więcej 
niż nie do końca wszystko rozumiejący wójtowie, 
którzy większość spraw swoich petentów kiero-
wali do pisarzy. Ci natomiast „skubali” zarówno 
chłopów jak i gminną kasę. Przy sygnowaniu do-
kumentów sporządzonych przez pisarza, wójt po-
sługiwał się okrągłą pieczęcią, na której była nazwa 
powiatu, pod spodem słowo „wójt” i nazwa gminy, 
a w środku herb Królestwa. Pieczęcie te zmieniono 
postanowieniem Komitetu Urządzającego z 14/26 
lutego 1870 r., gdyż były zbyt polskie. odtąd nowe, 
miały napisy w języku rosyjskim, a w środku herb 
Cesarstwa.6

Zakres zadań wójta był bardzo szeroki, tak 
samo jak jego władza. Był on zobowiązany w szcze-
gólności do:

składania raportów z doniesieniami o osobach 
samowolnie opuszczających gminę oraz o po-
pełnionych na jej terenie nieporządkach,

�  S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, Warszawa 
1���, s. 2��-2��.

-

składania raportów zwierzchnim władzom 
policyjnym o wszystkich zaistniałych nadzwy-
czajnych wypadkach jak pożary, wylewy wód 
czy też epidemie,
zabezpieczania śladów przestępstw oraz organi-
zowania ścigania i zatrzymywania winowajców,
wykonywania wyroków sądowych,
zwoływania, przewodniczenia i zamykania ze-
brań gminnych oraz wnoszenia spraw pod ich 
obrady,
sprawowania nadzoru nad pracą urzędników 
gminnych i sołtysów,
czuwania nad wypełnianiem rządowych i gmin-
nych powinności oraz poboru wojskowego,
sprawowania dozoru nad gruntami opuszczo-
nymi,
sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem 
rzetelności miar i wag w publicznych miej-
scach sprzedaży,
zapewnienia opieki osobom ubogim, sierotom 
i dotkniętym kalectwem lub chorobą.

Wójt miał także specjalne prawo upoważ-
niające go do ukarania każdego w swojej gminie za 
wykroczenia podlegające zainteresowaniu policji, 
karą aresztu na czas do 2 dni lub karą pieniężną 
w wysokości do 1 rubla z zamianą na dwudniowe 
roboty publiczne. Miał też prawo do kontroli świa-
dectw osób przejeżdżających przez gminę oraz cza-
sowo na jej terenie przebywających. Mógł nawet 
przywołać do stawienia się w urzędzie każdą osobę 
z gminy oraz przeprowadzić rewizję prywatnych 
domów w obecności 2 ławników lub 2 sołtysów. 
Jednak na co dzień, gros swojej aktywności wój-
towie poświęcali na realizowanie różnych zaleceń 
naczelnika powiatu, przez co zaniedbywali życiowo 
ważne sprawy dla interesu mieszkańców gminy. 
Praktyka stale pokazywała, że decydujący wpływ 
na gminy miał naczelnik powiatu za pośrednic-
twem posłusznych sobie wójtów. 

Najbardziej kontrowersyjne było jednak 
uprawnienie wójta do przewodniczenia sądowi 
gminnemu. Faktycznie do 1876 r. wójtowie – jako 
przewodniczący - wspólnie z ławnikami, zasiadali 
w sądach gminnych, zaprojektowanych w uka-
zie o samorządzie gminnym i ustawie sądowej. 
Rzeczywistość szybko przekonała wszystkich, że�
z takiej koncepcji należy się rychło wycofać, albo-
wiem dawała ona wójtowi zbyt dużą władzę przy 
minimalnych umiejętnościach własnych. Drugim 
powodem był fakt, że sądy gminne nie uporały się 
z narastającymi problemami na tle sporów własno-
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ściowych. Ten model sprawowania sprawiedliwo-
ści na poziomie gminy definitywnie zlikwidowano 
ustawą o sądownictwie pokojowym z 1876 r. 

Dokumentacja dotycząca wyborów na sta-
nowisko wójta z lat 1870  - 1897 jest bardzo rozpro-
szona. Udało się ustalić nazwiska wójtów urzędu-
jących w latach 1898 – 1915 r. oraz od początku lat 
trzydziestych dwudziestolecia międzywojennego 
poprzez okres okupacji hitlerowskiej. ilustruje to 
poniższa tabela, w której zawarto też dane o pisa-
rzach gminnych.

Dla uzupełnienia tabeli warto dodać, że se-
kretarz gminny Albin olszewski był jednym z lep-

szych urzędników na tym stanowisku. Pracę zaczy-
nał jako pomocnik sekretarza w gminie Żółkiewka, 
następnie od 5 sierpnia 1923 r. objął posadę se-
kretarza w gminie Krasnystaw, gdzie pracował do 
31 sierpnia 1934 r. Następnie został skierowany 
do pracy na równorzędnym stanowisku w znacz-
nie większej terytorialnie gminie Rudka, a potem 
Siennica Różana, gdzie pracował co najmniej do 
końca okupacji hitlerowskiej. Z dużymi sukcesami 
współpracował z wieloma wójtami, a w tym także�
z zamordowanym przez Niemców we wrześniu 
1939 r. Stanisławem Zadrągiem.

Podsumowując, warto przekazać do wia-
domości Czytelników, że przedstawiony artykuł 
jest fragmentem wykładu, jaki odbył się 24 stycz-
nia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy�
w Siennicy Różanej dla słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku na temat funkcjonowania gminy�

w czasach carskich i wójtów siennickich. Jak wska-
zuje to tabela, temat nie jest jeszcze nie do końca zba-
dany, co stanowi niewątpliwie wyzwanie dla autora�
w przededniu wspomnianego jubileuszu gminy. 
Na kwerendę czekają akta z carskich czasów znaj-
dujące się między innymi w zasobach Archiwum 
Państwowego w Lublinie i najważniejsze akta 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zasobach 
Archiwum Głównego Akt Nowych w Warszawie. 
Miłym prezentem dla władz gminy będzie odszu-
kanie certyfikatów z 1925 r., a dla rodzin -  danych 
dotyczących wszystkich wójtów z lat 1918 – 1944.

dr Ryszard Maleszyk
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Wójtowie i pisarze w gminie Rudka i Siennica Różana w latach 1898 – 1915 oraz 1930 – 1944

Lp. Lata Imię i nazwisko wójta Wyznanie Imię i nazwisko pisarza Wyznanie

1. 1898 - 1902 Daniel Szewczuk prawosławny iwan Dąbrowskij prawosławny

2. 1903 – 1904 iwan Antoniuk prawosławny

Wasyl Bojaryn prawosławny3. 1904 - 1907 Feliks Tywoniuk prawosławny

4. 1908 – 1910 Piotr Krawiec rzym.–kat.

5. 1911 - 1915 Josił Szewczuk prawosławny January Baryłowicz prawosławny

1930 - 1944

Wójt gminy Sekretarz gminy

1. 1930 – 1934 Jan Zaraza (Wola Siennicka) od X 1930 r. Józef Dybko

2. 1934  - 1938  Stanisław Banach

od 1.iX. 1934 r. Albin olszewski
3. 1938 – 1939 Stanisław Jabłoński

4. 1939 Stanisław Zadrąg

5. 1939 - 1944 Jan Zaraza

6. od iX 1944 Jan Tryksza

Budynek dawnego Urzędu Gminy
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Z kroniki Zespołu Szkół CKR 

w Siennicy Różanej – cz. 5

W zdrowym ciele duch zdrowy 
i ciekawy świata

Ekologiczny tryb życia to podstawa

Współczesny Zespół Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego od 50 lat rozbudowuje się i wzbo-
gaca swoją bazę dydaktyczną. Modyfikuje ofertę 
edukacyjną i przygotowuje kadry dla rolnictwa.�
Z drugiej zaś strony pozwala realizować artystyczne 
pasje i rozwijać zainteresowania odległe od uprawy 
roli, mechanizacji i gastronomii. Ponieważ funkcjo-
nuje w konkretnym otoczeniu, siłą rzeczy przejmuje 
obowiązujące w nim wartości. Jeżeli szkoła zloka-
lizowana jest w „Gminie Przyjaznej Środowisku” 
– nie sposób o tym zapomnieć w codziennej pracy 
z uczniami. 

od samego początku punktem wyjścia dla 
działań proekologicznych była oświata zdrowotna. 
W 1974 roku Siennica Różana znalazła się w gronie 
30 miejscowości, w których z inicjatywy Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej organizowano 
tzw. „Szkoły Zdrowia”, a w nich cykle zajęć w sumie 
dla kilku tysięcy słuchaczy. Pierwsza w powiecie zga-
duj-zgadula podsumowująca projekt odbyła się wła-
śnie w Siennicy Różanej. Z tej okazji zagrał nawet 
zespół „Archimedes” z Zakładów Przemysłu odzie-
żowego „Cora” w Krasnymstawie. W wychowanie 
zdrowotne angażował się również szkolny klub PCK 
pod opieką Grażyny Brudzińskiej. Na posiedzeniach 
Rady Pedagogicznej omawiano kwestie dotyczą-
ce: higieny pracy umysłowej, badań okresowych, 
warunków nauki w szkole i w internacie. Przed-
stawiciele Gminnego ośrodka Zdrowia prowadzili 
pogadanki na temat udzielania pierwszej pomocy, 
higieny, honorowego krwiodawstwa, chorób zakaź-
nych, problemów uzależnienia od alkoholu.

Szkoła prowadziła również współpracę z Sa-
nepidem w Krasnymstawie i Chełmie – korzystano�
z materiałów informacyjnych na temat chorób za-
kaźnych, higieny, odżywiania, pomocy w nagłych 
wypadkach, a w późniejszym okresie także zagroże-
nia AiDS. Szczególnie aktywni byli w zakresie pro-

mocji zdrowia wychowawcy z internatu. Na przykład 
Maria Adamczuk przygotowała ucznia Arkadiusza 
Matycza do konkursu Terenowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Krasnymstawie „AiDS a uza-
leżnienie”. 16 listopada 1995 roku zdobył on pierwsze 
miejsce. Natomiast 31 maja 2001 roku podczas Fe-
stynu Trzeźwości w Krasnymstawie „Jestem wolny 
nie biorę” młodzież pod kierunkiem Marii Adamczuk 
przygotowała program artystyczny i zajęła drugie 
miejsce w konkursie. Zwycięski układ taneczny wy-
konały wówczas uczennice: izabela Markiewicz, Edy-
ta Ziółkowska, Marzena Muda, Ewelina Bojarska, 
Katarzyna Dudzińska, Barbara olech i izabela Sad-
lak. W tym samym roku pierwsze miejsce w konkur-
sie plastycznym „Żyjmy wolni bez nałogów” zdobyła 
Joanna Wasylkiewicz. Szkoła w Siennicy otrzyma-
ła jeszcze wiele nagród i wyróżnień. Począwszy od 
2002 roku (gdy trzecie miejsce w olimpiadzie na te-
mat hiV i AiDS przypadło Katarzynie Buczak) aż do 
2012 roku, kiedy to w międzyszkolnym konkursie�
z zakresu profilaktyki, nagrody otrzymały uczennice 
Dagmara oszust i Gabriela Adamczuk.

W promocję zdrowego trybu życia angażo-
wał się również Samorząd Uczniowski. Zwłaszcza, 
gdy opiekę nad nim pełnił obecny dyrektor Jacek 
Jagiełło, który należał od lat do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pra-
ce konkursowe w postaci plakatów eksponowane 
były w szkolnej bibliotece, gdzie odbywało się po-
wszechne głosowanie i wybór najlepszych rysun-
ków. organizowano też plebiscyty na najsmacz-
niejszy napój bezalkoholowy i wystawy na temat 
zdrowego żywienia.

Młodzież i dziś chętnie angażuje się w dzia-
łania z zakresu szeroko pojętej profilaktyki. Za-
dania realizują nauczyciele różnych specjalności, 
wychowawcy z internatu, biblioteka i Samorząd 
Uczniowski. Szczególnie aktywny był pod tym 
względem rok 2009. W pierwszym dniu grudnia 
uczniowie uczestniczyli w konkursie na temat cho-
rób zakaźnych zorganizowanym przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we współpracy 
z Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie. Na-
tomiast 10 grudnia wzięli udział w X Międzyszkol-
nym Konkursie pod hasłem „Wygrać życie bez al-
koholu. Co to dla Ciebie znaczy?”.1

1  1 grudnia 2009 r. szkolna drużyna w składzie: Dawid 
Grzyb, Dorota Klimczuk, Patrycja Kargul otrzymała wy-
różnienie. 10 grudnia trzecie miejsce zdobył Adrian Sza-
la, a Paulina Masiuk wyróżnienie.
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W tej działalności profilak-
tycznej nie chodzi jedynie o własne 
zdrowie, lecz o promocję odpowied-
nich postaw w środowisku. Cyklicznie 
każdego roku uczniowie pod opie-
ką szkolnego pedagoga biorą udział�
w ogólnopolskim Programie dla Mło-
dzieży „Mam haka na raka”. organi-
zują akcje informacyjne w środowisku 
lokalnym o charakterze happeningu, 
wystawy, prezentacje multimedial-
ne, angażują się w konkursy (np.�
w 2012 roku trzecie miejsce w konkur-
sie plastycznym na plakat profilak-
tyczny zdobyła Aleksandra Długosz).�
W ramach akcji wręczają mieszkań-
com gminy ulotki na temat profilak-
tyki nowotworów i innych chorób 
cywilizacyjnych.2 Wszyscy tu zaczynają rozumieć, 
że  ekologiczny tryb życia pozwala z większym sza-
cunkiem traktować własne środowisko.

Troska o środowisko

Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolni-
ctwa od pierwszych lat działalności angażowała się�
w przedsięwzięcia ekologiczne. Uczniowie w po-
pularnych dawniej czynach społecznych dbali�
o otoczenie. Wiosną 1971 roku wzdłuż rzeki Sienni-
cy posadzili 739 sadzonek drzew. Zapał mimo upły-
wu lat nie malał. Jak podają kroniki, wiosną 1984 
roku z okazji 40 rocznicy wyzwolenia uczniowie 
wzięli udział w czynie społecznym: zasadzili 2 tys. 
sztuk krzewów i róż, 300 topoli, odmalowali płot 
wokół internatu, zasiali trawę i posadzili kwiaty.

oczywiście na tym nie poprzestano. Dzia-
łania proekologiczne w szkole na stałe weszły 
do  programów wychowawczych. Pojawiły się też 
zupełnie nowe pomysły. 22 kwietnia 1996 roku�
z okazji Światowego Dnia Ziemi Samorząd Miesz-
kańców internatu przygotował przedstawienie 
„Ekoekspress”. Elementem dekoracji i niezbęd-

2  Dużą rolę w szkole przypisywano zawsze zachowaniu 
bezpiecznych warunków pracy  i wypoczynku. Młodzież 
uczyła się przestrzegania zasad bhp podczas zajęć oraz 
biorąc udział w konkursach na  ten  temat. W 2008 roku 
uczniowie  przygotowywali  prezentację  multimedialną 
na  temat  bezpieczeństwa,  a  w  2009  roku  brali  udział 
w  konkursie  współorganizowanym  przez  KRUS  „Co 
wiesz o bhp w gospodarstwie rolnym?”.

nym rekwizytem była makieta wielkiego telewizo-
ra, z którego uczeń-dziennikarz wypowiadał swoje 
kwestie. Szkoła mając już pewne doświadczenia�
w działalności proekologicznej zaczęła w 2000 
roku organizować międzyszkolne konkursy dla 
gimnazjalistów. Pod opieką nauczyciela biologii 
odbyło się kilka edycji, w czwartej z nich wzięło 
udział siedem szkół z terenu powiatu. Gimnazjali-
ści wyjeżdżali z nagrodami i dyplomami.

Sukcesy odnosili i nasi uczniowie. Na przy-
kład w 2001 roku dzięki zajęciu drugiego miejsca 
w konkursie „Moje otoczenie świadczy o mnie” 
szkoła uzyskała nagrodę w wysokości 1000 złotych.�
W 2003 roku uczeń Radosław Bida wziął udział�
w XViii olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej i uzy-
skał tytuł laureata, a następnie  przeszedł do etapu 
wojewódzkiego, który odbył się na Wydziale Che-
mii UMCS w Lublinie. 

Na szeroką skalę organizowano edukację 
środowiskową. Koordynacją zajął się nauczyciel 
biologii Edyta Fidecka, a wśród partnerów współ-
uczestniczących w akcji był Zarząd Chełmskich 
Parków Krajobrazowych. Zadanie wsparła pod 
względem finansowym Rada Rodziców, działają-
ca przy Zespole Szkół CKR. Uczniowie brali udział�
w wycieczkach krajoznawczych, konkursie lite-
rackim na fraszkę promującą zdrowy styl życia�
i felieton o współczesnych zagrożeniach środowi-
ska przyrodniczego na terenach wiejskich, w kon-
kursach na prezentację multimedialną o ochronie 
przyrody w województwie lubelskim, wiedzy eko-
logicznej i plastycznym „Żyj ekologicznie – żyj 
zdrowo”. Edukacja środowiskowa prowadzona�
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Porządkowanie otoczenia szkoły w ramach prac spo-
łecznych – czerwiec 1970 r. (źródło: kronika szkolna)
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w tej właśnie formie, cieszyła się ogromnym za-
interesowaniem młodzieży. 18 grudnia nastąpiło 
uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród naj-
aktywniejszym uczniom.

W szczególnie pracowitym 2009 roku 
dzięki środkom pozyskanym przez szkołę z Woje-
wódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Lublinie realizowano szeroko 
zakrojone działania pod hasłem „Uczymy się ekologii�
w najbliższym otoczeniu”. W ramach 
akcji zaplanowano m.in. wędrówki 
leśnymi szlakami, współorganizowane 
przez Nadleśnictwo Krasnystaw.

Po latach okazało się, że w dzie-
dzinie ekologii przydaje się nie tylko 
wiedza, ale również zmysł artystyczny. 
W 2011 roku uczeń Tomasz Szostak�
w konkursie fotograficznym „Człowiek 
– środowisko” zajął pierwsze miejsce 
w powiecie. Do konkursu przygotowy-
wał się w ramach szkolnego koła foto-
graficznego „Stop-klatka”. 

Kultura fizyczna

Lekcje z wychowania fizycznego odbywały 
się od pierwszych dni funkcjonowania nowej szko-
ły. Co prawda brakowało sali gimnastycznej, ale 
młodzież korzystała z gościnności pobliskiej szkoły 
podstawowej. istniały też pomieszczenia zastępcze 
do zajęć z wychowania fizycznego, boiska do piłki 
nożnej, siatkowej, ręcznej, koszykowej, tzw. „zielo-
na sala”. Równolegle do obowiązkowych zajęć dy-
daktycznych prowadzono Szkolny Klub Sportowy, 
a do tradycji wpisało się organizowanie Dnia Spor-
tu Szkolnego. Dzięki zapisom kronikarskim znany 
jest skład drużyny piłki ręcznej z roku szkolnego 
1965/66. Stanowili ją uczniowie: Tadeusz Wójcik, 
Marian Matysiak, Jan Piotrowski, Stanisław Le-
wandowski, Lucjan Ciechan, Janusz Szymański, 
Stefan Kozioł, Roman Witkowski, Gustaw Berbeć, 
Wacław Swatko, Roman Stafijowski.

Najdawniejszy dowód na wybitną kondycję 
siennickich uczniów odnalazł się w starym dzien-
niku lekcyjnym. Zawieruszyła się w nim pożółkła 
karteczka z tekstem pisanym na maszynie – pismo 
do dyrekcji szkoły z prośbą o zwolnienie dwóch 
uczniów na turniej zapaśniczy w Koszalinie: Je-

rzego Szczepanika i Józefa Byrę.3 Nie zachowała 
się odpowiedź, ale zapewne była pozytywna, gdyż 
dyrektor szkoły kochał sport i był dumny ze swoich 
uczniów reprezentujących powiat. Jeden z pierw-
szych poważnych sportowych występów odnoto-
wanych w kronice szkolnej, miał miejsce 17 maja 
1970 roku, kiedy to młodzieżowa drużyna spor-
towa wzięła udział w meczu piłki nożnej podczas 
Święta Ludowego. 

Tego samego roku odbyła się tu Między-
szkolna Spartakiada Szkół Przyzakładowych o pu-
char przechodni Zarządu okręgu ZZ Pracowników 
Rolnych w Lublinie. Program obejmował wiele 
dyscyplin: biegi, skoki, pchnięcie kulą, mecz piłki 
nożnej i siatkowej. Zwyciężyła Siennica, a o suk-
cesie pisała lokalna prasa.4 Nic też dziwnego, że 
młodzież tym chętniej uczestniczyła w imprezach 
sportowych, a kilku chłopców weszło w skład LKS 
„Znicz” Siennica Różana. 26 września 1970 roku 
wydarzyło się coś, co poruszyło parę walecznych 
serc i w szkole przybyło pasjonatów pewnej dy-
scypliny sportowej. W tym właśnie dniu uczniowie 
obejrzeli zawody w zapasach w stylu wolnym mię-
dzy zawodnikami z Bułgarii, a przedstawicielami 

�  Do  dyrektora  szkoły  pismo  z  dn.  18  maja  1967  r. 
skierował  Przewodniczący  Powiatowego  Komitetu  Kul-
tury  Fizycznej  i  Turystyki  w  Krasnymstawie.  Zawody 
w Koszalinie odbywały się w dn. 19-22 maja, był to Mię-
dzyośrodkowy Turniej Zapaśniczy. Opiekę nad młodymi 
sportowcami pełnił Krzysztof Dworucha.
�  Siennica  zwyciężyła  uzyskując  104  pkt,  na  drugim 
miejscu uplasowały  się Piotrowice z 64 pkt.  Informacja 
prasowa na ten temat ukazała się w „Sztandarze Ludu” 
z dn. 12 czerwca 1970 r.
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Święto Ludowe w Siennicy Różanej – 17 maja  1970 r. 
(źródło: kronika szkolna)
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LKS Siennica Różana. Niestety to Bułgarzy odnie-
śli zwycięstwo, ale porażka zmobilizowała młodych 
widzów do intensywnych treningów. 1 marca 1971 
roku LKS „Znicz” przekształcił się w LKS „Znicz” 
przy PoM w Siennicy Różanej, a prezesem został 
dyrektor szkoły Józef Banaszkiewicz. Młodzież od-
ważnie podejmowała kolejne wyzwania, szkolni za-
paśnicy brali na przykład udział w mistrzostwach 
województwa juniorów w Łukowie.5

Gdy w 1971 roku z okazji Dnia olimpijczyka 
zorganizowano plebiscyt na najlepszego sportowca 
szkoły, pierwsze miejsce i nagrodę uzyskał Józef 
Dudziński, a drugie Jerzy Kozak. Wychowania fi-
zycznego przez szereg lat uczył Jan Lech Woźniak, 
a potem Stanisław Adamczuk i Bernard Cyfra. To 
właśnie za jego czasów odnoszono sukcesy w zapa-
sach (w 1974 roku nagrodę otrzymał uczeń Ryszard 
Styk). W dziesięć lat później zapaśnicy wciąż byli 
w świetnej formie – 12 maja 1984 roku sportowcy 
z Siennicy zajęli trzecie miejsce w Wojewódzkiej 
Spartakiadzie młodzieży w zapasach w Chełmie. 
Na koniec roku szkolnego 1984/85 SKS liczył już 
30 stałych członków i współpracował z „Gryfem” 
Chełm w ramach opieki nad sekcją zapaśniczą. Nie-
wątpliwym jej sukcesem był udział w Wojewódz-
kiej Spartakiadzie Młodzieży, kiedy to uczniowie�
z Siennicy zdobyli siedem medali. Wyróżniającymi 
się zapaśnikami byli wówczas: Wiesław Pawelec, 
Stanisław Wawerski, Jan Buczek, henryk Wrona, 
Dariusz Rój. 

Na zajęciach sportowych wykonywano ćwi-
czenia siłowe, organizowano gry i zawody, próbo-
wano sił w gimnastyce akrobatycznej i nadal pro-
wadzono szkolenie zapaśnicze. Uczniowie wzięli 
udział w dwóch wojewódzkich turniejach zapaśni-
czych, a z Radą Gminną LZS zorganizowano Mi-
strzostwa Gminy w tej dyscyplinie. Czołowe miej-
sca zajęli w nich: Piotr Cywka, Krzysztof Pawluk, 
Bogdan Białosz, Adam Wójcik, Wiesław Pawelec. 
Aktywnością wykazali się też: Andrzej Mrozek, 
Mariusz Zając i Stanisław Panas. Kontynuowano 
organizację Dni Sportu – młodzież rywalizowała 
w meczach piłki nożnej i przeciąganiu liny między 
drużyną uczniów a przedstawicielami nauczycieli. 
Z okazji Dnia Zwycięstwa odbywały się biegi prze-
łajowe.

�  Młodzież  z  Siennicy  nie  zdobyła  medali  w  Łukowie 
(uczniowie  byli  jednymi  z  57  zawodników),  ale  o  ich 
udziale  pisała  prasa  –  „Sztandar  Ludu”  z  dn.  2 marca 
1��1 r.

Dbano także o wyposażenie i sprzęt spor-
towy. W roku 1985/86 uczniowie w ramach prac 
społecznych wykonali tablice do kosza, malowali 
urządzenia i linie na boisku. ich zaangażowanie 
przynosiło wymierne efekty – mieli lepsze warunki 
do trenowania i osiągali dobre wyniki, np. z Mi-
strzostw Polski Szkół Rolniczych i Leśnych przy-
wieźli medale – brązowe, ale za to trzy. W kolej-
nych latach przygotowywali się do Wojewódzkiej 
Spartakiady Młodzieży w tenisie stołowym, bie-
gach przełajowych i zapasach. Ćwiczyli grę w piłkę 
ręczną, nożną, siatkową, szachy, warcaby, a zimą 
jeździli na łyżwach i nartach, które można było wy-
pożyczyć w szkole.

28 września 1986 roku młodzież i nauczy-
ciele wzięli udział w obchodach 40-lecia LZS. or-
ganizacją uroczystości oprócz gospodarzy gmi-
ny zajęła się Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS�
w Chełmie. W programie przewidziano otwarcie 
nowego stadionu i wręczenie sztandaru Wojewódz-
kiemu Zrzeszeniu LZS, mecz piłki nożnej oraz roz-
strzygnięcie plebiscytu na dziesięciu najlepszych 
sportowców 40-lecia LZS Chełmszczyzny. Z okazji 
jubileuszu przeprowadzono także humorystycz-
ne igrzyska Rekreacyjno-Sportowe. Wzięli w nich 
udział nauczyciele: Anna Pastuszak (rzut wałkiem 
do manekina) i Leon Jeleń (cięcie drzewa piłą). 
oboje uzyskali pierwsze miejsca w tych nietypo-
wych konkurencjach. Uczniowie z kolei wystarto-
wali w biegu na 1000 m. Szkołę reprezentowali: 
Mariusz Zając i Zbigniew Panas.

Zaangażowanie mimo upływu lat nie mala-
ło. Za najbardziej usportowionych uczniów uznano 
w połowie lat 80-tych: Stanisława Panasa, Mariu-
sza Zająca, Adama Wójcika, Wiesława Pawelca, 
Mirosława Mrozka i Jacka Klima.6 W ogólnopol-
skich igrzyskach Szkół Rolniczych uczniowie zajęli 
trzecie miejsce, masowo brali udział w szkolnych 
Dniach olimpijczyka i Święcie Sportu Szkolnego. 

�  Na zakończenie roku szkolnego 1986/87 Bernard Cy-
fra podał dane statystyczne dotyczące udziału uczniów 
w poszczególnych dyscyplinach: biegi przełajowe (2), te-
nis stołowy (9), zapasy (25), siatkówka szkół rolniczych 
(10),  zapasy makroregionu  (3),  tenis stołowy  - mistrzo-
stwa internatu i mistrzostwa gminy (41), Bieg Zwycięstwa 
(89), Ogólnopolskie  Igrzyska Szkół Rolniczych (5 osób, 
szkoła zajęła  trzecie miejsce),  tenis stołowy drużynowy 
(4),  tenis stołowy -  turniej KGW i OSP (4). W gminnym 
turnieju tenisa stołowego czołowe lokaty zajęli uczniowie: 
Wiesław  Pawelec  (I  miejsce),  Jacek  Klim  (II  miejsce), 
Artur Wojda (III miejsce).
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W roku szkolnym 1987/88 w Mistrzostwach Wo-
jewództwa Siennicę reprezentowali w warcabach: 
Andrzej Danielak (i miejsce) i Stanisław Łoza (iii 
miejsce), w tenisie stołowym: Wiesław Pawelec 
(ii miejsce w grupie seniorów) i Dariusz Sysa (iii 
miejsce w grupie juniorów).7 Sportowa aktyw-
ność zaprocentowała i członkowie Szkolnego Koła 
SKS-LZS zostali wybrani członkami Zarządu Rady 
Gminnej LZS w Siennicy Różanej, byli to ucznio-
wie: Stanisław Panas, Mariusz Zając i Krzysztof 
Winiarczyk.

W kolejnych dziesięcioleciach w szkole na-
dal utrzymywano wysoki poziom kultury fizycznej. 
Młodzież mogła uprawiać szereg dyscyplin sporto-
wych i osiągała w nich znaczące sukcesy. Drużynom 
z Siennicy Różanej przypadały czołowe lokaty, np. 
podczas Turnieju Szkół Rolniczych województwa 
chełmskiego w halowej piłce nożnej – drużyna z 
Siennicy zdobyła pierwsze miejsce. 10 paździer-
nika 1995 roku puchar wręczał uczniom Zbigniew 
Radziejczuk – kierownik Rady Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS w Chełmie. Podobne sukcesy w tej 

�  Rok  później  Andrzej  Danielak  powtórzył  sukces, 
a  Stanisław  Łoza  zdobył  drugie  miejsce.  W  ramach 
tych samych mistrzostw szkoła odnotowała zwycięstwo 
w  szachach  –  pierwszą  lokatę  zdobył  Wiesław  Kluch, 
a  drugą Zbigniew Dobosz. W  roku  1989/90 w Mistrzo-
stwach Szkół Rolniczych w piłce nożnej – szkolna druży-
na zajęła pierwsze miejsce.

dyscyplinie szkolna drużyna odnotowała jeszcze 
wielokrotnie. 23 listopada 2003 roku w Mistrzo-
stwach Województwa LZS Szkół Rolniczych ucz-
niowie ponownie uzyskali główną nagrodę. 

Ponieważ od września 2005 roku rozpoczął 
działalność Szkolny Klub Sportowy „Tęcza”, zwięk-
szono liczbę treningów i regularnie zaczęły się poja-
wiać zwycięstwa. Jeden z sukcesów miał miejsce 15 
grudnia 2009 roku, gdy młodzież wzięła udział w Mi-
strzostwach Województwa Lubelskiego Wiejskich 
Szkół Ponadgimnazjalnych i Rolniczych w halowej 

piłce nożnej. Mistrzostwa zostały zorgani-
zowane przez wojewódzkie zrzeszenie LZS�
w Zespole Szkół Rolniczych w Ludwinie. 
Drużyna z Siennicy okazała się najlepsza�
w tej dyscyplinie w całym województwie 
lubelskim. Nie tylko zdobyła pierwsze 
miejsce w zawodach, ale też mogła się po-
szczycić najlepszym zawodnikiem (Piotr 
Barcicki) i najlepszym bramkarzem tur-
nieju (Szymon Cichosz). W rok później 
młodzież wzięła udział w mistrzostwach�
w halowej piłce nożnej w Potoczku. Ucz-
niowie z Siennicy zdobyli drugie miejsce,�
a za najlepszego bramkarza turnieju uzna-
no Marcina Brzezińskiego. Po kolejnych 
dwóch latach (5 grudnia 2012 roku) drużyna 
poprawiła wynik i uzyskała pierwszą loka-
tę. W skład zwycięskiego zespołu weszli na-
stępujący uczniowie: Daniel Mazurek, Piotr 
Mazurek, Kamil Mazurek, Damian Tukien-
dorf, Kamil Bartosiak, Bartosz Mazurek�
i Damian Grabczak.

Szkoła odnosi sukcesy również w innych 
dyscyplinach. W „Euro-Biegach” przełajowych�
w 2006 roku Siennica okazała się najlepsza�
z wszystkich zakładów pracy przystępujących do 
rywalizacji. Efekty można dostrzec także w pił-
ce ręcznej. Młodzież podczas rejonowych igrzysk�
w Zamościu w 2005 roku uzyskała trzecie miejsce, 
a w zawodach powiatowych niejednokrotnie zaj-
mowała pierwsze lokaty zarówno w piłce ręcznej 
jak i nożnej. Siennicy przypadło pierwsze miejsce 
również w tenisie stołowym w Wojewódzkich Mi-
strzostwach LZS w Piotrowicach w 2009 roku.  

Uczniowie próbują swoich sił także w ry-
walizacji międzynarodowej. 27 i 28 listopada 2010 
roku w Zamościu wzięli udział w ii Młodzieżowych 
Międzynarodowych Zawodach Sportowych Woje-
wództw Przygranicznych Polski i Ukrainy „Szlakiem 
miast etapowych Międzynarodowego Kolarskiego 
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Wyścigu Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej”. Uczniowie 
zmierzyli się w takich konkurencjach jak: halowa 
piłka nożna, siatkówka dziewcząt i chłopców, ko-
szykówka dziewcząt i chłopców, sprawnościowy 
tor przeszkód, slalom z piłkami oraz rzuty do ko-
sza i przeciąganie liny. Suma punktów uzyskanych�
w poszczególnych dyscyplinach decydowała o zwy-
cięstwie. Siennica zajęła trzecie miejsce, ustępując 
drużynie z Puław i Zamościa, ale wyprzedzając�
w sportowej rywalizacji placówki ukraińskie z Wo-
łynia, iwano-Frankowska i Tarnopola.

Szkoła nie tylko osiąga sukcesy w sporcie, 
ale też dysponuje doskonałą bazą. odkąd w 2010 
roku otwarto w gminie „orlika”, młodzież uzyska-
ła dodatkowy obiekt sportowy.8 Mimo to częściej 
wykorzystuje się pełnowymiarową salę gimna-
styczną. W Siennicy organizowane są liczne za-
wody i turnieje. Regularnie odbywają się w szkole 
powiatowe „Licealiady”, czyli zawody w piłce noż-
nej halowej i piłce ręcznej. Swoje miejsce znalazły 
tu Wojewódzkie igrzyska Rekreacyjno-Sporto-
we organizowane przez LZS. Do udziału zgłasza 
się wiele szkół z terenu województwa lubelskiego 
(w 2008 roku do Siennicy przyjechało około 170 
uczestników z dziesięciu placówek). Młodzi spor-
towcy rywalizują między innymi w rzutach do 
kosza, strzałach do bramki, rzutach piłką, rozgry-
wają turnieje piłki siatkowej oraz pokonują tor 
przeszkód. 29 listopada 2010 r. Zespół Szkół CKR�
w Siennicy Różanej był po raz kolejny gospodarzem 
halowych igrzysk LZS Szkół Ponadgimnazjalnych 
i Rolniczych. impreza jest na tyle atrakcyjna, że 
nie bacząc na ówczesne zawieje i zamiecie śnieżne 
przybyło na nią ponad stu zawodników. Gospoda-
rze bronią honoru szkoły i po wielekroć zwyciężają 
w tej sportowej rywalizacji.9

Za mundurem...

Liczne zwycięstwa i zacięcie sportowe 
uczniów, to nie tylko wynik ich osobistych pasji, ale 
i kształtowanej od dziesięcioleci kultury fizycznej na 
zajęciach lekcyjnych, w klubie sportowym i szkol-
nej siłowni. Dobra kondycja przydaje się zawsze�

�  Uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych na-
stąpiło 2 maja 2010 roku. Młodzież z Zespołu Szkół CKR 
rozegrała wówczas pokazowy mecz.
�  29 listopada 2013 roku pierwsze miejsce w Halowych 
Igrzyskach LZS zajęła po raz kolejny drużyna z Siennicy.

i wszędzie. Zwłaszcza, gdy marzeniem jest mundur 
strażacki. Na koniec roku szkolnego 1984/85 Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza liczyła 14 uczniów, 
miała za sobą Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawo-
dy w gaszeniu pożaru. Za to u progu 1987 roku do 
drużyny należało już 26 uczniów, współpracowano 
z Zawodową Strażą Pożarną w Krasnymstawie,�
a młodzież szczęśliwie używała sprzętu gaśniczego 
do… przygotowania lodowiska. odnosiła też bar-
dziej spektakularne sukcesy i w 1988 roku zajęła 
trzecie miejsce we współzawodnictwie zorganizo-
wanym przez Zarząd Wojewódzki ZoSP. Drużyna 
otrzymała oprócz dyplomu radio i taśmę magne-
tofonową z nagraniem, a opiekun – Józef Staszak 
– został uhonorowany brązowym medalem „Za 
zasługi dla pożarnictwa”. Z upływem czasu sukce-
sy rosły – w roku szkolnym 1989/90 w konkursie 
„Młodzież zapobiega pożarom” zespół pod opieką 
Józefa Staszaka zajął pierwsze miejsce i zakwalifi-
kował się do etapu centralnego, gdzie zajął miejsce 
trzecie. W nagrodę młodzi strażacy otrzymali 10 
kompletów ubrań dla członków drużyny. Do dziś 
wielu absolwentów szkoły można dostrzec w szere-
gach ochotniczej Straży Pożarnej, również podczas 
wielkiego strażackiego święta z okazji stulecia oSP, 
które odbyło się w Siennicy Różanej w 2013 roku. 
Do szkoły na spotkania z młodzieżą zapraszani są 
przedstawiciele straży pożarnej z Krasnegostawu�
i Siennicy Różanej. Przyjeżdżają z prelekcjami, np. 
na temat bezpieczeństwa zabaw i sportów zimo-
wych podczas ferii oraz na turnieje „Młodzież za-
pobiega pożarom”.

W dawnej szkole działała również Liga 
obrony Kraju, którą opiekował się Jan Lech Woź-
niak. W latach 80-tych kwestie związane z obroną 
ojczyzny interesowały wielu ludzi i to niezależnie 
od wieku i poglądów politycznych.10 Koło miało 
wielu chętnych, ale nie dysponowało wystarcza-
jącą ilością sprzętu (brakowało np. karabinków 
oraz masek przeciwgazowych). Zimą 1985 roku 
do Szkolnego Koła LoK, prowadzonego wówczas 
przez Kazimierza Łozę, należało 68 członków�
w tym czterech nauczycieli, a w kilka miesięcy 
później – 80 uczniów i 5 nauczycieli. Przechodzili 

10  Ze wspomnień nauczycieli wiadomo, że w latach 80-
tych prowadzono w województwie szkolenia i symulacje 
na wypadek niespodziewanych wydarzeń. Szkolny inter-
nat w czerwcu 1982  roku z upoważnienia ówczesnego 
Naczelnika Gminy przeznaczono dla potrzeb szpitalnych 
na okres ewentualnej wojny.
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oni szkolenie sportowo-obron-
ne, doskonalili strzelanie z bro-
ni małokalibrowej (wiatrówki�
i pistoletu). Pracowali społecznie 
przy budowie stadionu, plano-
wali udział w budowie strzelnicy 
we wsi Baraki. Dodatkowy do-
ping dawały zawody strzeleckie.�
W roku szkolnym 1986/87 naj-
lepszymi w strzelaniu z wiatrówki 
okazali się w kolejności: Wiesław 
Bojar, Wiesław Artymiak i Andrzej 
Rubaj. Natomiast w strzelaniu�
z pistoletu: Krzysztof Saj, Witold 
Nowosad i Zbigniew Mazurek.�
W rok później „obroną kraju” 
zajmowało się już 145 członków,�
w tym 4 nauczycieli. 

Koło LoK nie funkcjonu-
je już od dawna, ale profil jego działalności nadal 
budzi emocje. Podczas kolejnych lat zagadnienie 
obronności przewijało się przez szkolne kroni-
ki. Uczniowie brali udział w wojewódzkich kon-
kursach Wiedzy obronnej i ochrony Ludności. 
Wprowadzono innowacje pedagogiczne – zajęcia 
z przedstawicielami służb mundurowych: straży 
granicznej, obsługi celnej i policji. Po latach mło-
dzież wciąż interesuje się sprawami kojarzonymi�
z wojskiem. W szkole odbywają się spotkania z żoł-
nierzami i z przedstawicielami Sekcji Spadochro-
nowej Aeroklubu Ziemi Chełmskiej.

Na turystycznym szlaku

Gdy człowiek dba o kondycję, łatwiej jest 
mu się zdecydować na krajoznawcze wyprawy. W 
szkole od samego początku funkcjonowało koło 
PTTK. Prowadzili je w ciągu kilkudziesięciu lat 
działalności nauczyciele różnych przedmiotów. 
Dzisiaj tak naprawdę świat stoi przed turystami 
otworem, ale do lat 90-tych, szkolne wycieczki 
stanowiły często jedyny sposób na poznanie kra-
ju. Dlatego doskonałą nagrodą na koniec edukacji 
była niegdyś wycieczka nad morze dla pierwszych 
absolwentów (1967 r.) lub do Gdańska (1968 r.)�
i do Zakopanego (1969 r.). Młodzież odbywała 
wyprawy na różnych trasach. Najmilej wspomina-
ne z lat 70-tych, to: Warszawa-Malbork-Gdańsk-
Sopot (1970 r.), Kraków-Wieliczka-Zakopane-oj-
ców-Czorsztyn (1971 r.), Warszawa–Płock–Ursus 

(1973 r.), Góry Świętokrzyskie (1974 r.), Kórnik-
Gniezno-Poznań (1978 r.), Mikołajki-Kętrzyn-
Malbork-Toruń (1979 r.). 

W 1975 roku uczniowie udali się na pierw-
szą w historii szkoły wycieczkę zagraniczną do 
NRD.11 W kronice koła PTTK tak opisano tę wy-
prawę na Zachód: Wyjazd na wycieczkę za grani-
cę był wielką atrakcją dla jej uczestników. Trasa 
wycieczki autokarowej przebiegała przez Drezno, 
Miśnię, Halle, Lipsk. Dn. 22 lipca 1975 roku wy-
jechaliśmy z Siennicy Różanej do Zgorzelca, po 
drodze w Lublinie dołączyła do nas pilotka naszej 
wycieczki. Do Zgorzelca dotarliśmy późną nocą. 

11  W  latach 1973 – 1975 opiekunem koła była Zuzan-
na  Bednaruk,  przewodniczącą  –  Janina  Karczmarek, 
wiceprezesem Ryszard Styk, sekretarzem Grażyna Rój, 
a skarbnikiem Zbigniew Antoniak
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Na drugi dzień rano przekroczyliśmy granicę 
Polski. Odprawa celna trwała krótko; z życzenia-
mi szerokiej drogi od służby celnej wjechaliśmy 
na teren NRD. W Dreźnie zostajemy zakwate-
rowani w domkach campingowych schroniska 
młodzieżowego. Obiad spożywamy w restaura-
cji. Wszyscy są zaskoczeni tym, że nie ma zupy 
– podstawowej potrawy spożywanej w Polsce. Po 
południu zwiedzaliśmy centrum Drezna, niektó-
rzy poczynili drobne zakupy. (…) Czwartego dnia 
rano wyjechaliśmy do Miśni – miasta związanego 
z produkcją porcelany. Wieczorem tego dnia do-
tarliśmy do Halle, a rano oglądaliśmy panoramę 
miasta. Po południu wszyscy kupowali pamiątki 
i upominki dla znajomych.

W ostatnim dniu wycieczki zwiedziliśmy 
Lipsk (…). Wieczorem wracaliśmy do kraju, aby 
jak najszybciej usłyszeć polską mowę. Do domu 
przybyliśmy na następny dzień w nocy, pełni 
wrażeń i z ogromnym zasobem wiadomości o na-
szym sąsiedzie zza Odry.

Wyjazdy odbywały się również w kolejnych 
latach, poznawano też najbliższy region. organi-
zowano rajdy piesze, zimą zaś jeżdżono na kuligi. 
W roku szkolnym 1986/87 zakupiono na potrzeby 
Szkolnego Koła PTTK sprzęt turystyczny – rowery 
i namioty – a w planach zapisano powołanie sekcji 
kolarskiej. Wkrótce zaczęto organizować rajdy ro-
werowe, np. na Pojezierze Włodawskie 25-29 maja 
1988 roku (opiekę nad młodzieżą pełnili wówczas 
Bernard Cyfra i Jan Trojak). Zawsze starano się łą-
czyć przyjemne z pożytecznym. Gdy w dniach 14-16 
grudnia 1983 roku młodzież przebywała w stolicy, 

oprócz Muzeum Wojska Polskiego, zwiedzała także 
zakłady Ursus.

Po 1989 roku przybył też nowy cel wyjaz-
dów – tradycyjnie młodzież z klas maturalnych 

jesienią każdego roku udaje się na au-
tokarową pielgrzymkę do Częstochowy.�
o dawnej sekcji kolarskiej przypomniano 
sobie w 2003 roku i to pod patronatem 
ówczesnego prezydenta RP Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Podczas eliminacji do 
Rowerowego Rajdu Młodych Rolników 
do Europy zorganizowanych przez Wo-
jewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie, 
szkoła stała się współgospodarzem mię-
dzypowiatowej imprezy – przygotowała 
25-kilometrowy projekt trasy rajdu oraz 
pomieszczenia na przeprowadzenie testu 
wiedzy o Unii Europejskiej.

Wspomnienie pierwszej wycieczki 
zagranicznej do NRD, a przede wszystkim 
nowa rzeczywistość polityczna, skłoniły 
dyrekcję szkoły do nawiązania współpra-

cy ze szkołami zza wschodniej granicy. 25 maja 
2004 roku do ówczesnego Zespołu Szkół w Sien-
nicy Różanej przyjechała delegacja z Liceum ogól-
nokształcącego w Radziwiłłowie na Ukrainie - 17 
uczniów i trzej opiekunowie. Goście uczestniczyli 
w wycieczce do Lublina i Chełma oraz w zawodach 
sportowych (rozegrano mecz siatkówki dziewcząt 
i piłki nożnej chłopców). Nawiązano wiele mię-
dzynarodowych przyjaźni. Językowe bariery oka-
zały się niegroźne, gdyż nad wizytą czuwała Ga-
lina Głowacka – nauczyciel języka angielskiego.�
W ukraińskiej prasie ukazały się artykuły, w któ-
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Wycieczka na trasie Kraków-Ojców-Zakopane 
7-10 grudnia 1987 r. (źródło: kronika szkolna)

Wycieczka pracowników szkoły i POM do Sanktuarium 
Matki Bożej w Wambierzycach - koniec lat 80-tych 

(źródło: zbiory Marii Kociubowskiej)
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rych pobyt w siennickiej szkole wspominano�
z wielką życzliwością. 

W miesiąc później, dyrektor Marian Du-
dzic, wicedyrektor Stanisław Buk i Galina Głowa-
cka wyjechali do Łucka, na zaproszenie dyrekcji 
tamtejszej szkoły specjalistycznej. Wzięli udział�
w uroczystym zakończeniu roku szkolnego, które 
odbyło się w sali Teatru Dramatycznego. Rewizyta 
w szkole w Radziwiłłowie odbyła się już po waka-
cjach w dniach 13-15 września 2004 roku. Nato-
miast po dwóch kolejnych miesiącach Siennica goś-
ciła delegację z Łucka na jubileuszu 40-lecia szkoły,�
z życzeniami przyjechała Roksana Szeszaberidze�
i Lidia Kucewicz.

Minęło kilka kolejnych lat. 9 maja 2011 
roku do szkolnego internatu przybyła delegacja dy-
rektorów szkół z dziesięciu ukraińskich placówek 
na zaproszenie powiatowego samorządu. Podczas 
spotkania nawiązano współpracę�
z Gimnazjum humanistycznym�
i już po dwóch miesiącach grupa�
z Siennicy Różanej gościła w Kosto-
polu na Ukrainie. Podczas wizyty 
delegacja uczestniczyła w oficjal-
nych spotkaniach z lokalnymi wła-
dzami samorządowymi, zwiedziła 
Muzeum Regionalne, poznała głów-
ne atrakcje miasta oraz spotkała się 
z młodzieżą z Klubu Europejskie-
go. W przyjaznej atmosferze usta-
lono główne zasady współpracy,�
a dyrektorzy obu szkół podpisali ofi-
cjalne porozumienie. Jesienią dele-
gacja z Ukrainy zawitała do Siennicy 
Różanej. W dniach od 30 września 
do 2 października gościliśmy, m.in. 
dyrektora szkoły Larysę yushchuk 
i wicedyrektora irinę Tuliuliuk. 
Podczas zorganizowanych z tej okazji wycieczek 
po okolicy młodzież wraz z kadrą pedagogiczną 
poznała topografię Siennicy Różanej i spotkała się�
z Sekretarzem Gminy Krystyną Skórą i Dyrektorem 
Gminnego ośrodka Kultury Magdaleną Adamczuk. 
Natomiast w kolejnych dniach poznała atrakcje re-
gionu – zamojskie zabytki, Muzeum Regionalne�
w Krasnymstawie (gdzie gości oprowadzał dyrektor 
Artur Capała) i zamek w Krupem. Dyrekcja i na-
uczyciele z ukraińskiej szkoły byli pod wrażeniem 
wyposażenia szkoły oraz infrastruktury gminy�
i dbałości o zabytki w okolicznych miastach. 
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Z uwagi na udział w licznych konkursach, 
targach rolniczych i gastronomicznych uczniowie 
przemierzają Polskę „wszerz i wzdłuż”. Cyklicznie 
uczestniczą w AGRo-TECh Kielce (Międzyna-
rodowych Targach Kieleckich) i Międzynarodo-
wych Targach Poznańskich PoLAGRA i GASTRo.�
W ramach Akademii Szkolnego Lidera zwiedza-
li malownicze okolice Zakopanego i biogazownię�
w czeskiej Stonavie. Projekt CEKiN wiązał się�
z licznymi wycieczkami do Nałęczowa, Sandomie-
rza, Ujazdu, Krasnobrodu, Kamiannej, Krasiczyna, 
Warszawy. Uczniowie odwiedzają zarówno bliskie 
miejscowości (np. Kozłówkę, Lublin, Kazimierz, 
Zamość), jak i okolice znacznie mniej dostępne - 
Tatry, Pieniny, Góry Świętokrzyskie, mazurskie je-
ziora. Ponieważ organem prowadzącym szkołę jest 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wiele spotkań 
i konferencji odbywa się w stolicy. 

Bliższe poznanie wschodnich sąsiadów dało 
impuls do nawiązania nowych kontaktów w Euro-
pie. Młodzież z Siennicy Różanej chętnie korzysta 
z wyjazdów do Niemiec w ramach programu Leo-
nardo da Vinci. od 2013 roku uczniowie realizują 
staże zawodowe w ośrodku iLLUT Berlin Branden-
burg w miejscowości Paulineneue. Początek współ-
pracy z ośrodkiem datuje się na 2012 rok, kiedy to 
nauczyciele udali się tam na szkolenie w ramach 
programu CEKiN. Nawiązane kontakty pozwoli-
ły na organizację kolejnych wyjazdów. Uczniowie 
przy okazji stażu zwiedzają Berlin, Poczdam, po-
znają zabytki, nowoczesne rozwiązania techniczne, 

Delegacja z Kostopolskiego Gimnazjum Humanistycznego przed 
Zespołem Szkół CKR w Siennicy Różanej – 2 października 2011 r. 

(źródło: kronika szkolna)
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przyrodę i niemiecką kulturę, doskonalą znajomość 
języka obcego. Nabywają doświadczenie zawodowe�
i po dwutygodniowym pobycie u zachodniego są-
siada, powracają pełni wrażeń, odważniejsi i bar-
dziej otwarci na ludzi innej narodowości. Czy, 
jak ich starsi koledzy sprzed niemal 40 lat mogą 
powiedzieć: wracaliśmy do kraju, aby jak naj-
szybciej usłyszeć polską mowę? Świat stał się dziś 
mniejszy, bliżej nam do miejsc dawniej niedostęp-
nych, atrakcyjnych i niezwykłych. A jednak powro-
tu do domu zawsze oczekuje się z niecierpliwością. 

Monika Nagowska

PS 
Więcej fotografii oraz informacji na temat dziejów 
szkoły i osób z nią związanych znajdziecie w mono-
grafii pt. „Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Siennicy Różanej 1964 – 2014”. Książka 
jest dostępna w bibliotece szkolnej. Zapraszamy do 
lektury.

Anegdoty

Fair play między resortami

W Siennicy Różanej sport zajmował od za-
wsze ważne miejsce w życiu lokalnej społeczności. 
W latach 60-tych prężnie działał Ludowy Klub 
Sportowy „Znicz”, do którego należeli uczniowie 
Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa. Rów-
nież dyrektor Józef Banaszkiewicz chętnie dzielił 
swoją energię pomiędzy kierowanie szkołą a preze-
sowanie klubowi. A zajmowało to niejednokrotnie 
całkiem sporo czasu. Gdy wraz z uczniem Jerzym 
Szczepanikiem wyprawił się do Krasnegostawu po 
matę zapaśniczą, podróż trwała o wiele dłużej niż 
zwykle, bo matę można było przywieźć jedynie trak-
torem. Wyprawa opłaciła się. oprócz maty, szkoła 
zdobyła wkrótce wiele zapaśniczych sukcesów,�
a Jerzy Szczepanik został sportowym mistrzem.

„Znicz” pozwolił rozwinąć skrzydła niejed-
nemu talentowi. Zawodnicy z pasją rozgrywali me-
cze piłki nożnej, a kibice z równą pasją dopingowali 
drużynę. i to niezależnie od tego kim byli i jaki za-
wód wykonywali. Jak wspomina Wanda Banasz-
kiewicz, oprócz dyrektora szkoły i nauczyciela wy-
chowania fizycznego, zaangażowany w działalność 
klubu był również miejscowy lekarz: Pasjonat piłki 
nożnej lekarz medycyny Bogdan Solarski biegał 

podczas meczu po boisku, doradzając zawodni-
kom i to... z maleńkim synkiem w wózku.�

Sportowych emocji nie mogła sobie również 
odmówić pewna osoba duchowna. Pasjonatem 
sportu był młody ksiądz Zygmunt Karp, który po 
zakończonej niedzielnej mszy, szybko przebierał 
się w dres i biegł poza kościołem na boisko. Para-
fianie nie do końca mogli zrozumieć ten zwyczaj, 
ale przecież na miłość do sportu nie ma mocnych. 
Co innego w latach 60-tych tak zjednoczyłoby dy-
rektora szkoły, lekarza i księdza? 

A, to takie buty!

Człowiek szybko przyzwyczaja się do wygód 
i nawet w podróży chciałby mieć nieco komfortu. 
Mimo to zdarza się, że turyści świadomie wybierają 
trudy pieszej wędrówki, czerpiąc przyjemność z po-
konywania własnych słabości i kolejnych odcinków 
trasy. Wanda Banaszkiewicz wspomina, że bra-
ła udział w jednej z takich wypraw jako kierownik 
wycieczki. Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnic-
twa zorganizowała rajd pieszy dla uczniów oraz dla 
chętnej młodzieży z Siennicy Różanej. Grupa udała 
się na Roztocze, nocowała w budynkach szkolnych�
i schroniskach młodzieżowych, nie zważając na 
niedogodności wędrówki. Zdarzały się przy tym 
miłe niespodzianki, a to gospodyni przygotowała 
pierogi z jagodami, a to na prawdziwym wiejskim 
mleku gotowano kakao. Minęło kilka dni. Jeden�
z chłopców - mieszkaniec gminy, który wspólnie 
wędrował z uczniami siennickiej szkoły - patrząc 
na buty pani dyrektor stwierdził z przekonaniem: 
Ależ ma pani wygodne buty!. Wanda Banasz-
kiewicz popatrzyła na swoje stopy i przytaknęła, 
bo faktycznie obuwie nie pozostawiło żadnych 
otarć i świetnie w nim się wędrowało. Ale to mo-
gła przecież widzieć tylko ona sama. Zapytała więc 
chłopaka: A skąd ty wiesz, że są takie wygodne?.�
okazało się, że młodzieniec którejś nocy wymknął 
się na wiejską zabawę i fantazja ułańska podpowie-
działa mu, żeby nałożyć buty pozostawione przed 
drzwiami przez panią dyrektor. Chyba służyły mu 
wyśmienicie, skoro tak je zachwalał, nie bacząc na 
zaskoczenie jakie wzbudza jego szczerość. 

Monika Nagowska
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AGROTRAVEL - Kielce 2014

11 kwietnia uczennice z Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej uczestniczyły w Vi Targach Kie-
leckich AGRoTRAVEL. Na Międzynarodowe Targi 
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki przyjechali wy-
stawcy z całej Polski, promując własne produkty�
i walory turystyczne regionu. Było to jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń turystycznych w kraju, 
na którym gościli przedstawiciele: Gruzji, Łotwy, 
Malty, Mołdawii, Niemiec, Słowacji i Włoch. Zwie-
dzający mieli doskonałą okazję, by poznać kultu-
rę i kuchnię poszczególnych regionów. W drodze 
powrotnej młodzież zwiedziła Sandomierz nad 
Wisłą.

Inspirujące spotkania

24 kwietnia w Zespole Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej miało miejsce kolejne spotkanie z cy-
klu „Szukamy inspiracji”. Projekt pod tym hasłem 
realizuje Katarzyna Czajka (nauczyciel historii�
i wiedzy o społeczeństwie). W spotkaniach z mło-
dzieżą uczestniczą znane osoby, mające ciekawe 
doświadczenia zawodowe. Tym razem do rozmowy 
zaproszono gościa z lubelskiej telewizji – redaktor 
Annę Dąbrowską. Uczniowie z zainteresowaniem 
słuchali jej wypowiedzi i zadali wiele pytań na te-
mat charakteru pracy dziennikarskiej. Dowiedzieli 
się, jak wygląda działalność interwencyjna i jakimi zasadami etyki należy się w niej kierować. Redaktor 
Anna Dąbrowska ciekawie opowiadała także o swojej pracy społecznej. 

Powiatowy Konkurs 
Profilaktyczny

Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej wzięli udział w XiV edycji Powiatowego 
Konkursu Profilaktycznego pod hasłem ,,Nało-
gi – droga do nikąd”.  ogłoszenie wyników miało 
miejsce 15 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnym-
stawie. Dotychczasowe doświadczenia z udziału�
w tej formie profilaktyki uzależnień zaprocentowa-
ły i przyniosły młodzieży sukces. Jury doceniło pra-
cę Katarzyny  Kręgulec (iii miejsce) i oskara Tryk-
szy (wyróżnienie). Podczas uroczystego podsumowania, uczniom z Siennicy towarzyszyła wicedyrektor 
Anna Kowalik. Przygotowaniem młodzieży zajęła się Elżbieta Krochmalska (pedagog szkolny).

WydarzeniaWydarzenia
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August Cieszkowski patronem 
siennickiej szkoły

Jubileusz Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej połączono z nadaniem szkole imienia 
Augusta Cieszkowskiego. Zgodnie z procedurą 
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożo-
no wniosek wraz uzasadnieniem i w oczekiwaniu 
na odpowiedź pracowicie przygotowywano się do 
tego niecodziennego wydarzenia. W szkole kom-
pletowano informacje na temat przyszłego patro-
na, materiały edukacyjne, publikacje i fotografie. 
Przygotowano dwie wystawy o Auguście Ciesz-
kowskim oraz zorganizowano trzy konkursy jemu 
poświęcone. 

Pierwszy odbywał się pod hasłem „Pod 
starym dachem, lecz rodzicielskim – siedziby 
Augusta Cieszkowskiego – pamiątki przeszłości�
i współczesne inspiracje”. Został zorganizowany 
przez Monikę Nagowską (nauczyciela biblioteka-
rza). Zadaniem uczestników było przygotowanie 
pracy plastycznej, inspirowanej wybraną siedzibą 
Cieszkowskiego, np. dworem w Suchej, pałacem�
w Surhowie lub dworem w Wierzenicy. Podsumo-
wanie konkursu miało miejsce 19 marca w Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej podczas prezen-
tacji dorobku kulturalnego mieszkańców gminy�
i promocji nowego numeru czasopisma „Ziarno”. 
Główną nagrodę w konkursie - w obecności Mar-
szałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grab-
czuka – otrzymała z rąk dyrektora Jacka Jagiełły 
uczennica Aleksandra Berbeć. 

Niemal równolegle trwał w szkole konkurs na 
prezentację multimedialną „Rozwój techniki rolni-
czej – od wieku pary i elektryczności do wieku kom-

puterów”. Konkurs inspirowany był działalnością 
Cieszkowskiego jako reformatora rolnictwa i pre-
kursora stosowania najnowocześniejszych maszyn�
i urządzeń. Został zorganizowany przez Janusza 
Łaniewskiego (kierownika praktycznej nauki za-
wodu). Najlepszą prezentację wykonał uczeń klasy 
iV a Technikum Radosław Puławski. W uznaniu 
dla wysokiego poziomu, praca została nie tylko na-
grodzona, ale też rozpowszechniona za pośrednic-
twem komunikatorów rozmieszczonych w szkole. 
Egzemplarz prezentacji przekazano do szkolnej 
biblioteki, jako pomoc dydaktyczną dla młodszych 
uczniów. 

10 kwietna miał z kolei miejsce konkurs 
wiedzy o przyszłym patronie. Wymagał od uczest-
ników znajomości biografii wielkiego Polaka i jego 
dokonań. Uczniowie wypełniali test, przygotowa-
ny przez Katarzynę Czajkę (nauczyciela historii) 
i Karinę Czerpak (nauczyciela języka polskiego). 
Dla zwycięzców przewidziano nagrody. W dniu 23 
kwietnia wręczono je  uczniom klas i Technikum: 
Dariuszowi Kostrzanowskiemu, Patrycji Pastuszak 
oraz Michałowi Mrozkowi.

Wniosek złożony do Ministra Rolnictwa�
i Rozwoju Wsi został pozytywnie rozpatrzony�
i imię Augusta Cieszkowskiego otrzymała każda ze 
szkół wchodzących w skład Zespołu: Technikum, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Police-
alna. informacje i materiały pomocnicze na temat 
patrona szkoły są dostępne w szkolnej bibliotece. 
Dzięki współpracy z osobami zainteresowanymi 
spuścizną Cieszkowskiego do Siennicy dotarły cen-
ne publikacje przekazane przez Joannę Pietrowicz 
z Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz 
państwa Ewę i Włodzimierza Buczyńskich – regio-
nalistów i przedstawicieli Komitetu  obchodów 200 
rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego.

WydarzeniaWydarzenia
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Majówka w siennickiej szkole

Podczas tradycyjnej Siennickiej Majówki 
Edukacyjnej, która miała miejsce w Zespole Szkół 
CKR w Siennicy Różanej, teren i budynki szkoły 
zwiedzało ok. 300 gimnazjalistów z całego regio-
nu. Zostali zapoznani z ofertą edukacyjną na rok 
2014/15 oraz wyposażeniem pracowni przedmio-
towych, sal do nauki zawodu, warsztatów szkol-
nych i internatu. Majówce towarzyszyła wystawa 
sprzętu rolniczego wysokiej klasy, pokaz „zumby 
siennickiej”, specjalnie przygotowane na tę okazję 
gry i zabawy zręcznościowe (w tym tenis stołowy, 
krav maga, siatkówka). Nie zabrakło występów ar-
tystycznych i poczęstunku przygotowanego przez 
uczniów. Bogaty program Siennickiej Majówki 
Edukacyjnej, jak zwykle, przyciągnął wielu mło-
dych ludzi stojących przed wyborem dalszej drogi 
kształcenia. 

Czas pożegnań

25 kwietnia w Zespole Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej odbyła się uroczystość zakończenia 
roku szkolnego klas maturalnych. Edukację koń-
czyli w tym dniu uczniowie klasy iV a i iV b Tech-
nikum. W tym szczególnym momencie towarzy-
szyli im zaproszeni goście: henryk 
Czerniej (Wicestarosta Krasno-
stawski), Krystyna Skóra (Sekre-
tarz Gminy Siennica Różana), ks. 
kan. Ryszard Siedlecki, Beata 
Bryda (przewodnicząca Rady Ro-
dziców) oraz dyrekcja szkoły, na-
uczyciele i młodsi koledzy. Spotka-
nie stanowiło okazję do wręczenia 
nagród, wyróżnień i podziękowań. 
Dyrektor szkoły Jacek Jagiełło ży-
czył uczniom kończącym naukę 
powodzenia na egzaminie matural-
nym i zawodowym. Uroczystości 
przyświecało hasło, zaczerpnięte 
ze słów św. Jana Pawła ii: „Wy-
magajcie od siebie, choćby inni 
od was nie wymagali”. obecni na 
spotkaniu z uwagą obejrzeli część�

artystyczną przygotowaną przez młodszych 
uczniów pod kierunkiem nauczycieli: Anny Wa-
tras-Lekan, Renaty Dyk i Kariny Czerpak. oprawę 
muzyczną zapewnił szkolny zespół prowadzony 
przez Mariana Sawickiego i Sławomira Bandosza.
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Ogólnopolski Konkurs 
Kulinarny „ Smaki Wsi”

Młodzież z Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej po raz trzeci wzięła udział w ogólnopol-
skim Konkursie Kulinarnym „Smaki Wsi”.  Konkurs 
tradycyjnie organizowany jest przez Zespół Szkół 
CKR im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie. 
Siennicką szkołę reprezentowały uczennice kl. ii c 
Technikum - Katarzyna Sznajder oraz Katarzyna 
Kręgulec. Tegoroczna edycja dotyczyła potraw pół-
mięsnych. Przygotowaniem uczennic zajął się ze-
spół nauczycieli zawodu: Danuta Dudzic, Anna Watras–Lekan, Anna Rybak i Justyna Maciasz. Konkurs 
odbył się w dniach 8-10 maja. Uczennice zaprezentowały na nim samodzielnie przygotowane cepeliny, 
zdobywając wyróżnienie. W ramach wyjazdu przewidziano dodatkowe atrakcje: rejs statkiem oraz zwie-
dzanie Parku Miniatur w Gierłoży. opiekę nad uczennicami podczas wyjazdu pełnili nauczyciele: Anna 
Rybak i Mariusz Kubina.

Smakujcie Lubelskie…

W dniu 24 kwietnia grupa uczniów z klasy 
iii b Technikum wraz z  wicedyrektor Anną Kowalik 
uczestniczyła w konferencji „Smakujcie Lubelskie. 
Kupujcie Lubelskie”. Tematem przewodnim kon-
ferencji był „Chmiel i jagnięcina - produkty lubel-
skie”. organizacją spotkania zajął się Wydział Nauk 
o Żywności i Biotechnologii oraz Wydział Biologii i 
hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Wsparcie przedsięwzięciu zapewnił Departament 
Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego. Uczestnicy konferencji 
zapoznali się ze sposobami uprawy chmielu ekolo-
gicznego oraz technologią wytwarzania na jego ba-
zie napoju prozdrowotnego o nazwie „kombucha”. 
Podczas spotkania omówiono hodowlę owiec na 
Lubelszczyźnie (zwłaszcza miejscowej rasy uhru-
skiej), walory smakowe i zdrowotne jagnięciny, 
promocję kuchni regionalnej i jej wpływ na rozwój 
turystyki oraz działalność firm z Lubelszczyzny. 

Na zakończenie konferencji zorganizowano 
panel dyskusyjny dotyczący problematyki współ-
pracy producentów i szefów kuchni oraz dostępu 
do produktów wysokiej jakości o niekwestiono-
wanych walorach smakowych. W dyskusji wzięli 
udział zaproszeni goście, m.in. prof. Ewa Solarska 
i prof. Tomasz Gruszecki z Uniwersytetu Przyrod-

niczego, hanna Szymanderska - wybitna autorka 
książek kulinarnych, propagatorka polskiego dzie-
dzictwa kulinarnego, Jarosław Uścimowski - prezes 
ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni, 
Agnieszka Kręglicka - krytyk kulinarny, restaura-
torka, autorka felietonów, książek i programu te-
lewizyjnego o tematyce kulinarnej, Jadwiga Tatara 
reprezentująca Stowarzyszenie EkoLubelszczyzna 
oraz Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubel-
skiego. Panel prowadził Piotr Franaszek. ocze-
kiwanym przez wszystkich punktem konferencji 
była degustacja potraw z ekologicznych szparagów 
chmielowych i jagnięciny oraz produktów znanych 
marek Lubelszczyzny. 
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Najlepsi pojechali do Brukseli

Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej wzięli udział w konkursie wiedzy o Unii 
Europejskiej, który odbywał się pod hasłem „Wie-
dza biletem do Brukseli”. Pomysłodawcą konkursu 
był prof. Zbigniew Zaleski – poseł do Parlamentu 
Europejskiego. Wzięło w nim udział dwanaścioro 
uczniów z klas i i ii Technikum. Najlepszymi oka-
zały się w kolejności:  Monika  Koman, Ewelina 
Góra i Żaneta Saja. Laureatkom przyznano pamiąt-
kowe dyplomy i upominki, ich wręczenie odbyło się 
w obecności Małgorzaty Stadnik (asystenta  prof. 
Zbigniewa Zaleskiego), dyrektora Jacka Jagiełły 
oraz wicedyrektor Anny Kowalik. Zdobywczyni 
pierwszego miejsca – Monika Koman – została 
zaproszona na wycieczkę do Parlamentu Europej-
skiego. Wyjazd był wspólną nagrodą dla laureatów 
z całego województwa lubelskiego.

1 kwietnia z warszawskiego lotniska uczest-
nicy udali się do Charleloi, skąd następnie autoka-
rem wyruszyli do Brukseli. Tam zwiedzili Pasaż św. 
huberta, Katedrę św. Michała, Park Brukselski, 
gmach parlamentu, Pałac Królewski i Grand Pla-
ce. W godzinach wieczornych wzięli udział w uro-
czystej kolacji z prof. Zbigniewem Zaleskim. Dru-
gi dzień pobytu przeznaczony był na zwiedzanie 
Parlamentu Europejskiego i poznanie zasad jego 
funkcjonowania. organizacją konkursu na terenie 
szkoły i opieką podczas wyjazdu do Brukseli zajął 
się nauczyciel Krzysztof Rękas.

50-lecie Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 

w Siennicy Różanej
Dnia 14 czerwca 2014 r. w ZSCKR w Siennicy 

Różanej zorganizowano uroczyste obchody 50-lecia 
istnienia szkoły. Stały się one okazją do nadania jej 
imienia. Na patrona ZSCKR w Siennicy Różanej  
powołano Augusta Cieszkowskiego – reformatora 
rolnictwa, wybitnego działacza społecznego i poli-
tycznego doby XiX wieku. 

Uroczystości zostały poprzedzone mszą świę-
tą celebrowaną przez biskupa Artura Mizińskiego 
– Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu 
Polski. W czasie jej trwania poświęcono nowy sztan-

dar szkoły. Część główna obchodów miała miejsce�
w budynku szkolnym. oficjalne otwarcie poprze-
dziły: odsłonięcie tablicy z wizerunkiem patrona, 
otwarcie Galerii Plakatu Janusza Jutrzenki Trze-
biatowskiego, występy zespołów artystycznych 
– „Jawora” (Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu 
Przyrodniczego z Lublina) oraz „Gaudium” (zespół 
muzyczny z Dubienki). otwarcia spotkania doko-
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nał Jacek Jagiełło, sprawujący funkcję dyrektora 
ZSCKR w Siennicy Różanej. on też odebrał gratu-
lacje od licznie zgromadzonych gości. Jako pierw-
szy zabrał głos Józef Zając - Senator RP – Rektor 
PWSZ w Chełmie. W imieniu Ministra Rolnictwa�
i Rozwoju Wsi wystąpiła iwona Korczak, sprawują-
ca funkcję dyrektora Departamentu Spraw Społecz-
nych i oświaty Rolniczej  Ministerstwa Rolnictwa�
i  Rozwoju Wsi. Władze wojewódzkie reprezento-
wał Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa 
Lubelskiego, władze powiatowe – Janusz Szpak 
– Starosta Krasnostawski, a samorządowe – Leszek 
Proskura – Wójt Gminy Siennica Różana. Na ręce 
dyrekcji życzenia złożyli również dyrektorzy szkół 
podlegających Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjal-
nych z regionu, zaprzyjaźnionych szkół z Ukrainy�
i Niemiec oraz przedstawiciele Gminnego Centrum 
Kultury i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Sien-
nickiej, a także wybitni regionaliści badający spuś-
ciznę Augusta Cieszkowskiego – państwo Ewa J.�
i Włodzimierz Buczyńscy.

obchody 50-lecia stały się też okazją do wrę-
czenia licznych nagród. Medalem „Zasłużony dla 
rolnictwa” odznaczono: Ewę Antoniak, Katarzynę 
Czajkę, Danutę Dudzic, Romana Dyjacha, Renatę 

Dyk, Waldemara Jurkiewicza, Annę Karwat, Wie-
sława Kazanowskiego, Janusza Łaniewskiego, Ja-
centego Łukasika, Andrzeja Nizioła, Andrzeja Pro-
skurę, Mariana Sawickiego, Leokadię Styk, Jana 
Tyrawskiego – nauczycieli i pracowników admini-
stracji i obsługi ZSCKR w Siennicy Różanej.

Nagrodę „Przyjaciel szkoły” przyznano Ta-
deuszowi Nalewajkowi  - Podsekretarzowi Stanu�
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (odebra-
ła ją w jego imieniu iwona Korczak) oraz Agnieszce 
Miszczak–Płuciennik, sprawującej funkcję Wicedy-
rektora Departamentu Spraw Społecznych i oświa-
ty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nagrodę „Przyjazny przedsiębiorca” odebra-
li: Mirosław Cegłowski, reprezentujący Cukrownię 
„Krasnystaw”, oraz Marek Ciechomski, reprezen-
tujący okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kra-
snymstawie.

Szczególne podziękowania odebrał Janusz 
Jutrzenka Trzebiatowski, artysta, który  przekazał 
szkole kolekcję swoich plakatów. W ten sposób po-
wstała wspaniała stała ekspozycja.

W trakcie uroczystości Anna Kowalik – spra-
wująca funkcję zastępcy dyrektora ZSCKR w Sien-
nicy Różanej przypomniała historię placówki, do-
konano aktu nadania szkole imienia (zarządzenie 
MRiRW w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Róża-
nej odczytała iwona Korczak), uroczyście przekaza-
no nowy sztandar szkoły społeczności uczniowskiej.

Finałem uroczystości była część artystyczna 
w wykonaniu uczniów ZSCKR w Siennicy Różanej, 
którą zatytułowano „Ale tu po nas coś zostanie”.

Po zakończeniu części oficjalnej, gości za-
proszono do zwiedzania budynków szkoły, stoisk 
wystawienniczych, smakowania wypieków w bar-
kach kawowych. Całość obchodów zamknął uroczy-
sty obiad.

WydarzeniaWydarzenia



Paweł Rogalski ur. 6 grudnia 1989 r. w Szczecinie. Absolwent Liceum Plastycznego im. Constantina 
Brancusi w Szczecinie. obecnie student czwartego roku na Katowickiej ASP, wydział malarstwa w pra-
cowni prof. Andrzeja Tobisa. Zajmuje się głównie malarstwem i serigrafią. Prace znajdują się w kraju�
i zagranicą. Paweł Rogalski rodzinnie związany jest z Rudnikiem.
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Ziarno z marszałkiem

Po raz kolejny miłośnicy sztuk pięknych 
spotkali się w siennickim Centrum Kultury tym 
razem na promocji najnowszego 37. numeru cza-
sopisma „Ziarno”. Formułą nowych wydań jest 
prezentacja zespołu artystycznego, twórcy malar-
stwa oraz wybranej miejscowości z terenu gminy 
Siennica Różana. Tym razem przedstawiony zo-
stał Zespół Śpiewaczy „Słowianki” z Baraków, któ-

ry świętował swoje 30-lecie, oraz malarstwo Anny�
i Zbigniewa Antoniaków zamieszkałych w Biłgo-
raju, a pochodzących z Siennicy Królewskiej Du-
żej. obok wymienionej twórczości autorstwa córki�
i ojca można było podziwiać wyroby rękodzieła ar-
tystycznego wykonane przez mieszkanki Baraków�
i jednocześnie członkinie „Słowianek”. 

obecny na promocji Wicemarszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, 
wysoko ocenił walory artystyczne i gospodar-
cze gminy Siennica Różana. Po czym wspólnie 
z dyrektorem Departamentu Finansów Urzędu 

Marszałkowskiego w Lublinie Ryszardem Staś-
czakiem wręczył jubilatkom specjalną nagrodę. 
Gościem spotkania była także radna Sejmiku 
Województwa Lubelskiego Zofia Woźnica, kie-
rownicy PT KRUS w Biłgoraju i Chełmie Piotr 
Służewski i Wiesław Gumiel, dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Siennicy Różanej Anna Frań-
czak i przewodniczący komisji kultury Rady Mia-
sta Krasnegostawu Marek Kiciński. „Słowianki” 
przyjmując osobiste gratulacje otrzymały także 
nagrody rzeczowe od Starosty Krasnostawskiego 
Janusza Szpaka, Prezes Lokalnej Grupy Działania 
„Krasnystaw PLUS” Doroty Sawy-Niećko, Prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej 
Feliksy Głowackiej, rektor Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku Anny Fornal, Dyrektora Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej Jacka Jagiełły, dyrekto-
ra GoK w Łopienniku Górnym Dariusza Zawady�
i oczywiście Wójta Gminy Leszka Proskury, Prze-
wodniczącego Rady Gminy Waldemara Nowosa-
da, dyrektora Centrum Kultury Andrzeja Misiury 
oraz wszystkich lokalnych zespołów artystycz-
nych. Jako gość specjalny koncertowała kapela 
ludowa „Cukrowniacy”, a z nią Krystyna Kobylań-
ska - dawny konsultant artystyczny „Słowianek”. 

Sponsorami uroczystości był Bank Spół-
dzielczy w Krasnymstawie, Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna w Zagrodzie i okręgowa Spółdziel-
nia Mleczarska w Krasnymstawie.

Wizerunek twórczej osobowości autorów 
tradycyjnie przybliżył scenograf i reżyser Teatru 
Pokoleń, Tadeusz Kiciński, natomiast Andrzej Da-
vid Misiura zapoznał zebranych z zawartością bie-
żącego 37. wydania. Niespodziewanie obdarował 
przy tym Krzysztofa Grabczuka archiwalnym nu-
merem „Ziarna”, w którym opublikowany był wy-
wiad z przyszłym marszałkiem, a wówczas świeżo 
upieczonym trenerem sekcji zapaśniczej z upraw-
nieniami międzynarodowymi. Nie byłoby w tym 
nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że ów 33. nu-
mer wydany został prawie przed ćwierć wiekiem, 
bo w 1990 roku.

Ze sztuką obcowano do późnych godzin 
w obecności plastyków z krasnostawskiej „Pale-
ty”, chełmskiej „Pasji”, siennickiej „osiemnast-
ki”, twórców literatury, muzyków i dziennikarzy.�
A wszystko odbyło się 19 marca 2014 roku.
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Justyna Ślusarczyk
Justyna Ślusarczyk urodziła się w Kielcach. Jest absolwentką Liceum 
Sztuk Plastycznych w rodzinnym mieście, oraz Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Z zawodu dyplomowany konserwator dzieł sztu-
ki. Pracuje w Muzeum Lubelskim. od 10 lat mieszka w Siennicy Różanej 
uczestnicząc w życiu kulturalnym gminy. Należy do siennickiej Grupy 
Plastycznej „oSiEMNASTKA” i jest członkiem Stowarzyszenia Twórców 
„PALETA” w Krasnymstawie. Twierdzi, że spotkania w gronie zaprzyjaź-
nionych plastyków inspirują ją do dalszego rozwoju, pozwalają zamienić 
małe punktowe pędzelki na narzędzia typu szpachelka, czy pędzel „ławko-
wiec”. Maluje głównie w technice olejnej i akrylu, tematem dominującym 
jest pejzaż i przyroda.
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Artyści na Dzień Matki 

25 maja 2014 roku w siennickim amfiteatrze odbył się 
recital Darka Bernatka, utalentowanego wokalisty i zwycięzcy 
programu „Szansa na sukces”. Piosenkarz przyjechał na zapro-
szenie sponsora koncertu - Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Siennickiej i  zaprezentował głównie przeboje lat 70-tych. Kon-
cert zbiegł się z Dniem Matki, to też prezes stowarzyszenia Fe-
liksa Głowacka nie omieszkała na wstępie złożyć serdecznych 
życzeń wszystkim matkom. Później swoje życzenia przekazał 
wójt Leszek Proskura. organizacją imprezy zajęło się Centrum 
Kultury zapewniając nagłośnienie, dekorację, obsługę me-
dialną i techniczną. Artyście towarzyszyły występy lokalnych 
zespołów takich jak: „Sienniczanki”, „Wrzos”, „Echo” i „Sło-

wianki”. Zaszczyt prowadzenia koncertu 
przypadł gimnazjalistkom z Zespołu Szkół�
w Siennicy Różanej. Darkowi Bernatko-
wi z łatwością udało się zachęcić widzów 
do wspólnej zabawy. Śpiewał z nim wójt 
Leszek Proskura, jego żona Ewa oraz pa-
nie z zarządu Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Siennickiej. Po koncercie wszy-
scy powrócili do swoich zajęć, wiele osób 
udało się do urn wyborczych, ponieważ 
był to dzień wyborów do Europarlamen-
tu. opustoszał amfiteatr, a Darek Ber-
natek długo jeszcze z nami rozmawiał�
o pięknej pracy animatora kultury.

„No name” na podium

1 czerwca 2014 roku zespół tańca współ-
czesnego No NAME Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej zwyciężył zajmując ii miejsce (w katego-
rii do 17 lat) w ii Powiatowym Festiwalu Piosenki�
i Tańca w Żółkiewce. Pierwszej lokaty nie przyzna-
no, więc zwycięstwo przypadło No NAME. Warto 
przypomnieć, że w ubiegłorocznym festiwalu nasz 
zespół także triumfował zajmując i miejsce. Gra-
tulujemy!

W konkursie uczestniczyły grupy z terenu 
powiatu krasnostawskiego, ich występy oceniało 
jury w składzie Dorota Sawa-Niećko - prezes Sto-
warzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”, Marzena 
Darmochwał – choreograf MDK w Krasnymstawie 
i Tadeusz Kiciński ze Starostwa Powiatowego.
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„Osiemnastka” tworzy

15 maja 2014 roku odbyły się pierw-
sze warsztaty malarskie Grupy Plastycznej 
„osiemnastka”. W Centrum Kultury artyści 
pracowali nad nowymi obrazami. Dzięki za-
inicjowanym zajęciom niektórzy mogli po-
wrócić do dawno uprawianej sztuki, a inni 
dopiero rozpocząć swoją przygodę z profesjo-
nalnymi farbami. W rodzinnej atmosferze, 
wśród pędzli, farb i wszechobecnego zapachu 
terpentyny (dobrze znanego malarzom), po-
wstawały nowe dzieła. Po udanych warsztatach „osiemnastka” zaprasza wszystkich zainteresowanych do 
udziału w kolejnych spotkaniach, które odbywają się w każdy czwartek między godziną 1600 a 1900.

„Osiemnastka” podbija serca 
krasnostawian 

Z udziałem  sympatycznych gości 6 maja b.r. 
Galeria Collegiata Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Krasnymstawie prezentowała zbiorową wystawę 
Grupy Plastycznej „osiemnastka”. Podczas werni-
sażu można było usłyszeć najnowsze piosenki ka-
peli „Siennica”. obok autorów „osiemnastki” prace 
wystawiali członkowie Grupy Rękodzieła Artystycz-
nego, która zawiązała się na początku kwietnia przy 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Wyborny po-
częstunek, sympatyczne uśmiechy autorek, przyjazna widownia i gościnność gospodarzy dodawały uroku 
prezentowanym pracom. Pomimo, że nie wszyscy wystawiający autorzy mogli być obecni, to duchem byli 
przy swoich pracach. Nie zawiodła zaprzyjaźniona krasnostawska grupa plastyczna „Paleta” i stali bywal-
cy - amatorzy imprez artystycznych. Wystawa trwała do 26 maja 2014 r.

Warsztaty plastyczne 
dla dzieci

16 maja 2014 roku w siennickim Cen-
trum Kultury odbyły się warsztaty w zakresie 
nowej, ciekawej i efektownej techniki zwa-
nej: quilling. Było to pierwsze z planowanych 
spotkań z cyklu „Kwiatki na Dzień Matki”. 
Warsztaty prowadziła Agnieszka Dziedzic 
twórczyni GRA (Grupy Rękodzieła Artystycz-
nego), wspierana przez Bożenę Kielech, Sylwię 
Kiełbasę i Ewelinę Matczuk. Przez kilka godzin z oddaniem dzieliła się swoją wiedzą z czterdzieściorgiem 
dzieci zapoznając je z tajnikami tej kolorowej, papierowej techniki. Przy nieskrywanym zainteresowaniu 
i twórczej atmosferze powstały piękne prace.
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Film się kręci

Z końcem kwietnia rozpoczęto zdjęcia do dyplomowego 
fabularnego filmu pt. „G-Roy” w reżyserii Tomasza Brzyszki. obok 
znanych polskich aktorów w filmie wzięli udział także aktorzy Te-
atru Pokoleń. Sceny kręcone były na terenie powiatu krasnostaw-
skiego m.in. w Siennicy Różanej, Rudce, olesinie, Antoniówce�
i Krasnymstwie. oto kilka fotografii z planu zdjęciowego�
w zacisznym i malowniczym olesinie, wykonanych 1 maja 
2014 roku. Ten dzień przyniósł nowe doświadczenia dla na-

szej grupy teatralnej�
i kilka niespodzianek. 
Szczególnie pamiętny 
był nerwowy protest 
jednego z mieszkańców, 
który chyba na serio po-
traktował fabułę filmu�
i w połowie zdjęć posta-
nowił nawet odłączyć 
zasilanie elektryczne, ja-
kiego wcześniej chętnie 
użyczył. Spowodowało 
to trochę zamieszania, ale na szczęście ekipa miała ze sobą agregat 
prądotwórczy i zadanie chociaż z opóźnieniem zostało wykonane. 
Na razie nie możemy zdradzić fabuły, ale w imieniu realizatorów 
zapraszamy na pokaz.

W taką noc 
Teatr Pokoleń nie śpi

od dwóch lat spektakle Teatru 
Pokoleń zaczęły się wpisywać w trady-
cję muzealnych nocy. 17 maja 2014 roku�
o godz. 2100 w refektarzu Muzeum Re-
gionalnego w Krasnymstawie rozpoczął 
się przedpremierowy spektakl pt. „Teatr 
w Pipidówce” wg prozy Michała Bału-
ckiego w adaptacji scenicznej Andrzeja 
D. Misiury. Reżyserią zajął się Tadeusz 
A. Kiciński, a interesujący występ zna-
nych do tej pory artystów Teatru Poko-
leń, wsparty został świetną grą debiutujących aktorów, co mile zaskoczyło widzów. ósma już realizacja 
siennickiego teatru, po ubiegłorocznej nowatorskiej adaptacji „Zemsty” i spektaklu „Synteza” przyjęta 
została z zachwytem przez pełną widownię.
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Stefan Zając zwycięzcą

Tego roku Dzień Działacza�
i Pracownika Kultury Powiatu Kras-
nostawskiego odbył się 20 maja br. w 
gminie Kraśniczyn. Tradycyjnie pod-
czas uroczystości rozstrzygnięto po-
wiatowy konkurs KULTURA 2014 pod 
patronatem Marszałka Województwa 
Lubelskiego. Na imprezie nie mogło za-
braknąć przedstawicieli organizatorów�
i gospodarzy. Po raz pierwszy oprócz dy-
rektorów placówek kultury obecni byli 
także dyrektorzy szkół z terenu powia-
tu. Uroczystości otworzyła Małgorzata 
Sapiecha – Wójt Gminy Kraśniczyn. W trakcie imprezy ogłoszono wyniki konkursu KULTURA 2014. W no-
wej kategorii „Senior Kultury” zwycięzcą został reprezentant naszej gminy: Stefan Zając. Bliska zwycięstwa�
w kategorii „Talent artystyczny” była także Agnieszka Proskura i Zespół Śpiewaczy „Słowianki” z Ba-
raków otrzymując w swoich kategoriach zaszczytne nominacje. Doceniony został także Andrzej David 
Misiura – dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej otrzymując nagrodę Marszałka Województwa 
Lubelskiego za aktywność zawodową.

Teatr w Pipidówce. 
Premierowe 

przedstawienie

Teatr Pokoleń istnieje od 
2008 roku. 31 maja 2014 roku 
przedstawił już ósmą premierę, 
którą była sztuka „Teatr w Pipi-
dówce” na podstawie prozy Michała 
Bałuckiego i scenariusza Krzysztofa 
Babickiego w adaptacji literackiej 
Andrzeja Davida Misiury. Reży-
serią i scenografią zajął się Tade-
usz Andrzej Kiciński. Na spektakl 
przyjechali goście z różnych miej-
scowości naszego powiatu. obecny 
był starosta i władze gminne. Było 
dużo kwiatów, gratulacji i upomin-
ków. Jak zapewniają widzowie sztu-
ka wywarła dobre wrażenie, a teatr 
otrzymał interesujące propozycje.

WydarzeniaWydarzenia

Od lewej: Mariola Sysa, Ewa Dziedzic, 
Maria Guz, Katarzyna Kondratiuk
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50 spektakli 
Teatru Pokoleń

23 marca 2014 roku odbył się 50 
spektakl Teatru Pokoleń Centrum Kul-
tury w Siennicy Różanej. Jubileuszowe 
przedstawienie wypadło w Gminnym 
Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej. 
Zespół teatralny przyjął gratulacje od 
przedstawicieli sąsiedniego samorządu 
reprezentowanego przez Wicewójt Gminy 
Krasnystaw Edytę Gajowiak–Powroźnik�
i Przewodniczącego Rady Gminy Kras-
nystaw Leszka Szeniaka. Aktorzy biorący 
udział w jubileuszowym przedstawieniu 
oprócz słów uznania, otrzymali z rąk dy-
rektora Andrzeja Davida Misiury pamiąt-
kowe kubki z wizerunkami odtwórców 
poszczególnych ról „Zemsty”, którą właś-
nie tego dnia grano. Upominek otrzymał 
także współpracujący niegdyś z teatrem 
przedstawiciel gospodarzy Andrzej Woź-
niak.

„Dzieje siennickiego teatru”

Pod takim tytułem ukazała się dawno zapo-
wiadana książka opisująca historię teatru w Sien-
nicy Różanej. opowieść sięga roku 1913, czasu gdy 
Franciszek Zaraza z Woli Siennickiej założył pierw-
szy zespół teatralny. od tamtej chwili z różnymi 
przerwami sztuka teatralna kwitła na terenie gmi-
ny. ostatnio w 2008 roku odrodziła się w postaci 
Teatru Pokoleń dzięki staraniom ireny Zarazy ze 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej. Ze-
spół od sześciu lat pracuje pod kierunkiem Tadeu-
sza Kicińskiego i Andrzeja Misiury, i przygotował 
aż osiem premier (!) - wynik na miarę zawodowego 
teatru.

oprócz najdawniejszych wspomnień, 
książka relacjonuje przygotowania do ostatnich 
przedstawień i prezentuje najciekawsze zdjęcia. 
Zamieszcza kalendarium występów, plakaty, po-
dziękowania, wspomnienia aktorów i nazwiska 
wszystkich, którzy przyczyniali się do wystawiania 
poszczególnych sztuk.

„Dzieje siennickiego teatru” są cennym do-
kumentem ostatniego stulecia, autorstwa ireny 
Zarazy i Andrzeja D. Misiury. W pracach redakcyj-
nych wydawnictwo wsparli: Paweł Piłat, Wiesław 
Krajewski i Tadeusz Kiciński.
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Sala im. Janusza Jutrzenki 
Trzebiatowskiego w Siennicy 

Różanej

Janusz Jutrzenka Trzebiatowski jest ab-
solwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, plakatem, sceno-
grafią i medalierstwem. Ma na swoim koncie blisko 
sto wystaw indywidualnych i pięćset międzynaro-
dowych. Jego dzieła znajdują się w ponad stu mu-
zeach. Wydał dwanaście zbiorów poetyckich. Dzię-
ki uczciwej postawie wobec sztuki i ludzi, znany�
i uznany zarówno w kraju jak i poza jego granica-
mi. Ma przyjaciół wszędzie, a szczególnie na naszej 
pięknej ziemi, którą w sposób wyjątkowy sobie upo-
dobał. Ciągle do niej wraca z nowymi pomysłami�
i energią zasiewając miłość do sztuki i otaczającego 
świata. Jego związki z Chełmszczyzną, a szczegól-
nie z Siennicą Różaną, w której artysta obdarzony 
licznymi talentami niespodziewanie zatrzymał się 
na wiele lat, to temat na ciekawe opowiadanie, jak 
mówi Teresa Chomik-Kazarian. 

Z Siennicą Różaną związał się w drugiej po-
łowie lat dziewięćdziesiątych, początkowo uczest-
nicząc w plenerach plastycznych, a później w życiu 
kulturalnym gminy. otrzymał honorowe wyróżnie-
nie Zasłużony dla Gminy Siennica Różana w posta-
ci statuetki jednorożca. W piątek 13 czerwca 2014 
roku, podczas uroczystej sesji Rady Gminy przy-
znano mu pierwsze w historii honorowe obywatel-
stwo Siennicy Różanej. Uroczystość zbiegła się z ju-
bileuszem 60-lecia pracy twórczej artysty. Podczas 
niej nastąpiło otwarcie nowej sali znajdującej się�
w murach Urzędu Gminy, która otrzymała imię 
jubilata. Spotkanie zwieńczył wernisaż stałej 
wystawy dwudziestu pasteli i obrazów olejnych 
znajdujących się we wspomnianej sali - daru 
wdzięczności za gościnność Siennicy Różanej.�
W wydarzeniach uczestniczyła Julia Chabowska-
Reca - kustosz Muzeum Janusza Jutrzenki Trze-
biatowskiego w Chojnicach. Autorowi gorąco gra-
tulowali gospodarze gminy: wójt Leszek Proskura 
i przewodniczący rady Waldemar Nowosad oraz 
zaproszeni goście, a wśród nich wiceprezes NiK 
Marian Cichosz, prezes SMZS Feliksa Głowacka, 
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego An-
drzej Leńczuk, dyrektorzy szkół Dariusz Michalak 
i Jacek Jagiełło. Środowisko artystów plastyków 

reprezentowała Teresa Chomik-Kazarian. Nato-
miast Andrzej David Misiura zaprosił zgromadzo-
nych do lektury najbliższego numeru „Nestora”,�
w którym zaplanowano publikację recenzji naj-
nowszej książki małżonki artysty - Joanny Krupiń-
skiej-Trzebiatowskiej.

Podczas wernisażu uczniowie przygotowa-
ni przez polonistkę Marylę Rudzką z Gimnazjum 
Zespołu Szkół w Siennicy Różanej interpretowali 
na scenie wiersze Janusza Jutrzenki Trzebiatow-
skiego. oprawę muzyczną zapewniła świetnie za-
powiadająca się pianistka Katarzyna Witt z Mile-
jowa obecnie studiująca w Poznaniu. Prezentowała 
dzieła muzyki klasycznej wybitnych kompozyto-
rów m.in. Fryderyka Chopina. Nie był to koniec 
spotkań z plastyką, bo już następnego dnia otwo-
rzono drugą stałą wystawę prac Janusza Jutrzenki 
Trzebiatowskiego - Galerię Plakatu Artystycznego 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Siennicy Różanej.

Podobne jubileuszowe uroczystości odbyły 
się w innych terminach w Chojnicach, rodzimym 
mieście artysty, oraz w Krakowie - miejscu jego za-
mieszkania. Spotkaniom towarzyszył film z wizyty 
w Chinach i promocja najnowszego albumu malar-
stwa „impresje chińskie” inspirowanego kulturą 
Wschodu, gdzie artysta święcił niedawne sukcesy. 

Janusz Jutrzenka Trzebiatowski nie krył 
emocji i wzruszenia. Wspomniał, że Siennica Ró-
żana jest miejscem, w którym zostawił swoje sny… 
Dlatego m.in. przekazał na ręce wójta Leszka 
Proskury część obszernej kolekcji z cyklu „Pejzaż 
siana” inspirowanej nazwą gminy. Podarowane 
obrazy wycenił na przeszło dwieście tysięcy złotych 
i taka suma zapisana została w okolicznościowym 
dokumencie publicznie podpisanym przez obie 
strony.

WydarzeniaWydarzenia
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W Siennicy na sianie

„W Siennicy na sianie” to kluczowa część 
ii Targów Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lu-
belskie lato 2014”, które trwały na terenie powiatu 
krasnostawskiego w dniach 22 czerwca – 6 lipca.

Siennicka impreza odbyła się w sobotę 5 
lipca i była całodziennym festynem odbywającym 
się w kilku rejonach, którego centrum skupiało 
się w amfiteatrze. Na kulturalną ofertę złożył się 
cykl konferencji, turniejów, pokazów i występów. 
Sobotni poranek rozpoczęły zawody wędkarskie�
o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana na zbior-
niku retencyjnym „Siennica”. 

Następnie o godzinie 1030 wystartowała 
pierwsza grupa w Międzynarodowym Maratonie 
Rowerowym Szlakiem Greenway „Dziedzictwo 
Wschodu” o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana 
i Wójta Gminy Kraśniczyn. organizatorzy Marato-
nu Kresowego wraz z uczestnikami zgodnie uzna-
li, że trasy były bardzo wymagające, dzięki czemu 
mogli sprawdzić się w naprawdę ekstremalnych 
warunkach.

W tym samym czasie w galerii Janusza Ju-
trzenki Trzebiatowskiego odbywały się konferencje 
na temat racjonalnego odżywiania oraz zdrowego 
stylu życia, które prowadzili Mariola Bojarska–Fe-
renc, Karol okrasa, Agnieszka Perepeczko i dr Ma-
rian Janusz Kawałko.

W plenerze natomiast uczestnicy imprezy 
mogli wziąć udział w ćwiczeniach jogi i pilatesu 
pod okiem Marioli Bojarskiej–Ferenc. Następnie 
mała scena i jej otoczenie zmieniło się w kameral-
ną „Kawiarenkę z gwiazdami”. Spore wrażenie wy-
wołał także efektowny pokaz capoeiry nawiązujący 
do aktywnego i zdrowego stylu życia. Wśród wielu 
atrakcji mogliśmy podziwiać strażaków podczas 
pokazów ratownictwa wodnego, którzy później za-
fundowali widzom rejsy motorówkami.

okolice Zespołu Szkół w Siennicy Różanej 
oraz amfiteatru przepełnione były stoiskami lokal-
nych wyrobów kulinarnych. Znalazł się również 
kącik dla najmłodszych ze zjeżdżalnią i dmuchany-
mi zamkami. odbyły się zawody sportowo–rodzin-
ne na stadionie orlika oraz turniej zorganizowany 
przez Wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego�
w Chełmie. Nie zabrakło również pokazu starych 
samochodów pod nazwą „Turystyczne spotkanie 
weteranów szos”. 

WydarzeniaWydarzenia



�2

Sporo uwagi skupiły i Wojewódzkie Zawody 
w Piłkę Prądową o Puchar Marszałka Wojewódz-
twa. Była to niespotykanie widowiskowa i emo-
cjonująca rywalizacja drużyn straży pożarnych,�
w której zwycięstwo przypadło ochotniczej Straży 
Pożarnej z Woli Siennickiej. 

W godzinach popołudniowych na deskach 
amfiteatru nastąpiło podsumowanie zawodów 
wraz z wręczeniem nagród dla zwycięzców, a Ze-
spół Pieśni i Tańca „Jawor” umilił wszystkim wie-
czór prezentując widowisko weselne „W Siennicy 
na sianie”. Blok imprez prowadzili znani z Teatru 
Pokoleń doświadczeni konferansjerzy Mariola 
Sysa i Tadeusz Kiciński. Głównymi organizatora-
mi festynu była Gmina Siennica Różana i Lokalna 

Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”. Tego dnia 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a wieczorem tań-
czyć na dyskotece.

Marszałek Województwa Lubelskiego�
Sławomir Sosnowski�

objął honorowym Patronatem -�
i Wojewódzkie Zawody w Piłkę Prądową

WydarzeniaWydarzenia

Zwycięska drużyna OSP w Woli Siennickiej 
w zawodach piłki prądowej. Od lewej w mundurach: 
Tomasz Kaczmarek, Zbigniew Markiewicz, Damian 

Grabczak, Roman Grabczak, Grzegorz Kubina.
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Jak czytać malarstwo?

Pod takim hasłem 12 czerwca odbyło się 
spotkanie Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego z 
Krakowa ze słuchaczami Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Siennicy Różanej i Grupą Plastyczną 
osiemnastka. Artysta przypomniał swoją pierwszą 
wizytę na naszym terenie w 1996 roku. odwołując 
się w swojej twórczości do symboliki siana i Sien-
nicy, w ciągu kilku lat stworzył imponujący cykl stu 
kilkudziesięciu obrazów pod nazwą „Pejzaż siana”. 
Jedne z lepszych prac przekazał jako stałą ekspo-
zycję dla Siennicy Różanej i można je już od czerw-
ca oglądać w Urzędzie Gminy. Z widowni padały 
pełne podziwu głosy dla tytanicznej pracy artysty 

mającego na koncie setki wystaw i tysiące obra-
zów… Wszystko sprowadzało się do retorycznego 
pytania: kiedy udało mu się stworzyć aż tak wie-
le? A artysta z tajemniczym uśmiechem snuł swoją 
opowieść dalej. Pokazywał zgromadzonym stogi 
siana w górskiej scenerii, stogi z których spadały 
poszczególne warstwy, stogi prześwietlone zacho-
dzącym słońcem, stogi ze znamionami erotyzmu 
i wiele innych. Czy słuchacze znaleźli klucz do ro-
zumienia nowoczesnej sztuki? Czy zdołają uwolnić 
swoją wyobraźnię oglądając następne wystawy? 
Jesteśmy przekonani, że tak. Potwierdziła to także 
sympatyczna pani Julia Chabowska-Reca - kustosz 
Muzeum Sztuki Janusza Jutrzenki Trzebiatowskie-
go w Chojnicach, która towarzyszyła artyście pod-
czas kilkudniowego pobytu w Siennicy Różanej. 

Kapela Ludowa wyróżniona

Festiwal w Łopienniku Górnym w bieżącym 
roku odbył się 26 kwietnia i po raz pierwszy przyjął 
rangę międzynarodowego, ponieważ wśród 53 ze-
społów i solistów biorących w nim udział znaleźli 
się wykonawcy m.in. z Ukrainy. W skład komisji 
konkursowej weszli: Janina Biegalska (przewod-
nicząca), Beata Wolanin, Andrzej Sar, Tadeusz 
Kiciński i Jerzy Żuk. Gminę Siennica Różana re-
prezentowały: Chór Mieszany „Echo” z Woli Sien-
nickiej, solistki Maria Knap i Klaudia Mazurek, 
oraz Kapela Ludowa „Siennica”, która otrzymała 
zasłużone wyróżnienie.

oto laureaci i Międzynarodowego Festiwa-
lu Ludowego w Łopienniku Górnym. 

w kategorii zespołów śpiewaczych:
I miejsce�
Zespół ALE BABKi z Dorohuska

II miejsce
Zespół Pieśni i Tańca hyŻNiACy z hyżnego

III miejsce
Zespół KoRAL z Kapelą z Gminy Kamień

Wyróżnienie specjalne
oKSAMiT z Ukrainy - Łuck

w kategorii kapel:
I miejsce
Kapela hyŻNiACy z hyżnego
II miejsce
Kapela Ludowa z Poniatowej
III miejsce
Kapela SiEDLiSZCZANiE znad Wieprza
Wyróżnienie 
Kapela SiENNiCA z Siennicy Różanej

w kategorii  śpiewaków:
I miejsce iryna Zinczuk z huszczy - Ukraina
II miejsce Monika Baran z hyżnego
III miejsce Amalia Romanowska z Lubartowa
Komisja wyróżniła zespoły dziecięce:
Dziecięca Kapela Ludowa z Poniatowej
Kapela Dziecięca z Gorzkowa
Dziecięcy Zespół Ludowy KŁoSy z Siedliszcza

WydarzeniaWydarzenia
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Siennica kopalnią talentów

Niespełna dwa tygodnie po głośnej promo-
cji 37. numeru „Ziarna” sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej ponownie tętniła ży-
ciem. 2 kwietnia 2014 roku swoje dzieła zaprezen-
towała nowopowstała GRA, czyli Grupa Rękodzieła 
Artystycznego. Prace najróżniejszego gatunku wy-
stawiane przez 36 autorów z terenu gminy Siennica 
Różana cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Nikt nie przypuszczał, że na stosunkowo niewielkim 
terenie można rozbudzić tak wiele talentów. A prze-
cież – jak mówi dyrektor Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej Andrzej David Misiura – nie wszyscy 
zdołali wystawić swoje wyroby. Wiele osób nie jest 
jeszcze gotowych do prezentacji na tak wielkiej wy-
stawie, ale trzeba mieć nadzieję, że już następnego 
roku dołączą one do kiermaszu. Na ekspozycji kró-
lowały kwiaty, wyroby hafciarskie, palmy, stroiki, 
pisanki i kartki ze świątecznymi życzeniami, które 
z chęcią kupowano. Nie zabrakło rzeźb, obrazów�
w różnych technikach, wycinanek, a nawet biżuterii. 

opiekę nad twórcami sprawuje instruktor bibliote-
karz Małgorzata Praszczak, która zgromadziła dzieła 
następujących osób:

Anna Dobosz, Sylwia Kiełbasa, Anna Kieł-
basa, Maria Kiełbasa, Monika Morylowska, Małgo-
rzata Praszczak, Magdalena Sobieszczuk (Siennica 
Królewska Duża), Agnieszka Dziedzic, Magdale-
na Górna, Maria Guz, Grażyna Zaworska, Monika 
Mazur, Małgorzata Misiura, Agnieszka Zaworska 
(Siennica Różana), Janina Bodio, Janina Berbeć, 
halina Wójcik (Baraki), Jolanta Czwalik, Marianna 
Śliwińska, henryk Koniuszewski (Boruń), Agniesz-
ka Ritkowska, Maria Badach (Maciejów), Feliksa 
Bednaruk, Luiza Szostek (Żdżanne), Małgorzata 
Mękas, Mieczysława Bielak (Wierzchowiny), Ali-
cja Kondraciuk, Agnieszka Rybczyńska (Zagroda), 

Anna Kusiej (Zwierzyniec), Katarzyna Tokarz 
(Majdan Surhowski), Wiktoria Mazurek, Agniesz-
ka Proskura Jolanta Proskura (Kozieniec), Wikto-
ria Antoniak (Siennica Królewska Mała), halina 
Krawiec (Stójło) oraz młodzież Zespołu Szkół oraz 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego pod 
opieką ireny Chwały.

Siennicka wystawa i kiermasz wielkanocny 
był także okazją do rozstrzygnięcia konkursu na naj-
piękniejszą pisankę, nad którym czuwała plastyczka 
CK Sylwia Kiełbasa. W skład komisji konkursowej 
oprócz wymienionych pracowników Centrum Kul-
tury weszły także członkinie siennickiej Grupy Pla-
stycznej oSiEMNASTKA: Anna Kiełbasa, Monika 
Nagowska i Mariola Niewiadomska przyznając na-
grody następującym osobom:

�
W kategorii PRZEDSZKoLE:
i miejsce zajęli: Tomek herbut
ii miejsce: Bartek Kuś, Maciek Dąbrowski
iii miejsce: Nadia Mochniej
wyróżnienia: Szymon Matczuk, Natalia Kostek, 
Kacper Wójcik

W kategorii: ZERóWKA:
i miejsce zajęli: Wojtek Szczupak
ii miejsce: Patryk Mróz
iii miejsce: Paulina Pawłowska
wyróżnienia: olga Frańczak, Krzyś Kaźmierski,�
ola Fiedor

W kategorii SZKoŁA PoDSTAWoWA:
i miejsce zajęli: Kinga Lecht
ii miejsce: Karolina Marczewska
iii miejsce: Emilka Bobel
wyróżnienia: Tomek Marczewski,�
Fabian Garamaj, Zuzanna Ślusarczyk

W kategorii GiMNAZJUM:
i miejsce zajęli: Aleksandra Dobosz
ii miejsce: Agnieszka Dąbska
iii miejsce: Paula Tywoniuk

W kategorii DoRoŚLi:
i miejsce zajęli: Małgorzata Mękas
ii miejsce: Anna Kusiej
iii miejsce: Maria Guz

Dodatkowo głosowaniu internautów podda-
no prace najmłodszych. Jak nas informuje Ewelina 
Matczuk (odpowiedzialna za stronę medialną im-
prezy), najwięcej „lajków” otrzymała Kinga Miszczak�
i Patrycja Juraszczyk. 

WydarzeniaWydarzenia



��

Kiermasz zakończył występ żeńskiego kabare-
tu z Bzitego. Panie zaproponowały nie tylko świetne 
przedstawienie, ale i sposób na zorganizowanie wol-
nego czasu. Udowodniły, że tego rodzaju sztuka może 
się obyć na scenie bez aktorów płci męskiej. Jedynym 
mężczyzną związanym z kabaretem jest instruktor 
reżyser Andrzej Woźniak, który podczas występów 
zabezpiecza stronę techniczną widowiska. 

Potwór okazał się 
wielkim sumem

od dawna wśród wędkarzy znad zbiorni-
ka retencyjnego „Siennica” snują się opowieści�
o wodnym potworze. Niektórzy twierdzą, że widzie-
li jak czasem znikają w wodzie nawet duże ptaki,�
a innym razem na powierzchni na pozór spokojne-
go zbiornika słychać nagły plusk i nienaturalne fale, 
jakby ktoś nurkował. Latem ubiegłego roku podczas 
wodnych pokazów ratowniczych strażacy także do-
strzegli szybko przemieszczający się cień ogromnej 
ryby lub gigantycznego węża. Nie nagłaśniali spra-
wy, ponieważ nie chcieli wywoływać paniki wśród 
osób, które oczekiwały na przejażdżkę motorówką. 

Natomiast najbardziej dramatyczną przygo-
dę przeżyła w maju tego roku maturzystka z Zespołu 
Szkół CKR. Siedziała wówczas z koleżanką na molo 
popijając colę z puszki i machając nogami nad wodą, 
gdy nagle coś jej strąciło buta. Mocno sfatygowany 
trzewik po kilku dniach wyłowili nad ranem wędka-
rze z Krasnegostawu. Te i inne opowieści różnie ko-
mentowano, czasem ze strachem, a niekiedy z iro-
nią. Łączył je wspólny temat – wodnego potwora.

Dziś wszystko wskazuje na to, że jedna�
z tajemnic siennickiego zalewu została wyjaśniona. 
Na początku lipca dziewiętnastoletni mieszkaniec 
Zagrody Marek Tchórz złowił tam wielkiego suma. 
Wąsacz miał 190 cm długości i ważył 47 kilogra-
mów. Był to największy okaz, jaki udało się złowić 
w tym zbiorniku. Marek walczył z nim ponad 40 mi-
nut, bo wyjęcie giganta na brzeg przysparzało sporo 
kłopotu. Niezbędna była pomoc trzech osób.

Gratulujemy młodemu wędkarzowi wspa-
niałego okazu. Co prawda nie wiemy jak smako-
wało mięso, którym obdarował prawie całą wieś, 
ale mamy nadzieję, że wyłowiony sum był jednak 
tym legendarnym potworem straszącym mieszkań-
ców. Na wszelki wypadek musimy przynajmniej do 
końca sezonu mieć się na baczności i nie spuszczać�
z oka siennickiego zalewu, bo nigdy nie wiadomo co 
jeszcze kryje się w jego odmętach.

WydarzeniaWydarzenia

 
XI Konkurs Poetycki „Ziarno” 

Centrum Kultury w Siennicy Różanej już 
po raz jedenasty ogłasza konkurs na zestaw trzech 
wierszy dotychczas nie publikowanych. Prace nale-
ży podpisać godłem (pseudonimem), a w dołączo-
nej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy 
podać nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz 
e-mail. 

Najlepsze utwory zostaną nagrodzone oraz 
opublikowane w czasopiśmie „Ziarno”. oddzielnie 
uhonorowany będzie wiersz tematycznie związany 
z ziemią siennicką.

organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
pierwszeństwa nieodpłatnego druku i upowszech-
niania nadesłanych prac w „Ziarnie” oraz w innych 
materiałach i wydawnictwach Centrum Kultury�
w Siennicy Różanej.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy pod 
adresem: Centrum Kultury, 22-304 Siennica Róża-
na z dopiskiem „Konkurs Ziarno”. Termin nadsyła-
nia lub dostarczania prac upływa 25 października 
2014 roku. Decyduje data stempla pocztowego.�
o terminie rozstrzygnięcia konkursu poinformuje-
my na naszej stronie internetowej.
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Gdy wieje wiatr... 
(moje osobiste i nieobiektywne 

przeżycie historii)

Kiedy po październiku 1956 roku pierwszym 
sekretarzem PZPR został Władysław Gomułka, na-
stąpiło znaczne zmniejszenie represji i ludzie od-
czuli to jako wyzwolenie się spod rządów Moskwy. 
Jednak po kolejnych planach pięcioletnich, kolej-
nych przemówieniach towarzysza Wiesława1 (trwa-
jących po sześć godzin), narastał marazm. Nic się 
nie działo i pomimo zapewnień przywódcy, że „każ-
da kupa gnoju wywieziona na pole, to cios w serce 
amerykańskiego imperializmu” - Ameryka kwitła,�
a w PRL starych ciągników rolniczych z PGR czy 
Kółek Rolniczych nie wolno było sprzedać chłopom. 
Silniki rozbijano młotem i całość szła na złom. 

Nie widać było poprawy sytuacji gospodar-
czej. Płace były niskie, a ceny towarów wysokie. Przy 
średniej płacy urzędnika w 1967 roku wynoszącej 
około 2200 zł kilogram cukru kosztował 12 zł, kieł-
basa zwyczajna 36 zł za kilogram, a modna koszula 
non-iron powyżej 400 zł. „A imię jego 44” - te słowa 
Adama Mickiewicza ulica okrzyknęła jako prorocze 
w 1970 roku, kiedy doszło do podwyżki cen kiełbasy 
z 36 zł na 44 zł za kilogram. Wybuchły gwałtowne 
protesty w dużych zakładach pracy, głównie na Wy-
brzeżu, bo tam ludzie mieli styczność, za pośrednic-
twem marynarzy, z wolnym światem i wiedzieli jak 
jest w Szwecji, RFN, Anglii. Cukier staniał na 10,50 
zł za kilogram. Polała się krew robotników. Włady-
sław Gomułka stracił wzrok (komunikat KC PZPR), 
a po rzeszowiakach władzę objęła śląska ekipa.

��
Gdy wieje wiatr historii...

Edward Gierek: „Pomożecie?”. Stoczniowcy:  
„Pomożemy!”. Nowy i sekretarz PZPR przewietrzył 
struktury na górze, rozpoczął ambitny program 
inwestycji. Budowano hutę Katowice, Bogdankę, 
Fabrykę Samochodów Małolitrażowych w Bielsku 

1  Konspiracyjny pseudonim Władysława Gomułki.

Białej itd. Ludzie zaczęli jeździć na wczasy i po ko-
żuchy do Bułgarii, pohandlować na Węgry, później 
po złoto do Egiptu, po kożuchy i swetry do Turcji. 
Wszystko na nic, „warchoły” z Radomia znów „war-
choliły” (protesty robotników), w Ursusie podobno 
przyspawano jakiś pociąg do torów i były „przerwy 
w pracy”. Zarobki wzrosły, ale szynka po 80 zł za 
kilogram trudno się sprzedawała, brakowało na-
tomiast żeberek, boczku i tańszych wędlin. Czar-
ny salceson nazwano „cwaniakiem”, bo nie dał się 
wywieźć do ZSRR i można go było kupić w naszych 
sklepach. 

Partia w zakładach pracy inicjowała nowe 
zobowiązania produkcyjne, czyny, szukano jakichś 
20 mld $, w sklepach zaczęło brakować papieru to-
aletowego. Pierwszego lipca 1980 roku po ogłosze-
niu przez rząd kolejnej podwyżki cen mięsa, zapro-
testowali robotnicy w Świdniku, później w innych 
miastach Lubelszczyzny.

Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięk-
nym ptakom rosną skrzydła...

W sierpniu 1980 roku doszło do strajków na 
Wybrzeżu, wybuchła Solidarność. Kiedy podczas 
negocjacji ze stroną rządową Komitet Strajkowy, 
zaapelował o wstrzymanie sprzedaży alkoholu, by 
uniknąć ewentualnych prowokacji, to w Trójmie-
ście nawet na melinach alkoholu nie sprzedawano, 
była solidarność wszystkich i wielkie oczekiwanie 
zmian.

Negocjacje prowadził wicepremier Tadeusz 
Pyka i kiedy czekano na decyzje z Warszawy żar-
towano, że „Pyka się wałęsa, a Wałęsa fajkę pyka”. 
Po podpisaniu porozumień sierpniowych do So-
lidarności zapisywali się wszyscy, nawet bardzo 
wielu członków PZPR. Tadeusz Pyka trwałość po-
rozumień gwarantował mówiąc: „dopóki ja będę, 
to one będą przestrzegane”. Został odwołany już�
w październiku 1980 roku, w rok później został po-
zbawiony części odznaczeń. 

Gdy Edward Gierek zachorował na serce 
(komunikat KC PZPR), i sekretarzem został Stani-
sław Kania, człowiek bez charyzmy, sekretarz tym-
czasowy. A ludzie poczuli swoją siłę.  Na przykład 
cały kraj brał udział w strajku, podjętym w obronie 
kilku pielęgniarek. Akcja ta przyniosła pozytywny 
skutek.

Tymczasem zagubione 20 mld $ generowały 
odsetki, potrzebne były nowe kredyty, gospodarka 
upadała. Stan wojenny  w 1981 roku zmroził kraj,�
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a dziesięciomilionowa Solidarność została zastra-
szona i wydawało się, że władza komunistów po-
trwa jeszcze bardzo długo. Ludzie wstydzili się pa-
trzeć innym w oczy. Wstyd było tego strachu przed 
czołgami, przed wojskiem, wstydziliśmy się własnej 
bezsilności.

Gdy wieje wiatr historii, ludziom 
jak pięknym ptakom rosną skrzydła,
natomiast trzęsą się portki pętakom.

(Konstanty Ildefons Gałczyński, 1953 r.)

Wiosną 1988 roku znów dochodzi do straj-
ków w różnych częściach kraju. Na terenie gminy 
Siennica Różana działała Solidarność w PoM i Soli-
darność Rolników indywidualnych. Przewodniczą-
cym Gminnym Solidarności Rolników indywidual-
nych był henryk Jakubiec mieszkający w Siennicy 
Różanej. W latach 1988-1989 najaktywniejszymi 
byli: Jan Dubaj z Woli Siennickiej, Mieczysław Lem-
ber z Rudki, Mieczysław Dobosz z Siennicy Królew-
skiej Małej. Ta trójka brała udział w nielegalnych 
zebraniach przy kościołach i parafiach na terenie 
ówczesnego województwa chełmskiego oraz spo-
tkaniach w Łabuniach u sióstr Franciszkanek. Na 
jeden z takich wyjazdów do Łabuń namówił mnie 
pod koniec 1988 roku ksiądz Józef Kaproń. Później 
przyszedł czas na wiele spotkań w całym wojewódz-
twie chełmskim. Podczas jednego z zebrań w parafii 
Siennica Różana - całkowicie niezgodnie ze statu-
tem, ale zgodnie z wolą zebranych - pan henryk 
Jakubiec przekazał mi funkcję przewodniczącego 
związku. 

Wiosną 1989 roku podczas prac okrągłego 
Stołu nagle rozpoczął się tzw. strajk mleczny. So-
lidarność Ri była mu przeciwna, a osoby budujące 
popularność na krzyku ostro popierały ten strajk. 
Sytuacja była tak napięta, że wspólnie z Janem 
Dubajem i henrykiem Jakubcem postanowili-
śmy zwołać gminne zebranie rolników w remizie 
na Woli Siennickiej. Sala była duża i pełna ludzi, 
przyszedł kto chciał. Po kilkudziesięciu minutach 
gorącej dyskusji i przekazaniu informacji o straj-
ku podjętym w pobliskich gminach, uzgodniliśmy 
napisanie do Rady Państwa listu z wyłuszczeniem 
wszelkich bolączek rolników i z prośbą o interwen-
cję. Wyznaczyliśmy (chyba siedmiodniowy) termin 
na odpowiedź. Po doliczeniu czasu wędrówki prze-
syłki poleconej do Warszawy i powrotu odpowiedzi, 
wyliczyliśmy opóźnienie strajku o dwa tygodnie.�

W międzyczasie odbywały się następne spotka-
nia w coraz bardziej wybuchowej atmosferze. Po 
dwóch tygodniach odpowiedź z Rady Państwa nie 
nadeszła, a okoliczne gminy już strajkowały. Na 
kolejnym spotkaniu przy pełnej sali „emisariusze” 
z regionu wzywali rolników do solidarności ze straj-
kującymi. Przyjechali wówczas ludzie podający się 
za członków związku, których nigdy w Solidarności 
Ri nie widziałem. Nie znał ich też Jan Dubaj, czy 
Mieczysław Lember. Kilku miejscowych „działa-
czy” również krzyczało, że to hańba i tchórzostwo 
nadal oddawać mleko, kiedy inni strajkują już od 
dwóch tygodni. Starałem się przekonać rolników, 
że ta forma protestu może spowodować tylko straty 
rolników, a jako narzędzie nacisku na rządzących 
jest bezwartościowa. Sala zadecydowała o głoso-
waniu i tym sposobem związek opowiedział się za 
strajkiem. Jedynym głosem sprzeciwu był mój głos. 
Wychodząc z sali, na schodach usłyszałem jak pan 
Jerzy Borys ze Stójła mówi: „Co myśmy najlepszego 
zrobili?”. Ale klamka już zapadła. Na szczęście po 
około dziesięciu dniach strajk wygasł, jednak duże 
gospodarstwa mleczne poniosły bolesne straty. 

Zaraz po okrągłym Stole rozpoczęło się two-
rzenie struktur mających organizować opozycję an-
tykomunistyczną, czyli Komitetów obywatelskich. 
Wtedy właśnie mijały trzy lata od mojego przyjazdu 
do Kozieńca po dwudziestu dwóch latach miesz-
kania poza terenem naszej gminy. Skład Komitetu 
obywatelskiego był zupełnie przypadkowy i każdy 
kogo popierało kilka osób mógł się tam znaleźć.  Ja 
znałem część aktywniejszych ludzi z ZSL, do którego 
należałem, ale przekonania i życiorysy pozostałych 
były dla mnie „tabula rasa”. W Komitetach obywa-
telskich byli ludzie do dziś powszechnie szanowani, 
jak np. Anna Fornal, Waldemar Nowosad. Prze-
wodniczącym Komitetu został wybrany Zbigniew 
Łuczkiewicz z Siennicy Królewskiej Dużej.

Wracając do spraw Solidarności Ri w Sien-
nicy Różanej. Z publicznym przekazaniem funkcji 
przewodniczącego, nie łączyło się przekazanie ja-
kichkolwiek dokumentów. Zostały one zniszczone 
podczas stanu wojennego, by nie narażać członków 
na ewentualne represje. Cały związek Ri na terenie 
gminy Siennica Różana tworzyło kilkanaście osób. 
Do wyborów 4 czerwca 1989 roku byliśmy wspiera-
ni przez dość licznych członków Solidarności pra-
cowniczej oraz przez wielu sympatyków. Bo znów 
wszyscy mieli nadzieję na zmiany, no może prawie 
wszyscy. Po wyborach sekretarz techniczny PZPR 
w Siennicy Różanej przez trzy dni palił w kotłowni 
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dokumenty. Chyba wszyscy mieszkańcy mieli swoje 
teczki.

Pod koniec maja 1989 roku ZSMP i PZPR 
przygotowały w Siennicy Różanej tzw. święto mło-
dzieży. od godziny ok. 1000 w miejscowym amfi-
teatrze, miały rozpocząć się występy zespołów ar-
tystycznych i prezentacja kandydatów na posłów 
i senatorów. Do tego dnia na terenie całej gminy 
nie było nawet jednego plakatu Solidarności czy 
Komitetu obywatelskiego. W noc poprzedzającą 
„święto” nasze dwie ekipy rozpoczęły plakatowanie. 
od Rudki w kierunku Siennicy Różanej plakatował 
Waldemar Jurkiewicz z Wiesławem Czerniejem�
i pomocnikami. od Wierzchowin w kierunku Sien-
nicy plakatowałem ja z żoną Teresą. obydwie ekipy 
o świcie spotkały się przy amfiteatrze. Wkopaliśmy 
dwie tablice ogłoszeniowe, jedną przy wejściu do 
parku, drugą około dziesięciu metrów od sceny, po 
jej lewej stronie. Na tablicach były umieszczone pla-
katy kandydatów. Nad sceną umieściliśmy plakaty 
oraz  transparent o treści: „Wilkowski, Szczepkow-
ski, Ujas oNi SKRUSZĄ PARTyJNy BEToN”. Był 
też transparent:  „Wilkowski, Szczepkowski, Ujas 
iM UFAMy, NA NiCh GŁoS oDDAMy”. około 
godziny 700 zakończyliśmy pracę. Pilnowania „de-
koracji” podjął się Stanisław Mazurek z Kozieńca, 
uzbrojony w egzemplarz „Gazety Wyborczej”, gdzie 
był umieszczony fragment z ordynacji wyborczej, 
mówiący o odpowiedzialności karnej za niszczenie 
materiałów wyborczych. Kiedy ok. 800 pojawili się 
młodzieżowcy z ZSMP, to w pierwszym odruchu 
padła komenda: „Zrywać to!”. Wtedy Stanisław Ma-
zurek zapytał, czy znają ten przepis o odpowiedzial-
ności karnej... Szok był całkowity. Po chwili padło 
pytanie, no to co my teraz zrobimy? Pan Mazurek, 
człowiek życzliwy, powiedział: „Jeszcze trochę miej-
sca zostało, więc możecie te swoje chorągiewki tu�
z boku poprzyczepiać”.

Po trzygodzinnym odpoczynku wróciłem 
do amfiteatru. ówczesny gminny sekretarz PZPR, 
kandydat na senatora z tej partii i inni funkcyjni 
wyraźnie dostawali wypieków na mój widok. Na-
tomiast na twarzach mieszkańców naszej gminy 
widać było radość z udanej akcji. Następnego dnia�
w Chełmie, w Urzędzie Wojewódzkim była awantu-
ra na całego. Pani Basia Szubert, szefowa kampanii 
wyborczej Komitetów obywatelskich gratulowała 
mi serdecznie. Mieliśmy piękną kampanię za pie-
niądze PZPR. 

Po wyborach z 4 czerwca 1989 roku przez 
dwa lata pracowałem w Biurze Poselsko-Senator-

skim zajmując się interwencjami z terenu wsi, będąc 
jednocześnie członkiem prezydium wojewódzkiego 
zarządu Solidarności Ri w Chełmie. oczywiście za-
wsze pamiętałem skąd dojeżdżam do Chełma. Pa-
miętał o tym również np. Janusz Dzik - zastępca dy-
rektora wydziału zajmującego się drogami. Jeżdżąc 
tym samym autobusem PKS do pracy, codziennie 
pokonywaliśmy trzystumetrowy odcinek drogi na 
Kozieńcu, gdzie ilość dziur była znacznie większa 
od ilości asfaltu. Niestety odcinek ten nie zmieścił 
się w planach remontów. Nagle przyjechała ekipa�
i położyli asfalt jednego dnia. Kiedy zapytałem, jak 
to się stało, że w trakcie roku dokonano korekty 
planu, Janusz Dzik odpowiedział: „Z tego co pa-
miętam, tu zawsze była dobra droga i nie wymaga 
remontu, co wyraźnie widać”. 

Po odwołaniu dyrektora Wydziału Rolnic-
twa Urzędu Wojewódzkiego, przyjechał do mnie 
pan Julian Kargul, odpowiedzialny w tym wydzia-
le za oświatę rolniczą i zaproponował spotkanie�
z dyrektorem szkoły rolniczej w Siennicy Różanej, 
panem Bogumiłem Karaudą. Julian Kargul pocho-
dził z Maciejowa i sprzyjał Siennicy Różanej. Kilka 
dni później spotkaliśmy się w szkolnym „baraku”. 
Panowie opowiedzieli o szkole, o dobrym zapleczu 
warsztatowym i fatalnym stanie budynku, gdzie 
mieściły się sale dydaktyczne. Następnie padła 
oferta: jeżeli pomogę w przeforsowaniu decyzji�
o podjęciu budowy szkoły, to pan dyrektor ma ko-
legę w Ministerstwie Rolnictwa, który dopilnuje 
uruchomienia finansowania tego przedsięwzięcia. 
Miałem pełną świadomość, że tę sytuację można 
wykorzystać dla dobra naszej gminy. Uzyskałem 
akceptację senatora Eugeniusza Wilkowskiego. 
Szef Solidarności Bogdan Mikus niejako oddał pod 
nadzór Solidarności Ri Wydział Rolnictwa i też nie 
oponował. Dyrektor Karauda złożył wniosek do 
Wydziału Rolnictwa, dyrektor Wydziału Rolnictwa, 
był poinformowany o naszym zamiarze i pomimo 
ostrego lobbowania przez szkoły w okszowie oraz 
Krasnymstawie, ostatecznie wsparł wniosek Sien-
nicy Różanej i przesłał odpowiedni dokument do 
Ministerstwa Rolnictwa. Tam napotkaliśmy opór 
pani Marii Stolzman, według której szkoły rolnicze 
powinny być lokalizowane w większych miastach, 
by młodzież  wiejska mogła nabrać ogłady, zoba-
czyć kino, teatr. Była to silna osobowość z kręgu 
Unii Demokratycznej. Mnie chodziło o wykorzysta-
nie posiadanej bazy, o miejsca pracy i o naukę bez 
zrywania kontaktu z rodziną. Budowę szkoły wspie-
rał pan Józef Kobyłecki z Ministerstwa Rolnictwa. 

Mirosław KaczorGdy wieje wiatr...
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Biuro senatora Wilkowskiego ze swojej strony tak-
że zorganizowało akcję poparcia. Działania były na 
tyle skuteczne, że udało się projekt przeforsować. 
Wsparcie ze strony władz samorządowych gminy, 
panów Waldemara Nowosada i Leszka Proskury, 
przez włączenie działaczy ZSL oraz ich własnych 
kontaktów miało bardzo duże znaczenie. Suma tych 
działań to dzisiejszy budynek szkoły rolniczej. 

obok mojego pokoju urzędował ówczesny 
przewodniczący Solidarności Bogusław Mikus. 
Miałem możliwość przyglądania się polityce z bli-
ska, czasami wyrażania swoich opinii, niekiedy 
wpływania na bieg wydarzeń. Przysłuchiwałem się 
przedstawianym racjom podczas weryfikacji pra-
cowników SB, czy decyzjom dotyczącym obsady 
poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego. 
Wtedy widziałem jak zgodnie z zaleceniami Broni-
sława Geremka, zwalniano wszystkich dyrektorów 
wydziałów Urzędu Wojewódzkiego należących do 
ZSL i Stronnictwa Demokratycznego. Członkowie 
PZPR zostawali zastępcami „solidarnościowych” 
dyrektorów. Było zalecenie, by nie rozmawiać�
z ZSL i SD, by ich nie uwiarygadniać. ZSL w Sienni-
cy była odbierana jako partia będąca w opozycji do 
PZPR, więc trudno było mi zrozumieć tę politykę. 
Bogusław Mikus popierał środowisko późniejszej 
Unii Wolności (Geremek). Przyszły senator Jerzy 
Masłowski prezentował linię zdecydowanie pra-
wicową (wręcz endecką), senator Eugeniusz Wil-
kowski chrześcijańską (ale bez decydowania się na 
konkretną partię). Kończyła się solidarna opozycja, 
zaczynała się polityka. Rósł wrzask, cichł wiatr, 
skrzydła opadały. W 1991 roku podczas gminnych 
wyborów w Solidarności Ri nie kandydowałem na 
kolejną kadencję.

Mirosław Kaczor

Teresa Kaczor i Stanisław Mazurek

 
Katarzyna Nowakowska

Gorzka książka 
o nieszczęśliwych ludziach

Miała być pod koniec 2012 roku. Listopad, 
może grudzień. Nie, jednak na początku przyszłego, 
2013 roku. Nie ma. Na wiosnę w „Akcencie” otrzy-
maliśmy przedsmak – jeden rozdział – tego, co�
w całej okazałości ukazało się (nam) na początku 
września. Mam w ręku „ostatnie rozdanie” Wiesła-
wa Myśliwskiego i cieszę się jak dziecko. Zamknęłam 
się w pokoju na dwa dni. Nie ma mnie dla nikogo.

Kocham w Jego powieściach pierwsze zda-
nia. W ogóle uważam, że dla książki bardzo ważne 
jest pierwsze zdanie, ostatnie zresztą też, ale mniej. 
„Wybudować grób”. „Przyszedł pan fasoli kupić?”. 
Ta prostota ma w sobie jakąś moc. i tu też się nie za-
wiodłam: „Zacząłem naturalnie od litery A”1 zaczy-
na narrator Myśliwskiego, jak zwykle in medias res,�
i z tym zdaniem porywa mnie do swojego świata. 
Będę czytała piękne listy Marii, odwiedzę tajemni-
czy pensjonat nad jeziorem, przysłucham się roz-
mowom w pracowni krawca Radzikowskiego, prze-
mykać będę przez te wszystkie mieszkania bogato 
urządzone i przez te myśli nieurządzone, smutne, 
gorzkie.

Tak jak w „Traktacie o łuskaniu fasoli” siłą 
spajającą, jakimś banalno-metafizycznym spirytus 
movens była fasola, w „Kamieniu na kamieniu” bu-
dowany grób, tak w najnowszym dziele Myśliwskie-
go jest to notes. Duży, stary, w całości zapisany imio-
nami, nazwiskami, adresami, numerami telefonów, 
pełen wizytówek. Rozpadł się od tego nadmiaru i zo-
stał przepasany gumą, ale jego właściciel nadal nie 
chce wymienić go na nowy i przepisać potrzebne nu-
mery i adresy. Notes, który jest tu symbolem ludz-
kiej pamięci i niepamięci, prześladuje narratora. Jak 
wyrzut sumienia istnieje, choć chciałby czasami go 
spalić, lecz nie ma odwagi. Są w nim zapisane osoby, 
z którymi coś go kiedyś łączyło, a więc liczne kobiety, 
partnerzy od interesów, znajomi. Każde nazwisko to 
jedna historia, a dzieje jednego człowieka nieroze-
rwalnie wiążą się z innymi ludźmi. Człowiek plecie 
przez życie misterną sieć kontaktów międzyludz-
kich, z których jedne się urywają, inne trwają latami,�

1  W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie, Kraków 2013, s. 5.

Katarzyna NowakowskaGdy wieje wiatr...
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a choć te pierwsze realnie przestały istnieć, pozostają�
w naszej pamięci.

Tak jak notes rozpadł się od nadmiaru na-
zwisk, tak nasz bohater, który dawno już przekroczył 
smugę cienia, chce uporządkować wspomnienia, 
dokonać swoistego rachunku sumienia człowieka 
współczesnego. Bogatego. odnoszącego sukces. Sta-
rzejącego się. Samotnego. Nieszczęśliwego. Jaki on 
jest enigmatyczny. Narrator daje nam – jak to zwykle 
w prozie autora „Nagiego sadu” – niechronologicz-
ny, nielinearny, a jednocześnie fragmentaryczny ob-
raz swojego życia, budowany wspomnieniami, pod-
dany złudnej sile pamięci, która przecież „nie jest od 
pamiętania, ale od wspominania”. Po trochu dowia-
dujemy się – często niby przypadkiem – kolejnych�
o nim informacji: studiował malarstwo, rzucił studia, 
później psychologię, krótko uczył się krawiectwa, nie 
znał ojca, miał wiele kobiet, pierwszy samochód wy-
grał w pokera. Są jeszcze inne informacje, rzucone 
mimochodem w czasie opowieści i licznych dygresji, 
które choć błahe, mówią o narratorze wiele. Czło-
wiek, który nie ma zdjęć, nie lubi prywatnych listów, 
bo to nie do wymazania ślady, często zmienia miesz-
kania, jest pracoholikiem i nie umie odpoczywać, 
musi mieć problem. Jeden, najważniejszy – problem�
z samym sobą. To od siebie cały czas ucieka – po-
przez te kobiety, mieszkania, pracę – i podczas tej 
ucieczki, życie przecieka mu przez palce. Nie ma nic 
stałego, tylko ten notes. To on – jak sam wspomina 
– jest świadectwem tego, że istnieje.

Pamięć to dla niego udręka. Dlaczego? Dla-
tego, że przeszłość go nie zadowala. Więcej – jest 
mu kulą u nogi, jarzmem, bolączką. Pisał Seneka, 
że tylko przeszłość powinna być dla nas ważna, gdyż 
przyszłości nie jesteśmy pewni, nad teraźniejszością 
nie panujemy (zresztą, czy nie jest ona ułudą, gdy 
na naszych oczach staje się przeszłością?) i tylko 
przeszłość jest naszą ostoją. Dbać musimy o to, by 
na starość nie stała się dla nas gniazdem wstydu�
i wyrzutów sumienia. Poszczególne nazwiska z no-
tesu narratora wywołują lawinę piętrzących się dy-
gresji, historii o ludziach i o sobie, które nierzadko 
chciałby wymazać z pamięci. Jest on dla mnie taką 
trochę bezwolną marionetką. Takim człowiekiem 
płynącym przez życie tylko z prądem, nie pod prąd. 
Ryzykuje tylko w pokerze i interesach. Nie udało mu 
się skończyć studiów, utrzymać miłość Marii. Czyja 
to wina?

Każda z historii, które pojawiają się w po-
wieści mogłaby być pomysłem na inną powieść czy 
opowiadanie. Nie ma w tej książce linearnej fabu-

ły. Gdybym chciała narysować to, co tam się dzieje 
byłaby to pajęczyna, absolutnie nie linia. Z pamię-
ci narratora wyłaniają się różni ludzie, którzy są 
przede wszystkim zranieni. i oni też mają pamięć. 
To nie jest tylko powieść o pamięci narratora. Jest 
pamięć krawca Radzikowskiego, pamięć matki, pa-
mięć byłego więźnia obozu, pamięć Marii.

Twórczość Myśliwskiego jest totalna, ale 
wciąż otwarta – tak jakby pisał on cały czas jedną 
powieść, a to przecież cechuje wielkich. „ostatnie 
rozdanie” jest takie podobne do pięciu powieści My-
śliwskiego. A jednocześnie takie inne. Wyszukanie 
tych podobieństw i różnic jest zajęciem dla konesera 
– literatury i życia.

Piękna, mądra i prawdziwa, ale gorzka książ-
ka o nieszczęśliwych ludziach.

Katarzyna Nowakowska

Katarzyna NowakowskaGorzka książka o nieszczęśliwych ludziach

 
Ewa Dobrzańska-Mochniej

„W jednym oka – słowie”. 
O poezji Lidii Jurkiewicz

Neoklasycyzm to jeden z najprężniej rozwi-
jających się nurtów w poezji współczesnej. obej-
muje twórczość liryczną, którą określa się mianem 
poezji intelektualnej, poezji myśli. Jej autorzy nie 
tylko opisują otaczającą ich rzeczywistość, lecz także 
pragną ją kształtować, chcą chronić człowieka przed 
złem świata, degradacją. Walczą o ludzką godność, 
bronią wartości etycznych. Nie obawiają się morali-
zować, zmuszają do refleksji i głębokiego namysłu 
nad otaczającym ich światem. Wiele tych cech moż-
na odnaleźć w poezji Lidii Jurkiewicz – poetki, któ-
rej biografia zrosła się z ziemią siennicką.

W 2014 r. opublikowała ona swój debiu-
tancki tom poetycki pt. „Pod niebem źrenicy”. Wy-
odrębniono w nim trzy cykle tematyczne wierszy:�
„o miejscu”, „o kulturze”, „o sobie”. W jej utwo-
rach refleksja natury egzystencjalnej przeplata się 
z osobistym wyznaniem. Namysłowi nad światem 
towarzyszy bogactwo indywidualnych doznań. 

Podmiot mówiący jej wierszy to osoba 
głęboko zakorzeniona w miejsce, w którym żyje, 
zrośnięta z jego przeszłością. osoba, która  czuje 
potrzebę poznania jego dziejów, zrozumienia pro-
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cesów, które je ukształtowały i odkrycia mechani-
zmów, tworzących ją samą jako indywiduum:

„spojrzyj w oczy 
swojemu miejscu
uspokój czas
pochyl się nad ludzką historią”

(„Rozmowa z miejscem”)

Jednocześnie podmiot nieustannie przeżywa 
fascynację najbliższą okolicą. Stąd często hymnicz-
ny charakter wierszy z cyklu „o miejscu”. Siennicka 
ziemia nabiera w utworach Lidii Jurkiewicz cech ar-
kadyjskich – to ziemia piękna i dostatnia.  Jej opis 
jest niezwykle zmysłowy. To miejsce zachwyca błę-
kitem nieba, zielenią łąk, zapachem siana; wyróżnia 
je historyczna dawność i przywiązanie do wiary. 

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

(„Siennicka ziemia”)

Bohaterka wierszy z cykli „o kulturze”,�
„o sobie”, choć zapatrzona w dawność, jest uwikła-
na w problemy współczesności, świadoma zagro-
żeń kulturowych, walczy o własną indywidualność, 
pragnie nadać kształt własnemu życiu. Unifikujący 
mechanizm kultury współczesnej, homogenizacja�
i makdonaldyzacja kultury to zjawiska, które niepo-
koją podmiot, pragnący odnaleźć w wirze codzien-
ności własną drogę, zrozumieć siebie, poświęcić czas 
na zamyślenie, odnaleźć przyjaźń. Podmiot liryczny 
tego cyklu to także artysta, który musi zmierzyć się�
z trudem tworzenia, stawia pytania o źródła na-
tchnienia, istotę talentu, sens uprawiania działal-
ności artystycznej. Autorka rozważania zamyka�
w zwartej, krótkiej formie. Kondensuje znacze-
nia piętrząc metafory, operuje skrótem wyobra-
żeniowo-myślowym. Zamyka tekst retorycznym 
pytaniem, zmuszając tym samym odbiorcę do po-
szukiwania odpowiedzi, wysnucia własnej reflek-
sji. Dlatego jej wiersze często reprezentują lirykę 
zwrotu do adresata, którym zwykle staje się bo-
hater zbiorowy – współczesny człowiek. Każe mu 
się zatrzymać, odpocząć, spojrzeć w siebie, własną 
przeszłość, określić się:

pochyl się nad ludzką historią
nad dziełem chwili
może wieki otworzą prawdę

i pokażą mapę Twojego życia
(„Rozmowa z miejscem”)

Jan Andrzej Morsztyn w dwornym baroko-
wym panegiryku „Na oczy królewny angielskiej” 
skupił się na „jednym oka słowie”. Pragnął oddać 
istotę nieuchwytnego piękna urody kobiecej. Skupił 
się na fizyczności i stosując bogaty arsenał środków 
artystycznego wyrazu uwydatnił niezwykłość oczu 
królewny. W twórczości Lidii Jurkiewicz bardzo 
często pojawia się motyw oka, staje się składnikiem 
wyszukanych metafor. Każe więc podmiot odbiorcy 
„spojrzeć w oczy własnemu miejscu”, twierdzi, że 
„spod powieki spogląda prawda i połyskuje sumie-
nie”, „oko wytęża obraz”; zaprasza myśli, by „usiadły 
pod niebem źrenicy”.

oko jest więc symbolem wiedzy, praw-
dy, źródłem poznania. To poszukiwanie prawdy 
na zewnątrz i wewnątrz siebie staje się zadaniem 
podmiotu, a efekty tych poszukiwań przekuwa on�
w materię słowa. „Słowo” to kolejne kluczowe poję-
cie w twórczości Lidii Jurkiewicz. Autorka podkreśla 
jego rolę w kształtowaniu rzeczywistości, stosunków 
międzyludzkich:

„ w pąku słowa zasadza się 
istnienie
rozwija liść nadziei
płatek duszy
aromat miłości”

(„od słowa do…?”)

Ma też świadomość jego nietrwałości, wie, 
że nie zawsze słowo pozwala wyrazić bez reszty 
skomplikowaną naturę ludzkich odczuć, bywa lek-
ceważone. Mimo to maluje obrazy słowami.

Książka Lidii Jurkiewicz pt. „Pod niebem 
źrenicy” to zbiór liryków mających znamiona doj-
rzałej poezji, poezji myśli, w której przeplatają się 
rozważania natury egzystencjalnej, etycznej, wy-
nurzenia dotyczące estetyki z refleksją osobistą. 
Zachęca w niej odbiorcę do podjęcia dialogu, chce 
go włączyć w dyskusję. 

Sądzę, że warto podjąć wyzwanie, samodziel-
nie poszukać odpowiedzi na postawione w niej pyta-
nia, rozwikłać skomplikowane zagadki metafor.

Ewa Dobrzańska-Mochniej 

Lidia Jurkiewicz, Pod niebem źrenicy, Wydawnic-
two PoLihyMNiA, Lublin 2014, ss.40.
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Stefan Zając urodził się 30 grudnia 1943 
roku w Siennicy Królewskiej Małej. Ukończył 
szkołę podstawową. Następnie w zawodzie 
malarza podjął pracę w Świdniku koło Lubli-
na. Występował w świdnickim chórze „Arion”, 

a później został zaangażowany do lubelskiej operetki jako 
śpiewak. Po powrocie w rodzinne strony śpiewał w chórze 
„Siennicki Dzwon”, oktecie Męskim, a obecnie w Chórze 
Mieszanym „Echo”. Z chwilą utworzenia Teatru Pokoleń wy-
stępuje we wszystkich inscenizacjach. Wiersze pisze od roku 
1960. Debiutował we „Wsi Tworzącej” w 1968 roku.

Stefan Zając

Guzik

Myślisz człecze i pracujesz
Prawie dnia każdego,
Lecz jak wszystko obrachujesz,
To masz guzik z tego.

Gdy podatki pooddajesz,
Długi dla każdego,
To wtedy także się dowiesz,
Że masz guzik z tego.

Masz tej ziemi kawał spory,
No, ale cóż z tego,
Robisz tylko na brzuch strawy,
Choć też guzik z tego.

Szybko też się zestarzejesz,
Przyjacielu drogi,
No i guzik z tego będzie,
Bo wyciągniesz nogi.

Brzoza płacząca

Czemu płaczesz, brzózko, gdy skowronek śpiewa?
Czemu się nie cieszysz, jako inne drzewa?
Powiedz, czemu płaczesz w dnia każdą godzinę?
Powiedz, co za smutną masz dla nas nowinę?

oj, płaczę ja, płaczę, na żołnierskim grobie,
Bo rodzina nie wie, czy się kiedyś dowie?
Tak bardzo bym chciała, żeby ktoś przyjechał,
Niechaj go po śmierci choć spotka pociecha.
imię i nazwisko będzie tobie znane, 
Bo jest na mej korze nisko wypisane.

Lidia Jurkiewicz

na skrzyżowaniu

jak iść?
w szacie Chrystusa
drogą odysa
ścieżkami Mickiewicza
w biegu na orientację
wciąż szukasz znaków kultury
czy jesteś bliżej celu

kawał życia

pod gadżetami
bytu
jestem ukryta
z rumowiska
slajdów dnia codziennego
szukam własnego
dzieła
okruszyny siebie
i to już kawał życia

ostrość

obwieszona
biżuterią
myśli
mienię się i błyszczę
oślepiona blaskiem
wyostrzam zmysły
i tracę ostrość
dopiero w ciemności
dostrzegam kształty
kontury siebie

Poezja - Stefan Zając Poezja - Lidia Jurkiewicz
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Marta, Dominika, Marcin, Damian 

Pogromczyni piorunów

Pisanie o Bronisławie Fastowiec jest jak 
mierzenie się z Wielką Górą, której niewinny szczyt 
– owszem - widać z daleka, ale im bliżej, tym jego 
rozmiar bardziej onieśmiela. Trudno też trzymać 
się sztywnych ram definicji „babcia”; myślę, że dla 
naszej czwórki nie była tylko Babcią, była kimś 
znacznie bardziej, znacznie więcej… Była osobą 
nietuzinkową, znacznie wyprzedzającą swoje po-
kolenie poglądami i podejściem do życia.

Są ludzie, którzy potrafią zainteresować 
rozmową. Wciągnąć w nią do tego stopnia, że za-
pomina się o różnicy wieku, poziomie wykształ-
cenia, statusie społecznym czy pełnionej funkcji. 
Rozmowa płynie i znikają bariery sztucznych kon-
wenansów. Pozostają zwykli ludzie. Ty i Ja. Wspól-
ne słabości. Babcia zdecydowanie była taką osobą. 
Niejednokrotnie nasz dom odwiedzali poeci, ma-
larze, księża, zakonnicy, nauczyciele, ale też bliscy 
sąsiedzi i znajomi. Z każdym potrafiła nawiązać 
kontakt, każdemu pozwalała się otworzyć, sama 
też nie pozostając zamkniętą. o nich też pisała: „Ja 
jestem ze wsi. To widać i słychać. Nie mam okre-
ślonej tematyki. Piszę o tym wszystkim co dzieje się 
w ludziach, o ludziach…”.

Również nas - gdy byliśmy mali - zachęcała 
do pisania wierszy, czasem niedowierzając naszym 
zdolnościom literackim. Niektóre z nich zebrała w 
tomiku „Moim dzieciom”. Pisała bardzo dużo li-
stów. Długich, pięknych, bogatych w treści. Do ro-
dziny, przyjaciół, znajomych, ale też do osób pub-
licznych, których osobiście nigdy nie miała okazji 
poznać. Podstawą do wymiany myśli i źródłem jej 
wiedzy literackiej była pokaźna domowa bibliote-
ka, którą tworzyła przez cały okres życia w Kamie-
niu. Czytała dużo, często prowadząc żarliwe dys-
kusje nad poszczególnymi pozycjami. Dzięki Babci 
wiedzieliśmy też, że każde dzieło można poddać 
krytyce. Nie uznawała tematów tabu, chociaż nie 
obnosiła się ze swoimi przekonaniami. 

Miała też świetną pamięć. Była kompen-
dium wiedzy rodzinnej. Niestety tylko częściowo 
zdążyła spisać meandry bogatej, ale też i tragicz-
nej historii rodziny. Poza mrocznymi i bolesnymi 
wspomnieniami opowiadała też często o swoich 

młodzieńczych miłościach, dzieciństwie, o swo-
im życiu. My lubiliśmy raczej historie z życia na-
szej czwórki, takie jak ta o piorunie, który wpadł 
do domu. Babcia opiekowała się wtedy jednym�
z nas. Była burza. Do domu przez gniazdko od prą-
du wleciał piorun, okrążył pokój dookoła i… uciekł. 
Zawsze kiedy to opowiadała miałam przed oczami 
obraz wielkiej ognistej kuli, ale wiedziałam, że nic 
złego nie mogłoby się nam przydarzyć, bo przy niej 
mogliśmy się czuć bezpiecznie.

Na to, jaką osobą była, miało wpływ wycho-
wanie. Babcia miała sieroce i biedne dzieciństwo. 
Wychowywana tylko przez swoją babcię, jedyne 
co miała to książki ze szkolnej biblioteki, dzięki 
którym rozbudowywała swoją wyobraźnię. Miej-
sce, z którym była szczególnie związana to przede 
wszystkim ukochana Siennica, a najbardziej sien-
nicki cmentarz, gdzie zbyt wcześnie znaleźli się jej 
najbliżsi. odwiedzała go, kiedy jeszcze zdrowie jej 
na to pozwalało. Często również z nami.

Nie sposób nakreślić postaci Naszej Babci, 
jej osobowości, i tego kim była, w kilku zdaniach. 
Dla mnie jest to osoba magiczna, która była fun-
damentem mojego dzieciństwa. Ale przede wszyst-
kim była babcią, która w lecie gotowała kompot 
z mirabelek, zupę pomidorową czy budyń, piekła 
„murzynki”, a czasem „murzynki” - zakalce. Jak 
wszyscy ludzie miała swoje wady, których się nie 
wypierała. Fanka Leonarda Cohena, której naj-
większym przysmakiem było czerstwe pieczywo.

Pogromczyni piorunów Marta, Dominika, Marcin, Damian 
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Każdy powinien mieć w życiu osobę, która 
swoim doświadczeniem życiowym, zainteresowa-
niami, empatią pokieruje go na właściwe tory. Jest 
to wsparcie o wiele cenniejsze od jakiegokolwiek 
wkładu finansowego. Dla naszej czwórki właśnie 
skończyło się dzieciństwo, razem z główną boha-
terką, która czyniła je bezpiecznym i magicznym. 
Jednocześnie pomagała nam iść w kierunku doro-
słości, którą niestety będziemy musieli kontynuo-
wać bez niej. 

W jednym z wywiadów powiedziała: „…no 
córka jest ze mnie dumna. Wnuczęta zresztą też, 
ale one są takie nowoczesne, więc może tak po ci-
chutku. Ale jak są jakieś uroczystości np. nadania 
mi nagrody czy promocja, to przyjeżdżają tutaj. Są-
siedzi to nie słyszałam, ale chyba też są w pewien 
sposób ze mnie dumni. Wójt pisze takie elaboraty, 
że chwały przysparzam gminie, no to i mieszkańcy 
muszą też coś tam myśleć. Kiedyś byłam zaprasza-
na, a teraz nie. Ale to nie dlatego, że nie są dla mnie 
życzliwi, bo myślę że są. Tylko po prostu zdrowie 
mi nie pozwala chodzić i oni o tym wiedzą, że ja�
z chodzeniem mam kłopoty. No i troszkę mnie 
opuścili.”

Tak Babciu, jesteśmy z Ciebie dumni. 
- Marta, Dominika, Marcin, Damian

Bronisława Fastowiec� (1937-
2014) urodziła się w Browarówce 
obok Siennicy Różanej. W Ka-
mieniu koło Chełma mieszkała od 
roku 1961. Debiutowała wierszem�
w „Zwierciadle Chełmskim” (do-

datku „Dziennika Lubelskiego”) w roku 1991. Wy-
dała 10 tomików wierszy i jeden wybór utworów 
poetyckich oraz fragmentów prozy.

Należała do Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych (od 1992 r.), Bractwa Literackiego Białego 
Pasterza w Krakowie (od 1995 r.) i do Związku Li-
teratów Polskich (od 2004 r.). W roku 2009 otrzy-
mała w Chełmie Nagrodę im. Kazimierza Andrzeja 
Jaworskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
literackiej i artystycznej. Zmarła 6 czerwca 2014 
roku; pochowana w grobowcu rodzinnym w Ka-
mieniu.

 
Bronisława Fastowiec

List do Eli

Elu gdybym umiała malować
namalowałabym...
drogę porosłą akacjami co wiodła do dworu
- a za tą drogą mostek rzucony przez rzeczkę
i park duży - miejsce czarownych spotkań
kiedy to pałacyk zamieniono w podstawową 
szkołę

Elu gdybym była malarzem
namalowałabym...
kapliczkę ślicznie pobieloną
w której na majówkach najpiękniej śpiewałaś:
,,uciekamy się, uciekamy się pod Twoją obronę”
i znów mostek i rzeka
dalej kościół stary...
i cmentarz gdzie wszyscy najbliżsi zostali

Elu...!
A to pastwisko zielone... zielone
i staruteńki cmentarz z grobem ,,Nieznanego”
nosiłyśmy tam kwiaty
grób mu ubierały
i modliły się szczerze nie tylko za Niego
Za kościołem remiza...
później druga szkoła
teraz zamieniona urzędowo w Gminę
naprzeciwko był park drugi...
- a w parku zabawy, przetańczone do rana
w uciesze niewinnej

i Pani Gancarzówna smutna, przygnębiona
pokazywała prosty zwyczajny postument
na którym kiedyś Piłsudski stał nim go zrzucono
i nas przyszłością ojczyzny nachmurzony dumał
Nie ma już tego parku ani postumentu
pobudowano sklepy i inne GS-y
może jest to potrzebne...
lecz oka nie cieszy
i nie wzbudza radości ani sentymentu

Czasami Elu tylko na odpuście wiejskim
- co teraz za odpusty, nie ma karuzeli
słyszę jak grają i śpiewają mi chóry anielskie
a w nich przeczysty sopran mojej ciotki heli

Pogromczyni piorunów Poezja - Bronisława Fastowiec
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Ale to mrzonki Elu...
jest trawa
są drzewa
jest zieleń i kapliczka
kościół i cmentarze
ale nas tam już nie ma
a tym co zostali czas bezlitosny
zniekształcił i losy i twarze

Elu...!
tylko Ty mi zostałaś
Ty...
która pamiętasz
i która tęsknisz często serdecznie, boleśnie
za ziemią gdzie najbliższych naszych tuli cmen-
tarz
i którą los nam kazał porzucić zbyt wcześnie

Matka Boża Siennicka

Z twarzą jasną jak Niebo
okadzona modłami
śpiewem ludzkim
i kwiatów zapachem
ślesz łagodne spojrzenie
serca dobroć i ciepło
i pokornie się wstawiasz za nami
Tyle zim już minęło
i jesieni późno - różańcowych
i zielonych nabożeństw majowych
a Ty trwasz
Przepokorna i Czysta
W dzień się modlisz z żywymi
a w nocy
bierzesz lampkę do dłoni
przeprowadzasz umarłych
i powierzasz ich ojcowskiej mocy

Siennica Różana - Zielna 1992 r.

Siennicka kapliczka

Między wioskami zielonymi
na rozwidleniu polnych dróg
w małej kapliczce pobielonej
bezpieczne miejsce znalazł Bóg
Matki ramieniem otulony

i modlitewnym ciepłem słów 
z uśmiechem patrzy na klęczących
maleńki Jezus pośród bzów
Ave Maryja! nad polami
w kapliczce śpiewa wierny lud
o Matko przyczyń się za nami!

Wymościłeś Panie...
Mamie w rocznicę śmierci

Wymościłeś Panie cierniami
krótką drogę wybranej dziewczyny
położyłeś na wątłe ramiona Krzyż
by za cudze dźwigała go winy

Pochyliła głowę z pokorą
w ręce wbiła drzazgi płomieniste
i odeszła zabierając z sobą
gorzkie żale i lilie złociste

Moja Siennica

Wygasło tyle smutków i tyle nadziei
tylko Ty jedna w pamięci zostałaś
wszystko zanika...
blednie po kolei
a Ty...
wciąż czekasz
Domy budują nowe
nowi ludzie żyją
Ścinają stare drzewa
wschodzą nowe kwiaty...
ale dla mnie zostałaś obrazkiem z dzieciństwa
i taką Cię zabiorę ze sobą w zaświaty

Wiosko mojej młodości..!
bujna i rozległa
szemrzącą cicho wodą mnie tutaj przyzywasz
wabisz trawą zieloną...
niebieskością nieba...
i grobami rodziny mojej nieszczęśliwej

Bronisława Fastowiec, Zapachniało różą, Stowa-
rzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, ELiPSA, 
Siennica Różana-Krasnystaw 2011, ss. 44

Poezja - Bronisława Fastowiec Poezja - Bronisława Fastowiec
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Towarzystwo Pożyczkowe Kazimierz Stołecki

 
Kazimierz Stołecki

„Kurjer Warszawski” 
ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie

Otwarcie Towarzystwa 
pożyczkowo-oszczędnościowego

1898, nr 296, 26 X. W 41-ym nrze organu 
ministerialnego znajdujemy wiadomość o zatwier-
dzeniu d. 22-go sierpnia r. b. ustawy Stowarzysze-
nia zaliczkowo-oszczędnościowego we wsi Sienni-
ca-Różana w pow. krasnostawskim.

1898, nr 329, 28 XI.
W Siennicy Różanej
- Jedziecie?
- Dokąd?
- Na otwarcie Towarzystwa pożyczkowo-

oszczędnościowego w Siennicy Różanej. Wieś 
leży...

- Wiem: w powiecie krasnostawskim, nieda-
leko starego zamczyska w Krupem. ongi własność 
Mikołaja Reja, który wziął ją w posagu za żoną, 
Anną Kościeniową z Sędziszowa.

- Będziecie obecni na otwarciu pierwszej 
instytucji kredytowej wiejskiej, opartej na zasadzie 
wzajemności i samopomocy. Znajdziecie tam przy-
tem warsztaty tkackie, pracujące od półtora roku.

Jadę tedy. Dalej więc... W Lubelskie, gdzie 
ludzie mówią bodaj najpiękniejszą i najdźwięcz-
niejszą polszczyzną, gdzie niewiasty mają wysmu-
kłe stany i głębokie czarne oczy, a chodzą w kożu-
chach i butach, gdzie długa sukmana i szara czapka 
jest ulubionym kmieciowi strojem, gdzie w noce 
letnie grają siedmiorakie chóry żab, a od ptasich 
trelów kołyszą się liście brzóz i dębów... Szkoda, że 
teraz listopad!

*
W wagonie znaleźli się towarzysze podróży, 

dążący także do Siennicy, pp. K. Laskowski i St. Sa-
wiczewski. Pierwszy, jak ja, z notesem dziennikar-
skim w kieszeni, drugi z teką malarską, ołówkiem 
i pędzlem.

Godzina jedenasta - Rejowiec,
- Z Niedziałowic są konie?
- Jestem - odzywa się ktoś przeciągłym, 

śpiewnym tonem.
Siadamy we trzech na bryczkę, zaprzężoną 

w parę karogniadoszów.
- Daleko do domu?
- osiem wiorst,
- Droga dobra?
- Na szosie pojedziemy bardzo ślicznie, po-

tem trzy wiorsty polskiej drogi, ale bardzo poży-
teczne.

Zaiste, bardzo pożyteczne są drogi boczne 
na tamtejszych borowinach. Wapno lepi się na ko-
łach, częstokroć trzeba je zgarniać rydlami.

Pan Ksawery Janisławski, właściciel Nie-
działowic, przyjął nas, jak się to u nas na wsi przyj-
muje. Wcześnie jednak udaliśmy się na spoczynek 
wobec czekającej nas jutro pracy.

Niebo się wyjaśniło, księżyc pełną kulą wy-
płynął w przestworze, od południa zaciągał wiatr 
niosąc łagodne ciepło.

*
Nazajutrz, w piątek, wschód błysnął takim 

przejrzystym rumieńcem, jakiego nie pamiętam�
w listopadzie.

- Dobry omen! - rzekłem do gospodarza.
- Daj Boże!
o dziewiątej rano stanęliśmy w Siennicy 

Różanej. Wioska, położona jest w niegłębokim 
jarze, przepasanym strugą. Lepianki pod strze-
chą słomianą, wybielone czysto wapnem, którego 
tu nie brak, z nizko położonemi, acz dość dużemi 
oknami. Są, podobno, ciepłe i zdrowe.

Zastaliśmy już na gościńcu sporo wieśnia-
ków; ale dużo ciągnęło jeszcze z okolic od Sienni-
cy Królewskiej, Krupego, Niedziałowic. Gromadki 
kupiły się około kościoła, gdzie właśnie pleban 
miejscowy, ksiądz Władysław Wiśniowiecki, roz-
poczynał dzień mszą świętą. Kościół miejscowy bez 
stylu, ale z wielką zaletą czystości i ładu wewnątrz. 
Natomiast stylem świątyni był ten lud siermiężny, 
łagodny, powolny i chętnie milczący.

Po mszy św. niebawem rozpoczęto posie-
dzenie. Niezwyczajnem było miejsce, gdzie się od-
było.

Jest w Siennicy dawna karczma, którą wła-
ściciel, Stefan ks. Lubomirski, ofiarował tymczaso-
wo na pomieszczenie warsztatów tkackich. Tam to, 
gdzie przed półtora rokiem rozlegały się wrzaski 
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pijackie, a powietrze buchało wódką, dzisiaj zebra-
li się kmiecie na narady, co do polepszenia swoje-
go bytu. W przestronnej izbie usunięto pod węgieł 
warsztaty i postawiono stół. obok w zajeździe, za-
pchanym wózkami i bryczkami, stały konie.

Wieśniaków i kobiet było z półtora sta. Dość 
licznie zjechała i inteligencja okoliczna. A więc 
obecni byli pp.: Bolesław Ksawery Janisławski�
z Niedziałowic, Bolesław Mierczyński z Borunia, 
ks. Władysław Wiśniowiecki z Siennicy Różanej, 
Wacław Szczypiorski z Surchowa, Andrzej Pod-
czaski z Różanej, Eustachy Suchodolski z Wielko-
pola, ks. Ludwik Łabęcki z Surchowa, Bronisław 
Fudakowski z Uhra, Witold Mościcki z Majdanu 
Skierbieszowskiego, Stanisław Chądzyński z Bo-
browego, Michał Pruski z Siennicy Królewskiej, dr. 
Maksymiljan Kronland z izbicy, henryk Garszyń-
ski z Żułowa, dr. Józef Karpiński z Rejowca, Wa-
cław i Zygmunt Borzuchowscy ze Skierbieszowa. 
Franciszek Rychłowski z Rakołup, Bogumił Meks 
z Różanej, Tomasz Perczyński i Romuald Błoński�
z Krasnego Stawu.

Na prezydującego zebraniu zaproszono p. 
K. Janisławskiego, na asesorów pp.: Suchodolskie-
go i Mościckiego, na sekretarza p. Karpińskiego.

Przewodniczący, wyłożywszy w krótkich 
a zrozumiałych słowach cel i zadanie Towarzy-
stwa, wezwał obecnych do podpisania deklaracji 
na członków. Podpisano deklaracji 135, przyczem 
znaczna większość wieśniaków podpisała się wła-
snoręcznie, inni położyli krzyże.

Potem p. Janisławski, przeczytawszy listę�
i stwierdziwszy obecność 20 członków-założycieli, 
wezwał obecnych do opuszczenia izby. Pozostali 
członkowie-założyciele, (w trzech czwartych go-
spodarze) odbyli balotowanie nowych członków, 
z których nie przyjęto jednego. Teraz więc, wobec 
prawnego utworzenia się Towarzystwa, przewod-
niczący poddał pod rozbiór zebrania ogólnego 
sprawy, które ustawa pozostawia do rozstrzygnię-
cia zebraniu ogólnemu.

Członkiem Towarzystwa może być każdy 
mieszkaniec okoliczny w promieniu 20 wiorst;�
o tem orzeka ustawa dla Siennicy. Taż sama ustawa 
dozwala na oznaczenie wysokości udziałów człon-
ków dowolnie do 100 rubli maximum. Prezydjum 
proponuje na początek udziały w ilości rb. 25.

Wniosek przyjęto.
W jaki jednakże sposób udziały te mają być 

wpłacane? Jeżeli nie jednorazowo, to w ciągu ja-
kiego czasu?

Część zebranych, zamożniejsza, proponuje 
termin roczny.

Sprzeciwia się temu energicznie Misztak, 
typ chłopa mazurskiego o barczystej postaci i sze-
rokiem, otwartem obliczu. Za nim idzie większość 
zgromadzonych. P. Mierczyński przemawia za roz-
łożeniem wpłaty udziałów po rb. 1 kop. 25 kwartal-
nie, to jest w ciągu lat pięciu.

Zgromadzenie przyjmuje wniosek p. Mier-
czyńskiego, uznając jednakże, iż dla szybkiego 
rozwoju Towarzystwa pożądane jest jak najśpiesz-
niejsze spłacenie udziałów Na ile kogo stać, niech 
wpłaca.

Procent od udziałów i wkładów oszczęd-
nościowych zebranie oznacza na 6% (to jest taki, 
jaki płacą kasy gminne). Dla procentu od pożyczek, 
udzielanych członkom, określono na początek sto-
pę 7,5 (w kasach gminnych stopa procentowa wy-
nosi 8%).

Co do wkładów oszczędnościowych, jakie 
wpływać będą do kasy Towarzystwa, zebranie po-
stanawia, iż w początku działalności Towarzystwa, 
z powodu szczupłości jego kapitału, wkładający 
będą mogli odebrać pieniądze w terminie półrocz-
nym.

Dalej przewodniczący zapytuje zebranych, 
do jakiej wysokości przyszły zarząd mocen będzie 
zaciągać pożyczki od innych towarzystw i instytu-
cji i proponuje, jako maximum dwukrotną sumę 
udziałów. Po ożywionej rozprawie wniosek p. Jani-
sławskiego przyjęto.

Po rozstrzygnięciu kilku jeszcze spraw drob-
niejszej wagi, prezydjum zarządza wybór zarządu�
i rady Towarzystwa.

Wybór odbyć się ma za pomocą głosowania 
tajnego na kartkach; tak brzmi ustawa.

Po raz pierwszy w życiu widziałem włościan 
naszych, głosujących za pomocą kartek. Dotąd przy 
wszelkich wyborach stawiano im kandydatów,�
a wtedy bądź krzyczeli hurmem na jednego, bądź 
rozstrzelone głosy zbijały się w jeden krzyk, z któ-
rego nic dojść nie było można. Wtedy prowadzący 
wybory zarządzał: kto głosuje za X, niechaj przej-
dzie na prawo, kto za y, na lewo. Liczono na sztuki 
i wybór dokonany.

Chłopi, których widziałem głosujących�
w Siennicy, byli ogromnie przejęci ważnością chwi-
li. Z kartkami w ręce naradzali się pomiędzy sobą 
długo; dość powiedzieć, że wybory trwały przeszło 
i trzy godziny. Z urny wyszli:
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Jako członkowie zarządu: Ksawery Jani-
sławski z Niedziałowic, Bolesław Mierczyński z Bo-
runia i Józef Łoza (gospodarz) z Siennicy Królew-
skiej; jako zastępcy: Andrzej Podczaski z Siennicy 
Różanej i Wojciech Jakóbiec (gospodarz) z Sienni-
cy Królewskiej.

Do rady zaś wybrani: Bronisław Fudakow-
ski z Uhra, Eustachy Suchodolski z Wielkopola, 
Wacław Szczypiorski z Surchowa, Józef Sadlak 
(gospodarz) z Krupego. Jan Dobosz (gospodarz)�
z Woli Siennickiej i Franciszek Mochnij (gospo-
darz) z Siennicy Różanej.

Mrok już od dawna zapadł, gdy ukończo-
no wybory. Przystąpiono do wpłacania udziałów. 
Po obliczeniu okazało się, iż wpłynęło pierwszego 
dnia 1.100 rubli. Kilkunastu gospodarzy złożyło po 
25 rb., inni wnieśli sumy drobniejsze, aż do okre-
ślonego minimum raty kwartalnej, t.j. 1 rb. 25 kop.�
W tłumie płacących widziałem kilka kobiet.

Pierwsze posiedzenie członków Towarzy-
stwa pożyczkowo-oszczędnościowego w Siennicy 
Różanej trwało ni mniej ni więcej tylko 9 godzin 
bez przerwy. odbyło się zaś we wzorowym porząd-
ku i ładzie. odniosłem wrażenie, że wieśniacy ta-
meczni, a przynajmniej ci, których widziałem na 
posiedzeniu, jeżeli nie rozumem, te, snać, instynk-
tem odczuwa ą całą doniosłość nowej instytucji 
dla swego ekonomicznego bytu. Gnieceni ciężkiem 
brzemieniem lichwy, garną się skwapliwie do sto-
warzyszenia, które ich od klęski tej może wyzwolić.

Ale o tem, potem; sprawa jest zbyt ważna, 
aby ją zbyć frazesem.

*
Późnym wieczorem wraz z p. Janisławskim 

powracaliśmy do Niedziałowic. Konie szły lekkim 
truchtem, przywykłe do dróg tutejszych, na których 
przy „kawalerskiej” jeździe kark skręcićby można. 
Jechaliśmy lasem, owiani ostrą wonią grzybów, 
jaką, wydziela stęchłe listowie osiczyny i dębów.

Rozmowa toczyła się o nowej instytu-
cji, tak pożytecznej, a wynik rozmowy zawarł się�
w sentencji:

- Gdyby u nas „umiano chcieć”, lud nie dzie-
liłby krwawicy swojej z lichwiarzami. Trzeba umieć 
chcieć.

Ignacy Grabowski
Opracował dr Kazimierz Stołecki 

Wojenny pomost. 
Wspomnienia

Autobiografia autora, pisana z godnym podziwu 
dystansem do często wstrząsających kolei wła-
snego życia, przynosi szkicową wizję minionej 
epoki - życia rodzin ziemiańskich z ich radościami�
i smutkami. To - jak mówi autor - mglisty obraz 
podróży przez osiemdziesiąt trzy lata życia, uka-
zujący dawny świat unicestwiony przez ii wojnę 
światową i powojenne realia. Autor przedstawia 
także pierwsze kroki w nowej ojczyźnie - Anglii 
i urywki z dojrzałego już życia w gronie rodziny. 
Addendum zamieszczone w książce zawiera ro-
dowód autora i jego bliskich oraz opis majątków 
rodzinnych. Książka do nabycia w wydawnictwie 
DiG.

Towarzystwo Pożyczkowe

Rafał Smorczewski, Iwona Żółtowska (tłum.), Wojenny 
pomost. Wspomnienia, Wydawnictwo DiG, Warszawa 

2009, ss. 308, il. 64.

Wojenny pomost. Wspomnienia
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Kazimierz Stołecki

Powiat Krasnostawski na łamach „Kurjera War-
szawskiego”.
opracowanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersytec-
kiej w Warszawie.

1897, nr 324, 23 XI.

Tkactwo pod strzechą 
wieśniaczą

Dziś, gdy społeczeństwo nasze żywo jest zajęte 
wszystkiem, co oddziaływa na rozwój dobrobytu 
ludu, słusznem będzie zanotować ze wszech miar 
pocieszający fakt przyjęcia się przemysłu domowe-
go tkackiego we wsi Siennicy Różanej, położonej�
o 16 wiorst od Rejowca, a 8 od Krasnegostawu. 
Wieś to duża, sto kilkanaście domów licząca, obok 
niej równolegle o ćwierć wiorsty ciągnie się taka 
sama wieś Wola Siennicka, tuż obok prawie równie 
liczne są wsie. A ludność tych wiosek, przeważnie 
uboga, grunt dzieli pomiędzy wciąż tworzące się 
nowe rodziny, sporo też można tu spotkać przy-
musowo uprawiających jarstwo; w święta dzieci 
spożywają po trosze tłuszczów, rodzina nigdy, bo 
niema za co; kartofel tu wszystkiem. otóż w ta-
kich to warunkach, na wstawiennictwo miejsco-
wego proboszcza, ks. Wiśniowieckiego, delegacja 
a obecnie sekcja przemysłu domowego Towarzy-
stwa popierania przemysłu i handlu przed kilku 
miesiącami przy-słała, tu instruktora tkackiego. 
Nie można było zrobić lepszego wyboru miejsca 
dla zaaklimatyzowania przemysłu domowego. To 
też dziś 20 warsztatów jest tu już w ruchu; tkacze 
robią, płótna, ceity na ubrania dla mężczyzn wło-
ścian oraz na cięższe suknie dla kobiet, robią też 
serwety, obrusy, ręczniki, które mają zbyt wśród 
okolicznej ludności i w kilku sklepach: w Kra-
snymstawie, Rejowcu i t.d. obecnie zawiązała się 
tu spółka tkacka. Na jej fundusz zakładowy wła-
ściciel Siennicy, ks. St. Lubomirski, ofiarował sto 
rubli, inni udziałowcy złożyli 230 rs., a włościanie 
tkacze, o ile w tej porze mogą, składają na tenże 
fundusz zarobki swoje z tkactwa w całości lub czę-
ściowo. Za fundusz ten sprowadzili sobie przędzy 

lnianej i bawełnianej. Lnianej dlatego, że swego lnu 
mają jeszcze niewiele. Zasiali go w r.b. sporą ilość, 
ale plon mają nieszczegól-ny z powodu niesprzy-
jającej pogody lub zachwaszczenia. Przyrzekają 
to jednak poprawić. Ciekawem jest to, że tkacze 
tutejsi traktują obecnie o zawarcie stałej umowy 
z warszawskiem Towarzystwem przeciwżebra-
czem o dostawę odpowiedniego płótna na worki 
i ręczniki do kąpieli ludowych. Jednocześnie zaś 
dla pewnej grupy obywateli ziemskich zaczęli już 
robić wańtuchy do wełny, a opłaci się to lepiej, ani-
żeli dostawa dla Towarzystwa przeciwżebraczego, 
które dziś otrzymuje płótno od pośrednika po ce-
nie bajecznie nizkiej, dzięki rozumie się temu, że 
płótno wykupywane jest od ludu przez handlarzy 
o jakieś 40 do 50% niżej kosztu. Tkactwo w Sien-
nicy Różanej ma nader podatny grunt dla rozwo-
ju: znaczne skupienie ludu ubogiego, niemogącego 
produkcyjnie zużytkować swego czasu, nie ma-
jącego w okolicy zarobków. Sekcja też przemysłu 
domowego ma tu dla siebie bardzo szerokie pole 
działania. Przede wszystkiem należy ułatwić tka-
czom tutejszym nabywanie na dogodnych warun-
kach przędzy bawełnianej, a po wtóre koniecznem 
jest przekształcenie obecnej idealnej spółki na to-
warzystwo z sankcją rządową. Grunt jest tu przy-
gotowany, ustawa normalna z dnia 25-go kwietnia 
r. z. nadaje się i dla tutejszych stosunków; chodzi 
więc tylko o to, iżby władze naczelne raczyły sank-
cjonować organizację takich towarzystw. Siedząc 
w mieście, nie widzi się tak nieodzownej potrzeby 
jednoczenia się ludzi w towarzystwa gospodarczo-
produkcyjne; uwidocznia się to dopiero wtedy, gdy 
się patrzy na ciężkie okoliczności życiowe i bez-
radność ludu, bo... towarzystw brak. Gdy mowa�
o tkactwie w Siennicy Różanej, dodać z uznaniem�
i wdzięcznością musze, iż ks. Stefan Lubomirski 
nie tylko, że udzielił zapomogi na fundusz za-
kładowy dla spółki, ale przyrzekł oddać do roz-
porządzenia tkaczów, ewentualnie sekcji, której 
instruktor praktycznie uczy tkactwa udoskonalo-
nego, cały obszerny dom po karczmie. Jest to dla 
sprawy rozwoju tkactwa w Siennicy istotnie rzecz 
wielkiej wagi. 

M. Malinowski
Opracował dr Kazimierz Stołecki 

Kazimierz StołeckiTkactwo pod strzechą wieśniaczą
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Kasia Kielech

Echa „hejnału”

Anna Kamieńska (poetka urodzona w Kra-
snymstawie, przyjaciółka księdza Twardowskiego) 
dziwiła się kiedyś spacerując po cmentarzu, że na-
wet wobec upływu lat „kwiaty są takie same i noszą 
takie same imiona”, jak bez. Dziś mogę powiedzieć: 
„Pani Anno, i w 2014 roku bez to także bez”. Ale 
trudno nie ulec wrażeniu, że tylko nieliczne rzeczy 
posiadają to samo znaczenie co kiedyś. Dajmy na 
to prasa, którą wielu z nas przegląda przy śniada-
niu, a gazetka o wymiarach 14x20cm powielana 
kiedyś w „podziemiu”.

„Podczas ii wojny światowej wydawanie 
prasy konspiracyjnej było jedną z ważnych form 
ruchu oporu. Prasa była głównym źródłem wia-
domości z różnych frontów walki, informowała�
o życiu konspiracyjnym, wiązała ze sobą ludzi (…), 
a ponadto przez odpowiednie artykuły i komenta-
rze podtrzymywała w narodzie ducha” - czytamy 
w książce „Walczyli na ziemi krasnostawskiej”.�
W Polsce, w okresie wojennym powstało bardzo 
wiele różnego typu redakcji. Dla naszej okolicy (gm. 
Siennica Różana) taką gazetką był „hejnał” wyda-
wany od początku 1943 roku do maja 1944 (?). Jak 
to wszystko wyglądało i od czego się zaczęło? Skąd 
„hejnał”? Najlepiej spytać o to pani Marianny Ko-
walskiej (z domu Mazurek), siostry Czesława Ma-
zurka „Maczka” - założyciela „hejnału”.

- U nas, w tym domu (na Stójle) wychodził 
„hejnał”. Brat był redaktorem. W latach 1940-1942 
był w Junakach, w Brzeźnie za Chełmem. Akurat 
jego rocznik był powołany. Znał dobrze język nie-
miecki, więc pracował w kancelarii, przepustki 
wydawał. Gdy już swoje wysłużył, bo to był okres 
dwóch lat, to go stamtąd zwolnili -  zaczęła opowia-
dać pani Marianna.

Zastanawiając się gdzie mogę dowiedzieć 
się więcej o „hejnale” przypomniałam sobie, że 
pan henryk Jakubiec „Szeliga” również pochodzi 
ze Stójła.

- Tak, osobiście znałem Cześka. Bardzo do-
brze go znałem… - mówi pan henryk. - Pseudonim 
„Maczek” miał, bo sobie pokombinował tak. Tro-
chę nazwiska, trochę imienia. on nigdy nie robił 

niczego bezmyślnie. Tylko musiał przemyśleć. Co 
więcej… Był w Junakach. To była taka organiza-
cja niemiecka. Ten rocznik akurat popadł, a że 
znał podstawy języka niemieckiego, to wzięli go 
do kancelarii. Cały zarząd niemiecki był, a on tam 
pracował też. Zwolnili go, wysłużył swoje. Co było 
ważne… Z kancelarii nie wyszedł z pustymi rękami. 
Miał stamtąd umundurowanie, furażerkę, granato-
wy płaszcz. Nie zabrali mu. Jeszcze jak się zwalniał 
to skombinował sobie plik deklaracji, przepustki. 
Miał kilka z podpisem tego dyrektora, a później so-
bie podrabiał.

Spytałam pani Kowalskiej skąd jej brat tak 
dobrze znał niemiecki.

- Siedział tylko w książkach i łacinę znał,�
i niemiecki. Był samoukiem, ale ponadto chodził 
do takiej profesorki we dworze w Żdżannem. Na-
wet nasza babcia narzekała, że tyle się uczy… że 
skończy jak taki Jasiek, który też tyle czasu na to 
poświęcał, a potem zmarł na gruźlicę, jako kawaler 
jeszcze. A Czesiek ciągle przy lampie naftowej sie-
dział i czytał te słowniki.

Dobrą znajomość języka niemieckiego po-
twierdził dodatkowo pan Jakubiec.

- Tak, on niemiecki dobrze znał. W kancela-
rii podszlifował go sobie jeszcze. Co do „hejnału”… 
No, radio tośmy zdobyli gdzie indziej…

- „-śmy” zdobyli? - spytałam zdziwiona.
- No tak, on przyjechał tylko z chęciami za-

łożenia tego. To radio to zdobyte było… - kontynu-
ował „Szeliga”, a rozmowa potoczyła się na dobre 
- Dwa „-śmy” zdobyli czy trzy, ale były popsute. 
To dobre zdobyliśmy na Kolonii Rakołupskiej. Na 
akumulator było to radio. To była anoda i katoda 
potrzebna w tym radio. Anoda to był akumulator�
o napięciu 2V (to głośnik radiowy zasilał), a katoda 
była potrzebna do odbioru, tam trzeba było 150V 
napięcia. Tośmy zwykłe baterie od lampek wyko-
rzystywali. Brało się kilkanaście tych bateryjek, 
lutowało się.

- Początkowo radiostacja była na Stójle? - 
chciałam się upewnić.

- Tak, w domu u niego. Maszynę zabraliśmy 
z gminy, powielacz to gdzieś Czesiek się wystarał… 
Jak wyglądała cała technika tego wytwarzania? 
Pierwsze zbierało się…

i tak dowiedziałam się krok po kroku, jak 
powstawał „hejnał”. Pan Jakubiec cierpliwie i do-
kładnie mi to tłumaczył, pokazywał, gestykulował. 
Wydawać by się mogło, że ciągle ma ten widok 
przed oczami.

Echa „Hejnału” Kasia Kielech
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- … zbierało się materiały przez radio an-
gielskie BBC, co dwie godziny nadawało w języku 
polskim po dziesięć minut. Wiadomości z frontu 
przeważnie. Zapisywało się te wszystkie wiadomo-
ści. Później się wybierało co ważniejsze. Pierwszy 
był zawsze jakiś wiersz na początku, potem jakiś 
artykuł ogólny, a potem wiadomości (z BBC i miej-
scowe). „hejnał” wychodził przeważnie w soboty. 
- opowiadał pan Jakubiec.

- ile stron liczył przeciętnie? - spytałam.
- Przeważnie 16. Arkusz A4 był na pół zło-

żony, z jednego arkusza wychodziły 4 strony1. Na-
stępnie układało się te wiadomości po kolei i na 
matryce się potem nabijało. To coś wyglądało tak… 
jak bibułka cienkie. Nasączone to było cieniutki-
mi bardzo włóknami, więc gdy matryca włożona 
już była do maszyny i na maszynie się wybijało to 
co było potrzebne, te włókienka zostawały. Każ-
da strona była osobno pisana. Strony potem się 
odpowiednio składało, pierwsza z ostatnią, druga�
z przedostatnią, żeby znów powstały kartki A4. 
Był też tak zwany korektor. on służył do sklejania 
stron. Trudno mi to wytłumaczyć, a robiłem to… 
ale jak ja ci to wytłumaczę? Jak te strony były zło-
żone to szły na powielacz. A powielacz wyglądał�
w ten sposób… taka drewniana paczka (skrzynka), 
z wieczkiem otwieranym od przodu. i dwie matry-

1  Stąd właśnie wspomniane wymiary „Hejnału” 14x20cm.

ce już odpowiednio sklejone korektorem wkładało 
się tam, na spód powielacza. To było zamieszczone 
na takiej ramce. Zamykało się to proszę ciebie… 
Smarowało się farbą drukarską2 po tej matrycy i 
farba przylegała do tej siateczki. Potem podkładało 
się kartkę na matrycę i brało się wałek (taki zwykły, 
gładki do malowania ścian). Przejeżdżało się tym 
wałkiem parę razy i ta farba przyklejała matryce 
do czystej kartki. Podnosisz wałek i zabierasz już 
gotową stronę.

- Mokre to było?
- Już nie takie mokre, składało się to na sobie.
- ile egzemplarzy powielaliście?
- około dwustu.
- Sporo.
- Dwieście, dwieście dwadzieścia. Czasem
   trzysta.
- ile osób pracowało przy jednym numerze?
- To tak.. Przy zbieraniu wiadomości z na-

słuchu to się zajmował sam Czesiek albo ja go cza-
sami zastępowałem, gdy jeździł do Warszawy. Ja to 
miałem taką pamięć, że notowałem sobie niektóre 
rzeczy i później jak on przyjeżdżał to ja mu gada-
łem jak najęty o tym. A Czesiek to on „scenografię” 
znał… „Scenografia” to było takie pismo, rozmaite 
kulfony się stawiało, symbole, zgłoski, litery… Póź-
niej kto wiedział o co chodzi to dało się to czytać.

- Gdy on napisał taką „scenografię” (steno-
typię przyp. red.), umiał ją Pan rozszyfrować?

- Po trochu umiałem.
- Co działo się w razie błędu czy literówki?
- W buteleczce był taki korektor. Maznęło 

się po tej literce co była niepotrzebna i to się zakle-
jało i na tej maszynie później wybijało się co trzeba. 
Co więcej… A już do druku, do powielania - najle-
piej jak było czterech - wspomina pan henryk.

- Gdyby mógł Pan powiedzieć kto jeszcze 
pomagał przy powstawaniu „hejnału”? No bo był 
Pan, Pan Czesław…

- Pomagał Gołębiowski Kazik ze Stójła (ps. 
„Kostek), a później to jeszcze przy składaniu tego 
numeru to hawryluk Stach (ps. „orzeł”). Janek 
Dzik czasem pomagał przy składaniu. Kilka jeszcze 
osób, ale to się zapomina…

- Numer w soboty był już gotowy, to kiedy 
go składaliście?

- W piątek był pisany na maszynie i na ma-
tryce przekładany. W sobotę był powielany, to się 

2  Farba miała gęstą konsystencję i przypominała sma-
rówkę do wozu.

Echa „Hejnału” Kasia Kielech
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ciągnęło do nocy już. Składane były egzemplarze 
w wieczór i szykowało się gotowe paczki dla kurie-
rów. Ja to miałem swój region tam pod Kraśniczy-
nem. Przychodził do mnie stamtąd taki Frańczak 
oleś. Był prawie spod Skierbieszowa. Miał tutaj 
rodzinę i tak się zapoznaliśmy. To ja mu dawałem 
taką paczkę zawsze w niedzielę na sumie w kościele 
w Siennicy. on brał na rower i jechał. Raz go spyta-
łem: „Jak Ty to wozisz? Bezpieczny jesteś?”. Mówi: 
„Nikt mnie nie zaczepia, nie mam nic”. Tydzień po 
tym jak spytałem go o broń, to na drugą niedzielę 
jak szliśmy obok siebie w procesji (z boku kilkana-
ście bab) oleś mówi: „Dzisiaj już uzbrojony przy-
szedłem”. Wyciąga z kieszeni granat, pokazuje mi. 
Rozmawiamy tak, a on ten granat trzyma w ręku, 
a te babcie jak się nie rozstąpią! Ja mówię: „Patrz, 
my obydwa. Gdzie te baby się podziały? Schowaj 
to!”. i on to schował. Później żartowaliśmy na ten 
temat.

- Jakie były okoliczności przeniesienia re-
dakcji na Toruń przed Maciejowem?

- „hejnał” był zaczęty w zimie 1943 roku�
u Mazurka. Luty albo marzec, coś takiego mi się 
wydaje.

Pierwszą połowę zimy kompletowaliśmy 
wszystko, a potem jak taki jeden nieszczęsny nu-
mer… Koniec maja, początek czerwca zaczęli Niem-
cy kwaterować pod ostrowem i zaczęli węszyć, że 
tu na Stójle coś musi się dziać. Jednego dnia pi-

saliśmy u Mazurka na maszynie, a Stasia (14 lat) 
siedziała przed domem, czytała książkę. Zaczytała 
się tak, że ja się obejrzałem za siebie i jakieś trzy-
sta metrów od tego domu zobaczyłem pancerny 
samochód Niemców. Czesiek skoczył, złapał ma-
szynę od razu, ukrył na strychu w schowku. A mi 
zostawił cały stos notatek i papierów przy stole. od 
razu myśl, co z tym zrobić. Zdjąłem pościel z łóż-
ka, wszystko na nim rozścieliłem. Przykryłem kapą�
i położyłem poduszki… Niemcy byli już wprost tego 
okna. Nie mogłem zza tego przyczółka już wyjść, 
żeby gdzieś dalej uciec. Dość długo siedziałem sku-
lony za tym przyczółkiem. A Czesiek wyszedł do 
nich, siadł na ławeczce i zaczął szwargotać z nimi. 
Znał niemiecki. Jakoś tak się okazało, że zobaczyli 
zająca na polu i odwrócili karabin w tamtą stronę. 
Jeden Niemiec poszedł za zającem. Ja wtenczas 
wyszedłem do drugiego pomieszczenia. Przygoto-
wałem broń gdyby w razie odkryli coś, bo to tylko 

dla oka było schowane. Ale nie wchodzili. Poje-
chali. To był patrol taki. Głównym powodem żeby 
przenieść wydawanie „hejnału” na Toruń było 
to, żeby tak blisko Niemców tego nie robić. Może�
w maju 1944 roku to było?

- Pomagał Pan po tym przeniesieniu?
- Czasem chodziłem pomagać, ale już mniej. 

Tam przychodziła siostra Cześka jeszcze. Myśmy 
mieli już inne zajęcia, bo gdy zrobiło się ciepło mie-
liśmy ćwiczenia w lesie.

Echa „Hejnału” Kasia Kielech
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Pani Marianna rzeczywiście chodziła na To-
ruń. Wspomina pewne zdarzenie…

- Jednego dnia Czesiek mi nakazał żebym 
lampę do aparatu przeniosła. Ja szłam tędy na 
Kozieniec, ścieżkami… Wyszłam za lasek niedale-
ko Maciejowa. Na szczęście moja wujenka była na 
łące, szczaw zrywała. Mówi: „Wracaj, bo dwa sa-
mochody Niemców pojechały”. Jak by jej nie było, 
to co by było… To była droga polna, kto by się spo-
dziewał. Takie bagna, torfowiska. Wtedy ja się wró-
ciłam i poszłam na około przez Siennicę. Gdyby jej 
nie było… Cud był, że akurat ten szczaw zrywała.

Polska sieć państwa podziemnego była 
zbudowana bardzo dokładnie. idealnie określił to 
Aleksander Kamiński, autor „Kamieni na szaniec”: 
„Polska Walcząca – to krąg szerszy: to zarówno lu-
dzie podziemni, jak i liczne masy całego walczącego 
Narodu. W walce jest dziś drukarz tajnej drukarni 
i młody chłopak wiejski wywieziony do Niemiec na 
roboty, i matka jedynego syna męczonego w kaźni 
obozowej; w walce jest łączniczka niosąca pocztę�
i chłop zamojski niszczony w dziki sposób; w walce 
jest uczestnik akcji bojowej, w walce jest wreszcie 
żona rezerwisty w niewoli, która bohatersko zma-
ga się o byt swoich dzieci. Polska walcząca – to my 
wszyscy.”

Powielanie „hejnału” gromadziło wciąż 
nowe doświadczenia.

- Czesiek jeździł do Warszawy po materiały: 
po papier, po farbę drukarską. Zawoził im numer 
„hejnału” i przywoził prasę stamtąd. Te podróże 
były możliwe dzięki tym przepustkom co z Juna-
ków zabrał. Raz jechał Niemiec z nim i mówił, że 
on szpiega to po oczach pozna. A Czesiek myślał�
i śmiał się w duchu: „A jedziesz z kim?” - wspomina 
siostra „Maczka”.

Jak Toruń wspominają inni? Teraz przecież 
nikt tam nie mieszka, są jedynie pola. Może gdzie-
niegdzie rośnie bez…

- Toruń należał do majątku Żdżanne - 
mówi pani Leokadia Kaczor „Janka”. - Na Toruniu 
mieszkał taki dziedzic osiecki, to był bodajże kuzyn 
Smorczewskich. Miał jakby część majątku. Znajdo-
wał się tam taki duży budynek, w którym mieszkał 
ten dziedzic. Na strychu była stacja i Mazurek Cze-
sław ps. „Maczek” nasłuchiwał wiadomości z frontu.�
A myśmy, kilka dziewczyn, czasem pomagałyśmy 
przy powielaniu. Później te gazetki roznosiłyśmy. 
Ja bardziej w rejonie Zagroda, Żdżanne, ale zasięg 
„hejnału” był duży. Później miałam nawet taką sy-
tuację, że gdy po wojnie wyjechaliśmy z mężem do 

Szczecina, męża kolega Rogoski przedstawia się, 
bo przyjechał, a my się znamy z widzenia. Pozna-
łam go gdzieś kiedyś przy kolportowaniu, ale nie 
wiedziałam jak się nazywa. Jedynie pseudonim.

To samo pytanie zadałam siostrze pani Lo-
dzi, pani Poli Wolskiej „Jarzębinie”.

- W czasie wojny mieszkał tam doktor Pa-
czyński. Gdy coś trzeba było, to zwracaliśmy się 
właśnie do niego. Mająteczek taki nieduży, należał 
do hrabiów Smorczewskich. Między lasami ukryty. 
Jeżeli drukowali właśnie tę gazetkę to właśnie tam, 
bo z daleka było widać czy ktoś przechodził. Ale ja 
przy „hejnale” nie pomagałam, jedynie miałam w 
rękach kiedyś go. Bieżące wiadomości były. Siostra 
Lodzia pomagała i dziewczyny z Maciejowa.

Jednak w przyszłości nie wszystko ułożyło 
się dobrze.

- Czesiek był za Krasnymstawem u kogoś�
i wtedy go zabrali. on się tłumaczył, że był u dziew-
czyny, ale to nic nie pomogło - mówi pani Kowalska.

- To już po naszym ślubie było jak go zabra-
li, bo na weselu jeszcze był (1.X.1944r). - uzupełnia 
pan Bolesław Kowalski.

Czesława Mazurka aresztowali Sowieci. 
Trafił do więzienia na Zamku w Lublinie. Spędził 
tam jakiś czas. Warunki były okropne, a sam Cze-
siek był bity i przesłuchiwany. Jego rodzice i rodzi-
na spalili lub ukryli wszelkie dowody świadczące�
o redakcji. Udało mu się jednak stamtąd wyjść, ale 
kilkanaście lat później, gdy zachorował to mówił: 
„Pan Bóg dał mi i tak dużo życia, bo już myślałem, 
że stamtąd nie wyjdę”. Co działo się z „Maczkiem” 
po wybawieniu od więzienia? Wyjechał do Pozna-
nia, ożenił się, został ojcem pięknej córki. Czesław 
wyjechał, bo bał się tu zostać, podczas gdy Sowieci 
jeszcze rozliczali innych za partyzantkę.

Pan Bolesław był na ślubie szwagra, bo Ma-
rysia zajmowała się małym dzieckiem. on też był�
w partyzantce, nie w Batalionach Chłopskich, ale�
w AK. Jak sam mówi, on swoją partyzantkę skończył 
wraz z końcem wojny. Miał pseudonim „Jarząb”. Co 
ciekawe, zarówno Marianna jak i jej (jeszcze) narze-
czony - nie wiedzieli wzajemnie o swojej styczności 
z konspiracją. Na tyle, na ile z mamą zdążyłyśmy ich 
poznać, możemy powiedzieć, że ich małżeństwo ce-
chuje wzajemna troska i  poczucie humoru. Tłuma-
czą to tym, że podobno, gdy kobieta jest starsza od 
męża, to w małżeństwie się bardzo dobrze układa. 
Co prawda starsza… o cztery dni, ale zawsze.

Kasia Kielech

Echa „Hejnału” Kasia Kielech
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Andrzej David Misiura

Skarb z okresu dynastii Wazów 
odnaleziony w Woli Siennickiej

Latem 1990 roku całe województwo poru-
szyła sensacyjna wiadomość o odnalezieniu skarbu 
na terenie gminy Siennica Różana. Do odkrycia do-
szło w gospodarstwie Janiny i Stanisława Mazur-
ków w Woli Siennickiej przy zakładaniu instalacji 
kanalizacyjnej. Podczas prac ziemnych w okolicach 
spichlerza naruszono skupisko starych monet. 
Nikt jednak tego nie zauważył. Wykopy dość szyb-
ko zasypano, a małe niepozorne krążki rozproszyły 
się i przemieszały z ziemią. W takim stanie prze-
trwały do pierwszego deszczu, który szybko zaczął 
wymywać pojedyncze sztuki znajdujące się blisko 
powierzchni. Woda spłukiwała z nich resztki ziemi 
i niespodziewanie zdumionym gospodarzom za-
częły ukazywać się monety pokryte zieloną patyną. 
Czternaście z nich zdołała zebrać Janina Mazurek 
ze swoją wnuczką Agnieszką Zieńko. Później prze-
kazały je do ówczesnego Muzeum okręgowego�
w Chełmie. Pięć kolejnych monet znalazło się�
w posiadaniu Jana Karaudy z Chełma. Nikt jednak 
nie dowiedział się jaką przedstawiają wartość, po-
nieważ nigdy nie zostały udostępnione do opraco-
wania.

 Po zgłoszeniu znaleziska bardzo szybko po-
jawili się chełmscy archeolodzy Andrzej Bronicki�
i Wojciech Mazurek. We wskazanym miejscu zało-
żyli wykop badawczy o wymiarach 2x2 metry. oka-

zało się, że monety rozproszyły się w promieniu 
70 cm i do głębokości 80 cm. Archeolodzy ziemię�
w tym miejscu musieli szlamować specjalnymi si-
tami przez kilkanaście dni. Takim sposobem od-
naleźli 255 monet. Doliczając wcześniej pozyskane 
należy przyjąć, że skarb składał się z 274 sztuk.�
o ile rzeczywiście tylko pięć z nich jest zatrzymana 
(wbrew obowiązującym przepisom) w prywatnych 
zbiorach. Z pewnością można jedynie napisać, że 
opracowaniem objęto 269 sztuk, które udostępnia 
dzisiejsze Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora 
Ambroziewicza.

Przed skatalogowaniem archeolodzy zadba-
li, aby numizmaty odzyskały swój naturalny wygląd. 
Poddali je specjalnym zabiegom polegającym m.in. 
na oczyszczaniu roztworem kwasku cytrynowego. 
Podczas tej kosmetyki okazało się, że do jednej�
z monet patyna przykleiła niewielki skrawek tka-
niny pochodzący prawdopodobnie z płóciennej sa-
kiewki, w której przechowywano pieniądze. Utle-
niający się metal świetnie zakonserwował  płótno 
na setki lat zespalając go z metalowym krążkiem. 
W obrębie znaleziska natrafiono również na frag-
menty ceramiki nowożytnej siwej i szkliwionej. 
Trudno jednak sądzić, że sakiewkę dodatkowo 
ukryto w takim naczyniu.

Skarb został prawdopodobnie zdeponowa-
ny tuż po potopie szwedzkim w czasie wojny z Mo-
skwą i niepokojów wewnętrznych (konfederacje 
wojskowe).

Większość numizmatów pochodzi z dru-
giej dekady XVii wieku. Jak opisuje w jednym�
z artykułów Andrzej Bronicki najstarszą monetą 
w zbiorze z Woli Siennickiej jest szeląg litewski 
Zygmunta iii Wazy z 1617 roku. oprócz niego są 
jeszcze dwie inne, które mogą być jeszcze starsze: 
szeląg ryski bity w latach 1609-20 i inny litewski 
z lat 1612-1619. W obu przypadkach nie można 
odczytać ostatniej cyfry daty. Nie ma natomiast 

Państwo Mazurkowie w okolicach znaleziska 
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wątpliwości co do datowania monet najmłod-
szych. Są to szelągi: 4 koronne i 3 litewskie Jana 
Kazimierza wybite w roku 1661.

Aż 267 monet udało się rozpoznać pod 
względem kraju emisji. Na 236 monetach od-
czytano daty wybicia (w tym – 8 wydatowano 
w sposób pośredni). W 27 przypadkach mu-
sieliśmy się zadowolić szerszymi, kilkuletnimi 
przedziałami czasowymi. Trzy z czterech monet 
fałszywych wykonano tak niestarannie, że nie-
możliwe jest odczytanie daty (tylko na jednej 
widnieje liczba (16)44. Dwóch monet nie udało się 
zupełnie zidentyfikować ze względu na całkowicie 
starty rewers i awers. Z pewnością jedna z nich 
to szeląg. Świadczy o tym rozmiar, ciężar i duża 
ilość miedzi w stopie. Druga może być również 
szelągiem, ale o większej zawartości srebra.

Zdecydowana większość monet była bita 
na terytorium szwedzkich zaborów w Rzeczypo-
spolitej. W skarbie znajdują się one w ilości 163 
sztuk. Monet koronnych, gdańskich i litewskich 
jest 80, lennych pruskich - 11, 5 - śląskich z Księ-
stwa Cieszyńskiego, 4 - szkockie i 4 z krajów ce-
sarskich. Dwóch, jak wspomniano nie udało się zi-
dentyfikować. Tak liczny udział monet obcych jest 
wynikiem postanowień sejmu Rzeczypospolitej, 
który w 1627 roku zakazał bicia monety drobnej. 
Sytuację wykorzystali głównie Szwedzi dostar-
czając na polski rynek wielkich ilości podłej mone-
ty produkowanej przeważnie w Rydze i Elblągu.

Grosz gdański Zygmunta III Wazy, 1626 rok

Szeląg elbląski Gustawa Adolfa szwedzkiego, 1632 rok

Szeląg pruski Fryderyka Wilhelma, 1654 rok
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Grosz litweski Zygmunta III Wazy, 1626 rok

Szeląg ryski Krystyny szwedzkiej, 1649 rok

2 grosze gdańskie Jana Kazimierza, 1651 rok

3 krajcary Fedrynanda III Habsburga, 1639 rok

Szeląg koronny Jana Kazimierza, 1660 rok 
Na rewersie fragment płóciennego wroreczka
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Wszystkie monety są raczej małych nomi-
nałów. Do „najgrubszych” należą dwugroszówki 
Jana Kazimierza (2 szt.), półtoraki Zygmunta III 
Wazy (23 szt.), Gustawa Adolfa (5 szt.), Krystyny 
(2 szt.), Jerzego Wilhelma (4 szt.), jedno- i trzy-
krajcarówki cesarskie Ferdynanda II i Ferdynan-
da III (4 szt.) oraz grosze Zygmunta III Wazy (6 
szt.) stanowią one 17,1 % całości zbioru.

Najdrobniejszą monetę zdawkową repre-
zentują halerze cieszyńskie (5 szt.), trzydenarówka 
łobżeniecka (1 szt.), oraz szkockie turnery (4 szt.). 
Cała reszta monet czyli 213 sztuk to szelągi (może 
nawet 215, o ile uznamy, że monety niezidentyfi-
kowane mieszczą się również w tej grupie).

Stosunkowo rzadkimi monetami, które 
znalazły się w skarbie są:

- szwedzki półtorak Krystyny – wybity 
w okupowanym Elblągu w 1635 roku – tuż przed 
zwrotem miasta Polsce po rozejmie w Sztumskiej 
Wsi;

- trzeciak łobżenicki z datą 1630, wypro-
dukowany po uchwaleniu zakazu bicia monety 
drobnej;

- cztery dwupensówki szkockie z lat 1632-
33 Karola I, przywiezione na tereny Rzeczypo-
spolitej, być może przez emigrantów uchodzących 
przed prześladowaniami religijnymi.

Interesujące są również cztery miedziane 
monety fałszywe udające szelągi Gustawa Adolfa. 
Na dwóch z nich widnieje herb Rygi, dwie kolejne 
mają zupełnie nieczytelny awers. Jeden z „szelą-
gów ryskich” ma odbitą achronologiczną datę 
1644 sugerującą, że król panował jeszcze 12 lat po 
swojej śmierci.

Andrzej Bronicki pokusił się oszacować 
wartość skarbu porównując ówczesne zarobki�
i ceny niektórych artykułów. Dostarczył nam przez 
to niezwykle interesującej lektury mówiącej nie tyl-
ko o dawnych cenach, ale i o charakterystyce sie-
demnastowiecznych zawodów.

Skarb stanowił po przeliczeniu po kursie 
urzędowym równowartość 410 3/4 szeląga tj. ok 
137 groszy. W latach sześćdziesiątych XVII wieku 
w Lublinie pisarz miejski zarabiał kwartalnie 240 
groszy, organista - 345, nauczyciel - 480, zegar-
mistrz - 300, mistrz-kat - 90, strażnik miejski – 
480 gr. Należy w tym miejscu jednak zaznaczyć, 
że z pewnością nie były to jedyne źródła dochodów 
ludzi pracujących w wymienionych zawodach. 
Np. mistrz-kat miał prawo prowadzenia domu 
publicznego, zegarmistrz naprawiał prywatne 
zegary, zaś nauczyciel mógł być jednocześnie gu-
wernerem. Warto może w takim razie przytoczyć 
dzienne zarobki rzemieślników: rurmistrz otrzy-
mywał w tym czasie w Lublinie 18 gr., cieśla i bru-
karz – 20 gr., murarz – 30 gr. a robotnik niewy-
kwalifikowany 10 gr.

W roku 1660 korzec lubelski żyta koszto-
wał średnio 70,5 gr., pszenicy 80, grochu 90, cielę 
– 90, baran – 24, kura – 8,5 gr. Dwa lata później 
ćwierć wołu kupowano za ok. 162 gr., kopę jaj za 24 
gr., kożuch kosztował 210 gr., a buty 60 gr.

Jak wynika z porównania cen, wartość mo-
net w  czasach, w którym były środkiem płatniczym 
jest niewielka, ale jako znalezisko okazuje się być 
cenna i ciekawa. Na szczególne uznanie zasługuje 
dojrzała postawa Janiny i Stanisława Mazurków, 
albowiem bez wahania przekazali wszystko w ręce 
znawców. W większości podobnych przypadków 
odnajdywane monety lub inne przedmioty bywa-
ją rozgrabiane. Kupowane lub wyłudzane przez 
kolekcjonerów, drobnych zbieraczy i handlarzy,�
a następnie znikają z oczu na długie lata. Ten skarb 
znalazł jednak swoje właściwe miejsce w muzeum�
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Turner szkocki Karola I Stuarta, 1632-1633 rok

Szeląg ryski Karola Gustawa szwedzkiego, 1657 rok

Półtorak koronny Zygmunta III Wazy, 1662 rok
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Monika Nagowska

Intryga wyższa jest od talentu 
– z niczego robi coś.

Michał Bałucki

O hipnotycznych urokach 
pewnej aktorzycy 

Sceniczna kariera Polek zaczęła się na do-
bre w czasach Stanisława Augusta. Wtedy jednak 
niełatwo było zachęcić niewiasty do występu. i nie 
chodziło przy tym o tremę, zapomnienie roli, wpad-
ki czy gafy. Najbardziej bolesna w dawnym teatrze 
była dla kobiet utrata reputacji. Pierwsze odważne 
nazywano „bezczelnymi flądrami” lub jeszcze go-
rzej, nie zważając na ich talenty artystyczne.1 Am-
bitne kobiety opuszczały więc dla teatru rodzinny 
dom, tracąc powszechny szacunek, za to zyskując 
miano komediantek. 

W drugiej połowie XiX stulecia zawód ak-
torki zyskał już pewną renomę, wtedy właśnie 
zaczęła się epoka aktorskich „gwiazd”. Gwiazdą�
i to nie gasnącą była na przykład helena Modrze-
jewska. Mając w dorobku tragiczne role szekspi-
rowskie z założenia nie występowała w lekkich 
komediach Michała Bałuckiego - znanego dziś�
w Siennicy autora opowieści o Pipidówce. Wymy-
śliła mu za to wiele mówiące przezwisko: „Bałamuc-
ki”. Dziś Pipidówkę i szacownego autora zamiast 
Modrzejewskiej - rozsławia Teatr Pokoleń, wraz�
z zastępem uroczych pań. Mają one za poprzed-
niczkę inną znaną aktorkę końca XiX wieku Pauli-
nę Wojnowską, która w latach 1877-1900 odgrywa-
ła w sztukach Bałuckiego postacie starych panien, 
ciotek, dewotek i emancypantek. Autor z wdzięcz-
ności posyłał jej do garderoby kosze smakołyków 
z winem, wódką i ciastkami. Koszy było niemało, 
Wojnowska wystąpiła aż w 26 przedstawieniach.2�
Sztuki Bałuckiego grano chętnie, doczekał się pre-
mier niemal wszystkich swoich utworów scenicz-
nych, czyli 33 tytułów. Można by rzec, że przez lata 
kochała go publiczność teatralna, a on kochał teatr 
w przenośni i dosłownie (jego pierwsza żona była 

1  Jarosław Komorowski: Gwiazdy i skandalistki Narodo-
wej Sceny. „Twój Styl” 1997 nr 12, s. 163
2  Anna  Sobiecka:  Bałucki  redivivus?  Słupskie  Prace 
Filologiczne; Seria Filologia Polska (3) 2004, s. 130
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i dzięki temu mogą go dzisiaj oglądać wszyscy. 
Państwo Mazurkowie natomiast w nagrodę za 
swoją uczciwość otrzymali po 300 tysięcy (starych) 
złotych ufundowane przez Wydział Spraw Społecz-
nych ówczesnego Urzędu Wojewódzkiego w Cheł-
mie. A jaka była z kolei wartość tej nagrody? Ano, 
niewielka. Symboliczna. Dla przykładu miesięcz-
ne wynagrodzenie urzędnika wynosiło wówczas�
(1990 r.) około jednego miliona złotych.

o skarbie przez kilka lat rozpisywały się 
gazety i periodyki historyczne. Eksponowany był 
na stałej wystawie archeologicznej w latach 1992-
2002 oraz na wystawach czasowych. obecnie prze-
chowywany jest w magazynowym sejfie Muzeum 
Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza�
w Chełmie, oczekując na kolejną wystawę. 

W Siennicy Różanej coraz częściej mówi się 
o otwarciu małego muzeum. Być może w przyszło-
ści będziemy mogli w nim podziwiać także wystawę 
monet odnalezionych w Woli Siennickiej. 

�
fot. Adam Bronicki  

fot. monet Grzegorz Zabłocki

Andrzej David Misiura

Bibliografia:

Bezcenny skarb pod Krasnymstawem, Kurier 
Polski, Nr 178, 19.09.1990.
Bronicki Andrzej, Monety nowożytne ze skarbu 
z Woli Siennickiej, Gm. Siennica Różana, były 
powiat krasnostawski, [w] Zapiski Krasnostaw-
skie, tom ii, Norbertinum, Lublin 1994;
Bronicki Andrzej, Monety z czasów dyna-
stii Wazów – Skarb z Woli Siennickiej, Gm. 
Siennica Różana, [w] informator o badaniach�
archeologicznych w województwie chełmskim 
w 1990 roku, Nr V, Chełm 1995;
Bronicki Andrzej, Mazurek Wojciech, Skarb 
monet z XVii w. z Woli Siennickiej, woj. 
Chełmskie, [w] Wiadomości Numizmatyczne, 
R.XXXVi, 1992, z. 3-4 (141-142);
Skarb na podwórku, Słowo Chełma, Nr 8/90, 
30.09.1990;
Skarb sprzed trzech wieków, Zwierciadło 
Chełmskie, Rok i, Nr 12, 17-24.X.1990;
Skarb z XVii w. odkryto w Woli Siennickiej, 
Kurier Lubelski, Nr 175 (8426), 10.09.1990;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



��

rozrywki. Skutkiem tego w pewien karnawałowy 
wieczór ujrzał on na scenie pannę Józefę Karską. 
Zakochał się w niej bez pamięci, za to tak zapamię-
tale, że na zachcianki rychło poślubionej Józefy 
– trwonił rodzinny majątek. Stan kapłański, jak�
i pielgrzymka do Ziemi Świętej musiały odejść�
w zapomnienie. Nim to się stało, uparty pan Win-
centy postanowił nie poddawać się bez walki. Wy-
myślił sposób, by zrealizować pielgrzymkowy trud, 
nie oddalając się zbytnio od żony. Codziennie rano 
w specjalnie uszytym stroju z kosturem w ręce 
przemierzał dystans z dworu do gajówki, skrzęt-
nie zapisując liczbę kilometrów, jakie przeszedłby 
w drodze do Ziemi Świętej. W ten oto oryginalny 
sposób dopiął swego.

i tak godząc skromność męża z tempera-
mentem żony, państwo Piotrowscy dopracowali się 
trojga dzieci i mnóstwa długów. Mimo to nie ogra-
niczali wydatków na przyjemności. Wśród tych 
najmilszych były niewątpliwie wizyty w teatrze. 
Najpierw w teatrze we Lwowie, gdzie przyszła pi-
sarka – młoda Gabcia Piotrowska – bywała z mat-
ką na przedstawieniach. Siedząc w loży marzyła�
o występach, a jej mamusia z równym rozmarze-
niem występy wspominała. Ponoć młoda Pio-
trowska oczyma wyobraźni widziała się na miej-
scu lwowskich gwiazd. Wówczas jeszcze nie było 
wiadomo ile miała talentu, nie brakowało jej za to 
pewności siebie i uporu. 

Gdy Gabcia stała się dorosłą Gabrielą, po 
przykrym epizodzie małżeńskim, znalazła się  na 
warszawskiej scenie Towarzystwa Dobroczynno-
ści na Krakowskim Przedmieściu. Debiutowała�
w sztuce Aleksandra Fredry pt. „Próba przedsta-
wienia amatorskiego”. Tam też zachęcona przez 
dyrektora Mariana Gawalewicza stworzyła pierw-
szy swój dramat (dialogowaną nowelkę) zatytuło-
waną skromnie „Poziomki”. Dyrektor, co prawda 
nowelki nie wystawił, ale zachęcił autorkę do no-
wych prób. Grała więc i pisała cichaczem. 

Na sezon 1881/1882 otrzymała kontrakt�
w teatrze krakowskim Stanisława Koźmiana.3 Wy-
stępowała tam z heleną Modrzejewską w sztu-
ce „Frou–frou” jako służąca Paulina. Generalnie 

�  Na  dwa  sezony  (1883/1884  i  1884/1885)  zatrudnił 
Zapolską  teatr  lwowski,  gdzie  21  listopada 1884  r. wy-
stawiono jej drugą z kolei sztukę – trzyaktową „Chatę za 
wsią” na podstawie powieści Józefa Ignacego Kraszew-
skiego. Przedstawienie podobało się publiczności, a sam 
Kraszewski przesłał Zapolskiej szczere gratulacje.
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uroczą aktorką). Uczucie do teatru okazało się nie-
stety śmiertelne. Proste komedie musiały ustąpić 
miejsca dramatom spod pióra Przybyszewskiego 
i Wyspiańskiego – w myśl zasady – im dziwniej, 
tym lepiej. i tak, Bałucki w pewien październikowy 
wieczór 1901 roku po serii krytycznych recenzji… 
palnął sobie w łeb. 

o ile Michał Bałucki ze swoją wrażliwością 
sytuuje się na jednym biegunie, to drugi dla rów-
nowagi zajmuje pewna przedstawicielka słabej 
płci. innej osoby, tak zaciętej w walce o sławę, nie 
było na przełomie wieków. Gabriela Zapolska – bo 
o niej tu mowa - jako początkująca aktorka próbo-
wała swoich sił na scenie właśnie w sztukach Bału-
ckiego. Grała w „Emancypowanych” męską postać 
Kamila (1883 r.), w „Domu otwartym” Pulcherię 
(1884 r.) i kilka razy w „Gęsiach i gąskach” rolę 
Natalii (w 1984, 1985 i 1898 roku). Zamiłowanie 
do sceny najpewniej odziedziczyła po matce, gdyż 
małżeństwo jej rodziców państwa Piotrowskich - 
podobnie jak Bałuckich - skojarzył teatr. 

Faktem jest, że ojcu pani Gabrieli – Win-
centemu Korwinowi Piotrowskiemu – początkowo 
nie w głowie były teatralne fanaberie. Jako kawaler 
ślubował czystość, myślał o stanie kapłańskim i pla-
nował pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zaniepokojo-
na tymi zamiarami matka, zapobiegawczo wysłała 
wiec syna na czas karnawału z Wołynia do Warsza-
wy. Sąsiad, z którym Wincenty wyjechał - szczęśli-
wie lub nie – okazał się człowiekiem płochym i mło-
demu towarzyszowi otworzył oczy na warszawskie 

Michał Bałucki na fot. z lat 1885-1886 
(źródło: M. Bałucki: Karykatury. 

Pan Burmistrz z Pipidówki. Kraków 1956)
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uchodziła wtedy za „krowiętę”, jak nazywano ów-
czesne „ogony”. Tułała się też - nieszczęsna i uboga 
- po całej Galicji z teatrem objazdowym Woźnia-
kowskiego i usiłowała publikować w prasie nowe-
le pod pseudonimem „Zapolska”. Tematy nowel - 
drażliwe, realistyczne i jaskrawe - od początku były 
trudne do zniesienia dla pewnej grupy krytyków. 
Jeden z nich, Jan Popławski, nie zostawił suchej 
nitki na autorce: Całość – to wielkie nic, a raczej 
szereg wypocin mózgowych.4 Ba, oskarżył Zapol-
ską o plagiat i użył wielu gorzkich słów, których 
przytaczać tu się nie godzi. Aleksander Święto-
chowski jeszcze bardziej bezwzględnie zaatakował 
młodą autorkę. o ironio, wzbudził u słuchaczy tyl-
ko niesmak i niechcący życzliwość dla Zapolskiej. 
Ten niespodziewany obrót sprawy rozwścieczył go 
na dobre. obrońców pani Gabrieli jadowicie wyzy-
wać zaczął od: błaznów, miernot, karłów, liliputów, 
laseczników, szczypawek i krost zaraźliwych.5 Takie 
właśnie emocje wzbudzała młoda pisarka u progu 
kariery. Nic, tylko strzelić sobie w łeb. Ale co to, 
to nie! Gabriela Zapolska ani myślała o kapitulacji. 
Zasłynęła z tego, że nigdy się nie poddawała, a jeśli 
coś się jej nie udało, to zawsze... z cudzej winy.

okrzyknięto ją awanturnicą i opinia ta nie 
pomagała w zdobywaniu ról. Póki artystyczny try-
umf był jeszcze marzeniem – mieszkała w ubogiej 
dzielnicy na poddaszu, żywiła się bułkami z herbatą 
i dorabiała szyjąc sukienki dla lalek. W takich wa-
runkach decyzja o emigracji przychodzi łatwo. Ma-
jąc w pamięci Modrzejewską, grającą z powodze-
niem w Ameryce – Zapolska postanowiła w wieku 
35 lat podbić Paryż. Jako pisarka realizowała się 
nadsyłając z Francji korespondencję do „Przeglądu 
Tygodniowego”, tłumacząc nowele de Maupassan-
ta i pisząc własne utwory, drukowane następnie�
w pismach krajowych. Nie porzuciła marzenia o ak-
torstwie. Jedyne, co jak sądziła, przeszkadzało jej 
w występach, to obcy akcent. Pracowicie go kory-
gowała, planując w ciągu roku mówić, jak Francuz-
ka i tracąc przy tym apetyt i sen. W końcu zaczęto 
ją doceniać – przybywali po spektaklu reporterzy, 
przynoszono kwiaty, pisano pochlebne recenzje. 
Jednak i nad Sekwaną nie szczędzono uszczypliwo-
ści: Ducha matki grała pani Zapolska. Dzięki tej 
artystce dowiedzieliśmy się, jak się mówi po fran-

�  Józef  Bieniasz:  Gabriela  Zapolska.  Opowieść  bio-
graficzna. Wrocław: Zakład Narodowy  im. Ossolińskich 
– Wydawnictwo 1960, s. 60
�  ibidem, s. ��

cusku... w raju lub Pani Zapolska każe nam wie-
rzyć, że akcent polski trwa nawet w niebiosach...6�
Za swoje niepowodzenia na scenie obwiniała sa-
mych... Francuzów - twierdząc, że to niesmak, jaki 
w niej budzą studzi cały zapał do nauki. 

i tak, ustaliwszy przyczynę porażki, urażo-
na powróciła do kraju w 1895 roku jako nieznana 
aktorka i znana pisarka. To dzięki zdobytej już sła-
wie literackiej łatwiej jej było zaangażować się w 
teatrze. Grała w Krakowie w „Łotrzycy”, „Paryżan-
ce”, a w „Damie Kameliowej” wystąpiła we włas-
nych niezmierne kosztownych strojach, o czym 
cały Kraków plotkował zawzięcie. Gdy zagrała�
w sztuce patriotycznej swego autorstwa pt. „Tam-
ten” – teatr trząsł się ponoć od oklasków, a au-
torka-aktorka tonęła w powodzi kwiatów i listów 
gratulacyjnych. Był to czas niewątpliwego tryumfu. 
Nic też dziwnego, że Zapolska upojona sukcesem 
nie posłuchała swego brata-prawnika, który skła-
niał wyrodną siostrę do porzucenia teatru, przezy-
wając „aktorzycą”. 

�  ibidem, s. ��

 Gabriela Zapolska jako pułkownik huzarów w sztuce 
„Colinette”, 1900 r. (źródło: J. Bieniasz: Gabriela 
Zapolska: opowieść biograficzna. Wrocław 1960)
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tura, którą zauważyła na ścianie gabinetu dyrek-
tora lwowskiego teatru. Wisiała wśród kilkunastu 
innych, wykonanych ręką popularnego wówczas 
Kazimierza Sichulskiego. oto na rysunku - uciesz-
ne wizerunki roznegliżowanych aktorek: Solskiej�
i Siemaszkowej, a pośrodku ona – Zapolska - ubra-
na nader przyzwoicie, bez wdzięku, przysadzista, 
jak pierwsza lepsza mamka. oburzenie pani Ga-
brieli na ten nadmiar przyzwoitości było ogrom-
ne. Zapowiedziała, że dyrektora ani karykatury 
znać nie chce, groziła nawet sądem i wycofaniem 
z teatru wszystkich swoich sztuk. Biedny dyrektor 
heller nieźle się natłumaczył, przyobiecał nie po-
zwalać na takie koślawe rysunki w przyszłości i na-
tychmiast zniszczył fatalną karykaturę. 

Do Krakowa Zapolska–aktorka już nie wró-
ciła, ale wróciła jako autor. Ludwik Solski nowy 
dyrektor teatru wystawił 15 grudnia 1906 roku jej 
znakomitą „Moralność pani Dulskiej”, a zachwyce-
ni krytycy słali do Lwowa gratulacyjne telegramy. 
W ciągu trzech miesięcy sztukę obejrzało 5000 wi-
dzów, a teatr - ten właśnie, z którego Zapolską „wy-
pędzono” - niemało zarobił na przedstawieniach. 

Później jeszcze po wielekroć z ogromnym 
sukcesem w Krakowie, Warszawie i Lwowie gra-
no „Moralność...” i  „Tamtego”. Pani Gabriela była�
z siebie dumna jak paw: Gdyby nie „Tamten” nie 
byłoby „Warszawianki” (...). Ja pierwsza poru-
szyłam to wszystko; To niby nic, ale to tyle mówi... 
Przecież ja jestem Ktoś!... Ani Wyspiański, ani nikt 
nie ma takiego wpływu na masy.9

Jak na tryumfującą „aktorzycę” przystało, 
Zapolska nigdy nikogo się nie bała, sama u innych 
wzbudzając lęk. Gdy zapytała swego przyszłego 
męża Stanisława Janowskiego - Czy ty ożeniłbyś 
się ze mną? – nawet on całkiem skonfudowany 
odrzekł: Ja bym się ciebie bał… A jednak 30 paź-
dziernika 1901 roku (13 dni po śmierci Michała Ba-
łuckiego) narzeczeni wzięli ślub. Była to pierwsza�
i ostatnia miłość Gabrieli Zapolskiej. 

Więc i ona miała wrażliwe serce. Miała też 
własne „strachy”, choć nieracjonalne: rozbite lu-
stro, pawie pióro lub trzy świece w pokoju. Przesąd 
i czarny zabobon grał wielką rolę w życiu tej no-
woczesnej kobiety, podobnie jak moda na wywoły-
wanie duchów. Zapolska i Janowski odnosili spore 
sukcesy w tej dziedzinie. W czasie seansów posługi-

�  O sukcesach Zapolskiej można przeczytać w rozdzia-
le „Die geniale Frau” we wspomnianej książce J. Bienia-
sza. Stąd też pochodzą cytaty (s. 299, 300, 302)
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Brat najwyraźniej wiedział, co mówi. Suk-
ces ma to do siebie, że mija. A mija tym szybciej, im 
artystka staje się bardziej uciążliwa dla otoczenia. 
Trzeba przyznać, że w tej dziedzinie Zapolska osią-
gnęła absolutne mistrzostwo. Krytykując wszyst-
kich wokół, sama przy tym nie cierpiała krytyki - 
Los wam za mnie zapłaci... - odgrażała się w liście 
do własnego męża. Z reguły jednak, nie oglądając 
się na los sama wymierzała sprawiedliwość. 

Pewnego wieczoru krakowscy dziennika-
rze nieprzychylnego jej „Głosu Narodu”, którzy 
przybyli na przedstawienie, znaleźli na fotelach 
zakupione specjalnie na tę okazję przez panią Ga-
brielę... psie kagańce. ot, taka mała zemsta za złą 
recenzję. Pamiętano jej to latami i odwdzięczano 
się pięknym za nadobne. Na przykład, gdy Zapol-
ska zagrała w sztuce „handlarka uśmiechów” – ten 
sam „Głos Narodu” pisał z satysfakcją o klapie: Nie 
pomoże blansz i róż, gdy Handlarka stara już...�

Po jakimś czasie jej zasługi dla krakowskiej 
sceny odeszły w zapomnienie i w zapomnienie za-
częła być odsuwana sama przemądrzała pani Za-
polska. Dyrektor teatru pomijał ją przy obsadzaniu 
ról, nie reagował na dumne listy, w których ról się 
domagała. Na domiar złego do jej osobistej garde-
roby, gdzie przyjmowała prasę i przechowywała 
skrypty – dokwaterował aktorkę Przybyłko, której 
Zapolska szczerze nie cierpiała. Kolejny dyrektor�
w ogóle nie zaangażował jej na nowy sezon. 

i tak oto pani Gabriela w 1899 roku po-
wróciła do teatru lwowskiego, gdzie 25 lat wcze-
śniej grała „ogony”, „robiła tłum” i gdzie zaczęły 
wzrastać jej marzenia o sławie. Tu ciągle jeszcze 
na spektakle przychodziły tłumy. Bilety sprzeda-
wano na czarnym rynku, zachwalając towar: Bilety 
na Zapolską! Bilety!7 Była przecież słynną pisar-
ką. Czasy, gdy nikomu nieznana grała pokojówkę�
w cieniu heleny Modrzejewskiej odeszły w nie-
pamięć.8 W odległym Lwowie nastąpił ciąg dalszy 
krakowskiego sukcesu – kwiaty, wiwaty, ale i ciągła 
czujność. Niemłoda już dama nie ustawała bowiem 
w pielęgnowaniu swego wizerunku i wykazywała 
przy tym daleko idącą konsekwencję. We wście-
kłość potrafiła ją wprawić nawet niewinna karyka-

�  ibidem, s. 1��
�  W  1903  roku  Zapolska  przesłała  swojej  wielkiej  ko-
leżance ze sceny specjalnie dla niej napisaną  jednoak-
tówkę pt. „Jesiennym wieczorem”. Została ona następnie 
wystawiona wraz z „Warszawianką” Wyspiańskiego w 40 
rocznicę powstania styczniowego.
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wano się kołem z wypisanym abecadłem i spodecz-
kiem wskazującym litery lub ołówkiem przytwier-
dzonym do spodka. „Duchy” – jak na artystyczne 
towarzystwo przystało - na pytania odpowiadały 
wierszem lub rysunkiem. Przy czym dziwnym tra-
fem doskonała poezja przybywała z zaświatów, gdy 
przy spodku siedzieli współcześni poeci, doskonałe 
rysunki zaś, gdy w seansie uczestniczyli malarze. 

Dzięki temu uzyskano na przykład „auten-
tyczny” rysunek Matejki, przedstawiający Gryzeldę 
Batorównę oraz absolutnie nowe pośmiertne stro-
fy wprost od Słowackiego i Mickiewicza. Nie wia-
domo, czy wśród duchów pojawił się także Michał 
Bałucki, ale profesjonalizm wywoływaczy musiał 
być wielki, skoro sprowadzano nawet duchy osób... 
żyjących. i tak w roli zjawy nad wirującym spod-
kiem znalazł się literat Adolf Nowaczyński. Trzeba 
duchowi przyznać, że zwymyślał obecnych na se-
ansie, a na żartobliwe odezwanie Zapolskiej: A to 
rudy pies!, odparował: A ty ruda małpa!10

10  Józef Bieniasz: Gabriela Zapolska..., s. 204

Jakby tego było mało, Zapolska interesowa-
ła się hipnotyzmem i z niezwykłym uporem broniła 
swych upodobań. Gdy jej przyjacielowi - lekarzowi 
hipnotyzerowi – nie zezwolono na cykl odczytów, 
udała się w tej sprawie do samego namiestnika 
Galicji Michała Bobrzyńskiego. Wykorzystała przy 
tym swoją znajomość z Juliuszem Germanem.�
W „Namiestnictwie” piastował wysokie stanowi-
sko, ale na władcze - Prowadź mnie do tego Bo-
bra! – nawet on z trudem wyprosił audiencję dla 
słynącej z awantur pani Gabrieli. Audiencja była 
ponoć bardzo, bardzo, bardzo głośna... Po chwi-
li czerwona ze złości Zapolska wyszła z gabine-
tu trzaskając drzwiami i piorunując wzrokiem 
wylęknionych urzędników. Sam namiestnik, jak 
powiada German, wyglądał nie lepiej - był pur-
purowy na licach, trzęsły mu się ręce, gdy zapalał 
swoje wieczne cygaro: Ta Zapolska to wściekła 
i zwariowana baba! Myślałem już, że z pazurami 
skoczy mi do oczu! Te jej impertynencje, ta bezczel-
ność... I pan nastawałeś, żeby ją przyjąć! Popa-
miętam to panu (...) niech mi się już nigdy na oczy 
nie pokazuje. Pierwszy i ostatni raz ją widziałem 
i najzupełniej mi to wystarczy.11 Na odczyt o hip-
notyzmie – jednak się zgodził.

Monika Nagowska
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Stanisław Janowski „Portret Gabrieli Zapolskiej”, 
ok. 1903 r., olej na płótnie 
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Rybitwa białowąsa i jej gniazdo

Dla mieszkańców gminy Siennica Różana 
jest to zwykły, często widziany latem ptak. 
Ale w województwie lubelskim są tylko 
cztery miejsca, gdzie rybitwa białowąsa 
składa jaja, czyli zakłada kolonie lęgowe. 
Jedna z takich kolonii znajduje się na te-
renie miejscowych stawów w Kozieńcu�
i liczy dwadzieścia osiem gniazd, czyli oko-
ło sześćdziesiąt ptaków. Gdybyśmy mieli 
obdzielić tymi rybitwami nasz powiat to na 
jedną gminę przypadłoby po sześć ptaków, 
to znaczy mniej niż jeden na miejscowość. 
Taki rachunek pokazuje jak mało ich jest, 
jaki mamy skarb. Nasza kolonia istnieje 
dzięki uprzejmości zarządu RSP w Za-
grodzie, a szczególnie dzięki życzliwości 
pani Zuzanny Pucek, wiceprezesa RSP, 
która mając na względzie istnienie gniazd 
rybitwy, odstąpiła od wykaszania stawu�
w okresie lęgowym (maj – lipiec).

Rybitwy białowąse zakładają gniazda na 
pływających liściach grzybienia o białych 
kwiatach, zwanego bańczulą i grążela 
kwitnącego na żółto. W tym roku, podczas 
spisu gniazd widać w nich było po dwa lub 
trzy jaja. Są one strzeżone przez kilka ry-
bitw krążących nad kolonią. Przelatujące-
go drapieżnika natychmiast atakuje przy-
najmniej kilkanaście ptaków, podnosząc 
larum i wtedy, nawet te daleko poszukują-
ce pożywienia, szybko wracają do obrony 
kolonii.

Podczas liczenia gniazd musiałem podpły-
nąć bliżej i wtedy oprócz straszenia krzy-
kiem i atakiem na głowę, odbywało się też 
bombardowanie odchodami. Te zdarzenia 
wybitnie mobilizowały do szybkiego licze-
nia. Z waleczności rybitw korzystają i inne 
ptaki, obok ich kolonii zakładają gniazda 
bączki, chronione są perkozki z zupełnie 
odsłoniętymi gniazdami, kokoszki, trzci-
niaki, a nawet kaczki.

Rybitwy żywią się drobnymi rybami, ale 
duże latające owady są też ich pożywie-
niem, dlatego często widzimy je krążące 
nad łąkami i trzcinowiskami.

Podczas porannej aktywności ptaków wi-
dać, jak ze stawu przy drodze łączącej Sien-
nicę Różaną z Wolą Siennicką, nad drogą 
przelatują rybitwy białowąse i bączki. Lecą 
w kierunku łąk, stawików, rowów melio-
racyjnych, tam gdzie łatwiej znaleźć poży-
wienie.

Mirosław Kaczor
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