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Andrzej David Misiura 

Od redakcji

W poprzednich wydaniach „Ziarna” przed-
stawione zostały kolejno dzieje: Zespołu Wokalnego 
„Wrzos”, Żeńskiego Zespołu Ludowego „Sienniczan-
ki”, Teatru Pokoleń, Zespołu Śpiewaczego „Słowian-
ki” oraz Chóru Mieszanego „Echo”. Niniejszy numer 
poświęcony jest Kapeli Ludowej „Siennica”, która 
z powodzeniem kontynuuje siedemdziesięcioletnią 
tradycję upowszechniania muzyki ludowej. Wzmo-
żony ruch muzyczny w początkach XX wieku przeja-
wiał się w powstawaniu orkiestr i wszelkiego rodzaju 
zespołów grywających podczas różnych uroczystości. 
Dzieje tych grup przeplatały się, zmieniał się ich skład 
osobowy oraz instrumentalny. Na terenie gminy 
Siennica Różana muzyka ludowa zawsze była waż-
nym elementem lokalnej kultury. Po drugiej wojnie 
światowej zyskała szczególną rangę dzięki kapeli Sta-
nisława Łozy. Następcą tego uzdolnionego skrzypka 
został Władysław Dzik „Dziuniek”, a obecnie Kapelę 
Ludową „Siennica” prowadzi Janusz Pawlicha.

To zrozumiałe, że w przytaczanych historiach 
nie wszystko zostało powiedziane. W Państwa wspo-
mnieniach zapewne kryje się jeszcze wiele faktów, 
które chętnie zapiszemy i postaramy się opubliko-
wać. W dwóch tegorocznych wydaniach „Ziarna” za-
mierzamy przedstawić historię zespołów tanecznych 
i dzieje orkiestr dętych. Od następnego roku na-
tomiast postaramy się kolejno przybliżać Pań-
stwu sylwetki założycieli i kierowników zespołów 

Od redakcji Od redakcji

artystycznych. W związku z tym prosimy o pomoc 
w kompletowaniu informacji i wszelkich materiałów 
na temat przebogatej historii siennickiej kultury. Ze-
spół redakcyjny poszukuje na przykład zdjęć poetki 
Apolonii Proskury z Siennicy Różanej i Stanisława 
Chmielewskiego ze Stójła. Interesują nas wszelkie 
pamiątki, rękopisy i fotografie ilustrujące życie spo-
łeczne i kulturalne gminy.

Tradycyjnie w każdym wydaniu „Ziarna” 
przedstawiamy także siennickich plastyków. Tym 
razem prezentujemy twórczość niedawno odkrytego 
rzeźbiarza Henryka Kuźmy ze Zwierzyńca, a gościnnie 
- malarstwo Stanisława Jana Miszczuka z Rejowca.

Podobnie jak w poprzednich numerach „Ziar-
na” staramy się pokazać, że przeszłość regionu, dzieje 
dawnych i dzisiejszych jego mieszkańców to funda-
ment naszej współczesnej aktywności. Optymizmem 
napawa fakt, że wśród autorów reportaży i wierszy, 
bohaterów opisywanych wydarzeń, zespołów mu-
zycznych – w tym Kapeli Ludowej „Siennica” – są 
młodzi i bardzo młodzi ludzie. W ten szczególny spo-
sób przeszłość łączy się z przyszłością. Mamy szansę 
obserwować, jak z posianego ziarna kiełkują i wzra-
stają nowe niezwykłe historie. W Siennicy Różanej 
nigdy ich nie brakowało – mamy tu nieustający uro-
dzaj opowieści.

Andrzej David Misiura

PS
Wyrazy wdzięczności kierujemy do autorów 

fotografii, które publikujemy na łamach „Ziarna”. 
Specjalne podziękowania składamy: Marii Choduń, 
Mirosławowi Kaczorowi, Bogdanowi Kargulowi, 
Aleksandrowi Żyłowskiemu, Michałowi Żywoto-
wi oraz autorom zdjęć znajdujących się w zasobach 
szkół i instytucji z nami współpracujących. 

Kapela Ludowa „Siennica” w nowym składzie podczas Ludowego Spotkania Opłatkowego.
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Andrzej David Misiura

Genialny Czerwieniec

Data powstania orkiestry kościelnej, która 
dała początek kapeli ludowej, przyjmowana jest we-
dług różnych źródeł na rok 1899 lub 1911. Założycie-
lem jej i nauczycielem gry był ówczesny organista 
w siennickim kościele - Józef Czerwieniec. Ten 
„chory na polskość” społecznik zorganizował w tym 
samym czasie chór istniejący do dnia dzisiejszego, 
a w 1913 roku przyczynił się do powstania Towa-
rzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej.

Trzydziestoosobowa kapela ubrana była 
latem w parcianki i słomiane kapelusze, a zimą 
w brązowe sukmany i rogatywki z szarym baran-
kiem. Każdego Nowego Roku kolędowała chodząc 
od domu do domu po całej Siennicy. Podobnie 
w dniach popularnych imienin (Józefa, Jana, Sta-
nisława) składała życzenia solenizantom otrzymu-
jąc w zamian gorzałkę i pierogi. Po kilku latach 
z dużego składu zespołu wyłoniły się trzy indywidu-
alności muzyczne, byli to: Władysław Dzik (skrzyp-
ce, kornet), Stanisław Brzyszko (skrzypce, klarnet) 
oraz Stanisław Łoza (skrzypce, bas). Nie obca im 
była harmonizacja, transpozycja, a ponadto po-
trafili grać na wszystkich instrumentach dętych. 
Później Stanisław Łoza i Władysław Dzik wciele-
ni zostali do armii carskiej, 
tam też grali w wojskowych 
orkiestrach przez blisko 
pięć lat. W tym czasie Stani-
sław Brzyszko zorganizował 
w Siennicy Różanej dwa ze-
społy: dęty i dęto-skrzypcowy. 
Skład ich był niewielki (od 5 
do 8 osób) co pozwalało grać 
na weselach i innych uroczy-
stościach rodzinnych w gra-
nicach dawnego powiatu kra-
snostawskiego i chełmskiego. 
Kontynuowali także tradycję 
winszowania w czasie imie-
nin. Po śmierci kapelmistrza 
- Władysława Dzika - orkie-
strę dętą przejął i prowadził 
Antoni Nowosad grający póź-
niej w Kapeli Ludowej „Sien-
niczaki”. Talent po Antonim 
Nowosadzie odziedziczył syn 
Waldemar oraz wnuk Wojtek. 
Podobnie było w rodzinach 
innych muzyków.

W Siennicy krążyło swego czasu przysłowie: 
„Rzuć kamieniem w tłum ludzi wychodzących z ko-
ścioła, a trafisz w muzykanta”. Każda panna ma-
rzyła, by zostać żoną muzyka. Śpiewano nawet na 
ten temat piosenkę: 

 
Żeby tak Pan Bóg dał, 
żeby mnie jakiś grajek chciał 

(autor nieznany)
Żeby mi tak Pan Bóg dał,
żeby mnie jaki grajek chciał.
Chleba bym mu uprosiła,
skrzypce bym za nim nosiła.

Ref.: 
On by tylko, on by tylko, on by tylko grał.
On by tylko, on by tylko, on by tylko grał.

W pogodny wieczór, w wiosenny czas
poszlibyśmy oboje w las.
Usiedlibyśmy na szczycie skał,
ja bym śpiewała, a on by grał.

Ref.: On by tylko…

Choćby przyjechał nawet król sam,
żeby mi swoje królestwo dał, 
ja bym się z tego śmiała,
wszystkim świętym dziękowała.

Ref.: 
Że ja grajka, że ładnego, że ja grajka mam.
Że ja grajka, że ładnego, że ja grajka mam.

Genialny Czerwieniec Andrzej David Misiura

Od lewej: Stanisław Łoza (skrzypce), Aleksander Derkaczewski (skrzypce), 
Jan Kargul (skrzypce), Władysław Dzik „Dziuniek” (akordeon), Jan Szymański 

(saksofon), Tadeusz Łoza (kontrabas). W drugim rzędzie: Wawrzyniec Bodio (flet), 
Czesław Mochniej (klarnet), Stanisław Miszczak (trąbka), Aleksander Proskura 

(puzon), przy ścianie Jan Pawlicha (?).
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Ciąg dalszy historii siennickich orkiestr 
opowiemy w 41 numerze „Ziarna”, natomiast 
w tym wydaniu proponujemy poznać dzieje kapeli 
ludowej.

Po powrocie z przymusowego pobytu 
w Niemczech w 1945 roku Władysław Dzik zaan-
gażował juniora Władysława Dzika „Dziuńka” do 
organizowanej przez siebie orkiestry dętej. Jed-
nocześnie Stanisław Łoza zaproponował „Dziuń-
kowi” muzykowanie w kapeli ludowej. Stanisław 
Łoza był już w podeszłym wieku, więc „Dziuniek” 
szybko został jego podporą. Początkowo grał na 
skrzypcach, a później na akordeonie. Na klarnecie 
grał wówczas Jan Szymański, a na kontrabasie Jó-
zef Mróz. W takim składzie towarzyszyli przedsta-
wieniom teatralnym podczas wystawiania sztuki 
„Chata za wsią”. 

Grając w spektaklach zarabiali pieniądze 
na budowę remizy OSP, która przetrwała do tej 
pory, chociaż dzisiaj pełni zupełnie inne funk-
cje. Spektakle prezentowane były w Gorzkowie, 
Izbicy, Rejowcu, Morawiaku (dzisiaj Rejowiec 
Fabryczny), Chełmie itd. Jeździli wynajętym sa-
mochodem ciężarowym. Podczas występów grali 
melodie cygańskie i włościańskie, a w antraktach 
– rodzime, siennickie - umilając widzom czas. Ta-
kich zespołów nie było w okolicy, mieli więc duże 
powodzenie. 

Różnorodność repertuaru była atutem ka-
peli. Składały się na to doświadczenia nabyte za 
granicą. Aleksander Derkaczewski w czasie wojny 
trafił na Węgry i grał tam w zespołach, dzięki cze-
mu przywiózł do ojczyzny prawdziwe czardasze, 
które grał i śpiewał w języku węgierskim. Włady-
sław Dzik natomiast znalazł się w Czechach w ze-
spole czesko-niemieckim. Z dużym powodzeniem 
koncertował także dla miejscowej ludności pre-
zentując oberki, polki, polonezy i krakowiaki. Po 
wojnie wrócił do Polski przywiózł wiele utworów 
czeskich, tyrolskich i niemieckich. A były wśród 
nich: „Sowa po lesie widzi”, „Sukienka”, „Kalina 
ja woda”, „Wczoraj była niedziela” itp. Utwory te 
jeszcze do niedawna grywały siennickie zespoły.

Andrzej David Misiura

 
Władysław Dzik 

Ze wspomnień „Dziuńka” 
Kapela Ludowa 

z Siennicy Różanej
Historia ruchu muzycznego publikowana 

w „Ziarnie” w 1984 roku w numerach 20-27
 
Jesienią 1957 roku - wspomina Władysław 

Dzik „Dziuniek” - do Siennicy Różanej przyjechał 
zbieracz folkloru ludowego profesor Sobreski (?) 
z żoną i nagrał nasze melodie do swoich zbiorów. 
Przyśpiewki wykonywały zwerbowane przeze 
mnie starsze kobiety: Anna Herbut z Siennicy Ró-
żanej, Sędłak z Woli Siennickiej i Frej z Siennicy 
Dużej. Śpiewały wtedy z kapelą pieśni weselne, 
obrzędowe i inne. W 1948 roku dwukrotnie jeź-
dziliśmy na występy do Warszawy wraz z chó-
rem i zespołem tanecznym. Gwoździem reper-
tuaru była „Polka z miotłą” i „Och nie widać, nie 
słychać mojego majdaniaka”. Miejscem występu 
był Teatr „SYRENA” i estrady na wolnym powie-
trzu. Pamiętam też występ w nowo założonym 
Państwowym Ośrodku Maszynowym w Sienni-
cy Różanej na spotkaniu z delegacją radziecką. 
Graliśmy i śpiewali melodie radzieckie i nasze. 
Podczas 10–lecia PRL występowaliśmy w posze-
rzonym składzie z klarnetem, puzonem i fletem. 
Na flecie grał Wawrzyniec Bodio. Na koncerty 
często jeździł z nami chór ludowy i orkiestra dęta. 
W kolejnych latach kapela brała udział w kra-
jowych dożynkach we Wrocławiu na Psim Polu. 
Opiekunem naszym był Leszczyński (uczeń Józefa 
Dzika z Siennicy Różanej) słynnego choreografa 
tańca ludowego i założyciela Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Jawor”. Uczestniczyliśmy także w dożynkach 
krajowych na krakowskich Błoniach, gdzie naba-
wiliśmy się biegunki. Zdarzyło się, że w napadzie 
torsji Józef Mróz położył kontrabas na jezdni, 
a sam czym prędzej pobiegł szukać ubikacji. Gdy 
wrócił kontrabas leżał na tym samym miejscu, 
a samochody i przejezdni omijali go z daleka.

Pod patronatem OSP braliśmy udział 
w eliminacjach przeglądów artystycznych, kolej-
no począwszy od Krasnegostawu, Lublina, Olszty-
na, Warszawy. Kapela przygrywała zespołowi 

Genialny Czerwieniec Władysław Dzik
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tanecznemu prowadzonemu przez Albina Łosia. 
Kiedyś mieliśmy zagrać po jednej strofie wiązanki 
lubelskiej. Ja zapomniałem się i macha powtórzy-
łem dwa razy, ale zespół nie zawahał się ani chwi-
li i z uciechą świetnie go zatańczył. Widownia biła 
olbrzymie brawa - myślała, że tak miało być. 

W następnych latach kapela brała udział 
w dożynkach wojewódzkich w Nałęczowie, 
w PGR w Niemcach, Hrubieszowie, we Włoda-
wie, Brusach i Biłgoraju. Któregoś razu tuż przed 
występem, jeszcze za kulisami (nowego domu 
kultury) zacięły mi się basy w akordeonie, jednak 
w ostatniej chwili Oleś Derkaczewski naprawił je 
i byliśmy uratowani.

Bywało, że uczestnicząc na przykład 
w święcie ludowym w Izbicy jeszcze tego same-
go dnia graliśmy w Małochwieju przy otwarciu 
świetlicy. Wiele razy koncertowaliśmy podczas 
Chmielaków Krasnostawskich, na spotkaniu 
z delegacją radziecką, z okazji ówczesnych świąt 
państwowych, albo w krasnostawskim Klubie 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Kilka razy braliśmy udział w eliminacjach 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu, ale dopiero w 1983 roku 
udało nam się dostać do finału i od razu zdobyć 
wyróżnienie i 5000 zł nagrody. Bywały występy 
dla Klubu Seniora w Chełmie i Krasnymstawie. 
Podczas przeglądu twórczości ludowej (1984) 
zajęliśmy II miejsce i 50 000 zł ufundowanych 
przez WZSR w Chełmie. Dawaliśmy także kon-
certy dla Kół Gospodyń Wiejskich w Surhowie, 
Bończy i Siennicy Różanej. W tym samym roku 
Kapela Ludowa brała udział w Konfrontacjach 
Artystycznych Wsi Polskiej w Krynicy Górskiej, 
w manifestacji patriotycznej z okazji 40-lecia PRL 
w Dorohusku, w przeglądzie dorobku kulturalne-
go gmin w Chełmie gdzie otrzymała nagrodę oraz 
30 000 zł. Uświetniała także uroczystą Centralną 
Inaugurację Dni Prasy Ludowej w Siennicy Róża-
nej (1986) itd.

Przez ostatnie 40 lat – opowiada w 1984 
roku Władysław Dzik „Dziuniek” - wielu muzyków 
przewinęło się przez szeregi Kapeli Ludowej „Sien-
niczaki”. W początkach grał skrzypek Stanisław 
Łoza, ja drugie skrzypce, Aleksander Proskura 
- akordeon, Jan Szymański - klarnet, Stanisław 
Miszczak – kornet, Wawrzyniec Bodio – flet, Józef 
Mróz - kontrabas. Po śmierci  Aleksandra Prosku-
ry na akordeonie grałem ja. Po śmierci Stanisła-
wa Łozy, na skrzypcach – Franciszek Proskura 
i Stanisław Tryksza. Po odejściu Stanisława Misz-
czaka, na trąbce - Tadeusz Stopa i Antoni Nowo-
sad. Po chorobie Jana Szymańskiego, na klarnecie 
- Aleksander Derkaczewski. Gdy zmarli Stanisław 
Tryksza i Franciszek Proskura, skrzypce przejęli 
- Jan Pawlicha i Stanisław Antoniak. Później grę 
na akordeonie kontynuował junior Marian Paw-
licha, a ja („Dziuniek”) na skrzypcach. Przyśpiew-
ki na początku wykonywali Józef Mróz, potem 

Władysław DzikZe wspomnień „Dziuńka”

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą. Kapelę prowadzi Leokadia Krzyżak.

Podczas festiwalu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 
Jan Pawlicha, Stanisław Antoniak, Jan Gładysz 

i Władysław Dzik.
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Władysław DzikZe wspomnień „Dziuńka”

Krystyna Chwaszcz, Leokadia Krzyżak i Adela 
Łoś. Zawsze przy występach towarzyszyła nam 
poetka ludowa Krystyna Winiarczyk deklamując 
własne wiersze. W 1982 roku, dzięki staraniom 
dyrektora GOK Andrzeja Misiury otrzymaliśmy 
nowe stroje ludowe. 

Występy nasze zwykle zaczynaliśmy i koń-
czyli marszem do moich słów i muzyki:

Nasza kapela choć wcześnie wstała,
Bo do (nazwa miejscowości) dzisiaj zjechała
I występ daje tu w waszym grodzie,
Chłopskie melodie są dzisiaj w modzie.

Nasza kapela wszystko skończyła,
Grała, śpiewała, miną nadrabiała.
Teraz już jedziemy do swojego domu,
Nie mów tego wcale nikomu. 

Władysław Dzik

Nie sposób przytoczyć wszystkich faktów 
z życia kapeli, która odbyła mnóstwo występów 
i miała często wiele zabawnych przygód. Jedno jest 

pewne, na słowa uznania zasłużyli: Antoni Nowo-
sad, Marian Bodio, Jan Pawlicha, Aleksander Der-
kaczewski i Stanisław Antoniak - wierni muzycy, 
bardzo długo towarzyszący zespołowi. Dla nich na-
leży się szczególne uznanie i nagrody.

Takie nagrody wręczono 30 listopada 1985 
roku, gdy uroczyście obchodzono jubileusz 40-le-
cia zespołu. Kapela Ludowa występowała wówczas 
pod nazwą „Sienniczaki”. Szczególne podziękowa-
nia trafiły na ręce Władysława Dzika „Dziuńka”, 
który niemalże od czasów II wojny światowej był 
jej kierownikiem.

Filarem kapeli był także Antoni Nowosad. 
Dzięki jego fenomenalnej pamięci „Dziuniek” zdo-
łał odtworzyć bezcenne wspomnienia dotyczące 
historii orkiestr dętych i kapeli ludowej, opubli-
kowane w 1984 roku w sześciu numerach „Ziar-
na”. Według wspomnieniowych zapisów korzenie 
kapeli sięgają znacznie wcześniejszego okresu niż 
rok 1945, ale my przyjmujemy tę datę za ostateczną 
i wiążącą.

Marian Pawlicha, Jan Pawlicha, Helena Łoś, Marian Bodio, 
Władysław Dzik „Dziuniek”, Leokadia Krzyżak, 

Krystyna Winiarczyk, Antoni Nowosad i Czesław Mochniej.

Na pierwszym planie: Helena Łoś, Leokadia Krzyżak, 
Krystyna Winiarczyk i Krystyna Chwaszcz.

Antoni Nowosad i Czesław Mochniej.
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Kapela Ludowa „Siennica”

Kapela Ludowa „Siennica”

Historia Kapeli Ludowej „Sienniczaki” 
z biegiem lat przerodziła się w historię Kapeli Ludo-
wej „Siennica”, która w dzisiejszych czasach konty-
nuuje dzieło wielkiego organisty Józefa Czerwień-
ca i jego utalentowanych uczniów. Wielu muzyków 
zmieniło się w szeregach zespołu na przestrzeni 
lat. Odchodzące pokolenie zastępują młodzi, prze-
ważnie synowie dawnych muzyków. Nie sposób 
odtworzyć wszystkich faktów, ale jedno jest oczy-
wiste, na wielkie słowa uznania zasługują zarówno 
jej twórcy jak i wszyscy pracujący dla niej muzycy. 
W nowym składzie kapelę prowadzi od 2000 roku 
Janusz Pawlicha - jeden z synów dawnego muzyka 
i organista (podobnie jak organistą był legendar-
ny inicjator wielkiego ruchu muzycznego w gminie 
Siennica Różana).

Kapela niezmiennie utrzymuje nurt ludo-
wego muzykowania. Wykorzystuje w swym reper-
tuarze również regionalną poezję ludową. W sze-
rokim wachlarzu utworów muzycznych znaczące 
miejsce mają przyśpiewki, pieśni weselne i obrzę-
dowe. Kult swojskości, rdzenność, trwały związek 

z regionem i muzyczna kreatywność to charakte-
rystyczny wizerunek kapeli. Zespół krzewi kulturę, 
rozsławia gminę, żywo, głośno i barwnie koncertu-
je w całym województwie lubelskim, gdzie zbiera 
pochwały, oklaski oraz nagrody i wyróżnienia.

Andrzej David Misiura

Kierownik kapeli Janusz Pawlicha przyjmuje 
gratulacje i nagrodę.

Od lewej u góry: Jacek Mysłowski, Krystyna Winiarczyk, Eugeniusz Sobieszczuk, Bronisław Proskura, Bolesław 
Proskura, Jan Pietraś. Niżej: Marian Pawlicha, Katarzyna Kondratiuk i kierownik Janusz Pawlicha.
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Skład osobowy kapeli w 2007 roku stano-
wili następujący muzycy: Eugeniusz Sobieszczuk 
(skrzypce), Janusz Pawlicha (akordeon), Adolf 
Miszczak (bęben), Marcin Zasiadczuk (trąbka), 
Daniel Antoniak (puzon), Jurek Antoniak (trąb-
ka), Ania Dubaj (klarnet), Klaudia Mazurek (klar-
net), Katarzyna Kondratiuk (wokal), a wcześniej 
Krystyna Chwaszcz. W ciągu ostatnich piętnastu 
lat skład kapeli zmieniał się z roku na rok. Przez 
zespół przewinęło się kilkadziesiąt osób. Trudno 
ustalić w jakiej kolejności, ale poniżej publikuje-
my alfabetyczną listę prawdopodobnie wszystkich 
członków kapeli.

W 2015 roku Kapela Ludowa obchodzi jubi-
leusz 70-lecia. Obecnie jej skład jest następujący: 
Eugeniusz Sobieszczuk (skrzypce), Adolf Miszczak 
(bęben), Klaudia Mazurek (klarnet), Anna Dubaj 
(klarnet), Martyna Mataczyńska (skrzypce), Kon-
rad Loba (trąbka), Paweł Galewski (bęben) i kie-
rownik Janusz Pawlicha (akordeon).

Członkowie Kapeli Ludowej

Daniel Antoniak (puzon)
Jerzy Antoniak (trąbka)
Kamila Antoniak (trąbka)
Krystyna Chwaszcz (wokal)
Anna Dubaj (klarnet, wokal)
Krzysztof Fornalski (kontrabas)
Paweł Galewski (bęben) 
Jan Gładysz (kontrabas)
Henryk Gwarda (bęben)
Marcin Herbut (trąbka)
Tomasz Herbut (trąbka)
Paweł Kiełbasa (bęben)
Maria Knap (wokal)
Katarzyna Kondratiuk (wokal)
Konrad Loba (trąbka)
Helena Łoś (wokal)
Martyna Mataczyńska (skrzypce),
Klaudia Mazurek (klarnet, wokal)
Krzysztof Mazurek (akordeon)
Marcin Michalak (akordeon)
Piotr Michalak (bęben)
Adolf Miszczak (bęben)
Henryk Mochniej (kontrabas)
Jacek Mysłowski (trąbka)
Wojtek Nowosad (kontrabas)

Janusz Pawlicha (akordeon) - kierownik
Marian Pawlicha (akordeon)
Jan Pietraś (kontrabas)
Bolesław Proskura (bęben)
Marian Sawicki (kontrabas)
Eugeniusz Sobieszczuk (skrzypce)
Sebastian Wójcik (saksofon)
Stefan Zając (wokal)
Marcin Zasiadczuk (trąbka)

Członkowie Kapeli Ludowej nieżyjący
marzec 2015 roku

Stanisław Antoniak – skrzypce (Siennica Mała)
Bodio Marian – bęben (Wola Siennicka)
Wawrzyniec Bodio – flet (Siennica Różana)
Aleksander Derkaczewski – klarnet, skrzypce 
(Siennica Różana)
Władysław Dzik (Dziuniek) – akordeon, skrzypce 
(Siennica Różana)
Józefa Frej – wokal (Siennica Duża)
Anna Herbut – wokal (Siennica Różana)
Jan Kargul - skrzypce (Wola Siennicka)
Leokadia Krzyżak – wokal (Siennica Różana)
Stanisław Łoza - skrzypce (Siennica Duża)
Tadeusz Łoza - kontrabas (Siennica Różana)
Czesław Mochniej – saksofon (Siennica Różana)
Franciszek Mochniej - bęben (Wola Siennicka)
Stanisław Miszczak - trąbka (Siennica Różana)
Józef Mróz – kontrabas (Siennica Różana)
Antoni Nowosad – trąbka (Siennica Różana)
Jan Pawlicha – skrzypce (Wola Siennicka) 
Aleksander Proskura - puzon, akordeon 
(Siennica Różana)
Bronisław Proskura – skrzypce (Wola Siennicka)
Franciszek Proskura (Paderewski) – skrzypce 
(Wola Siennnicka)
Pani Sędłak – wokal (Wola Siennicka)
Jan Szymański - klarnet (Wola Siennicka)
Stanisław Tryksza - skrzypce Wola Siennicka
Krystyna Winiarczyk– wokal, recytacja 
(Siennica Różana)
Stanisław Zając - trąbka (Siennica Duża)

Andrzej David Misiura

Kapela Ludowa „Siennica” Andrzej David Misiura
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Krystyna Winiarczyk

Chata

Chata uboga przygarbiona 
okienka małe jak w piwnicy 
a izbę zalega dywan gliniany 
posag mojej chaty kochanej

Po izbie matka się krząta 
los swych dzieci łzami oblewa 
a gdy bierze do ręki kromkę chleba 
zanosi modły aż do nieba 

***

Od pól i lasów 
senne westchnienia 
śpiew się przeciąga 
w dziobach ptaków 
wibruje 
i oczy otwiera 
wzrok się wplata 
w kosz nieboskłonu 
a wiatr szepce 
nie bądź zmartwiona 
że lat przeżyłaś wiele 
otwórz oczy 
szczęście samo 
pod nogi się ściele

Zbieram poezję

Zbieram poezję jak w ogrodzie kwiaty
zbieram na zagonach zbożem przetkane bławaty 
zbieram w szczęściu w doli i niedoli 
zbieram swoją poezję przy pracy na roli

Pragnienie

Oby w moim życiu plon był obfity 
by się zapełniły wszystkie me zeszyty 
piszę przy okienku widzę skrawek nieba 
tym serce uspokoję ducha to potrzeba

Moja poezja

Moja poezja jest prosta 
jak życie wieśniacze 
czy szczęście zapuka do mnie 
czy go kiedy w życiu zobaczę 
ach w jakąż godzinę nieszczęsną 
matka mnie zrodziła 
że życie pełne trosk i żalu 
po co godzino wybiłaś 
los mi poskąpił majątku 
wszystkiego co szczęściem darzy 
siedzę więc często w ukryciu 
i przelewam na papier co sobie wymarzę 
może znajdę dla serca ukojenie 
i będę mogła coś światu dać 
bo jedynie ta kartka i skromny ołówek 
mogą się mym szczęściem stać

Biały wierszyk

Pisałam i piszę 
cóż mi przyszło z tego 
dzisiaj wymagają wierszyka białego 
a ja sama nie wiem 
co to znaczy 
kto jest temu chętny 
niech mi wytłumaczy 
jedno słowo w rządku 
znowu czytam 
znowu od początku 
i tak wokoło biały wierszyk czytałam 
ale nic nie rozumiałam 
więc wnioskuję z tego że ta moja głowa 
rozumie i pisze tylko proste słowa 
piszę ja te słowa 
w szarym swym zeszycie 
bo poezja ludowa to jest moje życie 

Poezja Krystyna Winiarczyk
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Monika Nagowska

 

Z kroniki Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej – cz. 6

Czas to ludzie, 
bo ludzie tworzą czasy, 

dobre lub złe.
św. Augustyn

Mija rok, mijają lata...

Od początku funkcjonowania Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej dało się zauważyć silną 
więź szkoły z regionem. Uczniowie uczestniczyli 
w czynach społecznych przy budowie dróg, zakła-
daniu linii telefonicznej, porządkowaniu otoczenia, 
a nawet przenosinach Gminnej Biblioteki Publicz-
nej. W latach 70-tych wyrównali 100 metrów drogi 
i ułożyli chodnik, oddzielając go od jezdni wkopa-
nymi oponami. 11 maja 1971 roku pracowali przy 
układaniu szosy w Woli Siennickiej. W siedem lat 
później wykonali w czynie społecznym nasyp pod 
budowę asfaltowej drogi w Barakach na odcinku 
150 metrów.1 Dziś o czynach społecznych nie-
co zapomniano, ale za to wspólnie obchodzone 
są rocznice historyczne, święta gminne i woje-
wódzkie. 

Ponieważ, niekiedy to, co najbliżej po-
łożone pozostaje najsłabiej poznane, uczniowie 
przez szereg lat w ramach edukacji regionalnej 
uczyli się historii Siennicy Różanej. Wielu było 
zaskoczonych, że dawna szkoła znajdowała się 
w historycznym miejscu – na terenie majątku 
Poletyłów, należącego od 1875 roku do księcia 
Stefana Lubomirskiego. Po dawnych właścicie-
lach pozostał jeszcze dwór i park dworski, nato-
miast zniszczony budynek folwarczny, w którym 

1 W „Sztandarze Ludu” z 7 lipca 1970 roku ukazała się 
notatka podpisana Z. Uchnast pt. „Uczą się i pracują”, 
opatrzona fotografią dyrektora i dwoma innymi zdjęcia-
mi – z ćwiczeń gimnastycznych i prac społecznych przy 
dawnym budynku szkoły. 10 listopada 1970 r. wydruko-
wano w „Sztandarze Ludu” kolejny tekst pt. „Czyn spo-
łeczny ZSMR”, a 15 czerwca 1971 roku podano, że wartość 
wykonanych w czynie społecznym robót wyniosła 13.190 
złotych.

przed laty mieścił się szkolny warsztat – właśnie 
został rozebrany. 

Czas płynie, znikają ślady przeszłości, tym-
czasem poznawanie historii lokalnej też może być 
pasjonującą przygodą. Tradycyjnie odbywa się po-
przez wycieczki do miejsc pamięci i muzeów. Ucz-
niowie już od lat 60-tych poznawali mroczne dzieje 
obozu hitlerowskiego na Majdanku, przychodzili 
do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Wra-
cano tam wielokrotnie na niecodzienne i przejmu-
jące lekcje historii. 

Edukacji regionalnej służyło również wybie-
ranie tras położonych na Lubelszczyźnie podczas 
turystycznych wędrówek. Zacieśniano w ten sposób 
więzi z małą i nieco większą ojczyzną. Młodzież już 
w przeszłości podziwiała atrakcje regionu, na przy-
kład podczas Rajdu Słowików po Ziemi Chełmskiej 
(5-6 czerwca 1971 r.). Jak odnotowano w kronice, 
w lutym 1976 roku, po kuligu do Krupego ucznio-
wie znaleźli jeszcze siły, by wziąć udział w zgaduj-
zgaduli „Co wiesz o ziemi krasnostawskiej?”.

W tym przywoływaniu przeszłości i lokal-
nych tradycji, pracę nauczycieli od początku funk-
cjonowania szkoły wspierają odpowiednio dobrane 
pomoce dydaktyczne – literatura, mapy, ekspona-
ty. Z 27 lutego 1974 roku pochodzą pierwsze od-
nalezione zapiski dotyczące planów utworzenia 
w szkole izby pamięci. Każdy z uczniów miał za za-

danie przynieść do niej jeden eksponat (oczywiście 
na ile będzie miał ku temu możliwość). O zobowią-
zaniu przypominano z roku na rok. W dziesięć lat 
później izby wciąż jeszcze nie było, a zbiory prze-
chowywano w bibliotece.2 

2 Opracowanie koncepcji izby pamięci przedłużało się, 
kolejne zobowiązanie jej przygotowania podjęto 21 lutego 
1986 roku.

Monika NagowskaZ kroniki Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej

Święto Ludowe w Siennicy Różanej - 17 maja 1970 r. 
(źródło: kronika szkolna).
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W pracy szkoły przywoływano ważne dla 
Polaków rocznice takie jak 300 rocznica odsie-
czy wiedeńskiej (Samorząd Szkolny przygotował 
uroczysty apel 6 października 1983 roku).3 Wie-
le uwagi poświęcano historii II wojny światowej, 
a młodzież brała udział w konkursach historycz-
nych, np. w konkursie „Wieś – Wojna – Ruch opo-
ru”.4 Organizowano spotkania z kombatantami, 
np. w szkole gościł syn pułku Bronisław Wiśniew-
ski (17 stycznia 1985 r.). Co prawda był czas, gdy 
w kraju regularnie celebrowano rocznice rewolucji 
październikowej i pochody pierwszomajowe, ale 
akademie z okazji tych wydarzeń przeminęły wraz 
z PRL. W nowej rzeczywistości zmieniła się też wy-
mowa jesiennych akademii. 

11 listopada 1988 roku po raz pierwszy 
w historii szkoły zorganizowano wielką uroczy-
stość z okazji 70 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. To był dopiero początek zmian. 
W roku szkolnym 1990/91 wraz z nauką religii, 
rozpoczął się nowy etap. Pierwszym katechetą zo-
stał proboszcz siennickiej parafii ks. Józef Kaproń, 
a instrukcję nauczania religii w szkołach - jako 
zupełne novum – odczytano całej Radzie Pedago-
gicznej. Od tego czasu obchodzenie państwowych 
i lokalnych uroczystości nabrało nowego religijne-
go wymiaru. Sama szkoła zaś uzyskała doskonałą 
bazę do organizacji masowych spotkań w budynku 
oddanym do użytku w 1996 roku. Od 2003 roku, 
to właśnie w tutejszej hali sportowej organizowane 
są gminne opłatki ludowe na kilkaset osób. Szkoła 
udostępnia miejsce, służy pomocą organizatorom, 
ale ma też okazję zaprezentować się przed gośćmi 
z całej Polski.

Spotkanie opłatkowe stało się już tradycją 
lokalną. W 2015 roku zostało zorganizowane po raz 
trzynasty z kolei. Gromadzi nie tylko mieszkańców 
i władze samorządowe, ale też wielu niezwykłych 
gości. W spotkaniach opłatkowych uczestniczył 
m.in. Metropolita Lubelski ks. abp Józef Życiń-

3 8 marca 1979 roku zorganizowano Dzień Kobiet wspól-
nie z nauczycielami Zbiorczej Szkoły Gminnej w Siennicy 
Różanej. Obie szkoły przygotowały część artystyczną, wy-
stąpił miejscowy chór „Siennicki Dzwon”. Takie wspólne 
uroczystości weszły do tradycji i w gminie jeszcze wielo-
krotnie organizatorzy łączyli wysiłki, by obchodom nadać 
bogatszą oprawę. 
4 5 czerwca 1987 roku uczniowie Robert Nizioł i Sta-
nisław Łoza po eliminacjach szkolnych wzięli udział 
w etapie wojewódzkim konkursu „Wieś – Wojna – Ruch 
oporu” w WDK w Chełmie.

ski (w 2006 i 2009 roku), Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, poseł na Sejm RP 
Edward Wojtas, senator Józef Zając, szacowni lau-
reaci tytułu „Zasłużony dla Gminy Siennica Róża-
na”, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. 

Szkoła na dobre wrosła w krajobraz ma-
łej ojczyzny. Bierze udział w niemal wszystkich 
działaniach na rzecz lokalnych tradycji, wspólnie 
obchodzone są tu rocznice historyczne i wielkie 
wydarzenia kulturalne. Nieocenionym sprzymie-
rzeńcem Zespołu Szkół CKR od wielu lat jest Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej. Bez bogactwa 
lokalnej kultury praca szkoły przynosiłaby skrom-
niejsze efekty. Wymownym tego potwierdzeniem 
jest zwycięstwo jednej z uczennic w ogólnopolskim 
konkursie „Krajobraz Wsi – połączenie tradycji 
i nowoczesności”. Na konkurs przygotowano al-
bum prezentujący siennickie Centrum Kultury. 
Pracę rozpoczynały słowa: Wiadomo w całej okoli-
cy, kraju całym, a nawet za oceanem, że Siennica 
Różana kulturą stoi. Nic też dziwnego, że warto 
tu inwestować w twórczych, pełnych pasji miesz-
kańców gminy. 

W albumie znalazł się następnie opis, 
w jaki sposób powstanie Centrum zmieniło życie 
mieszkańców, co ciekawego dzieje się w Siennicy 
i jak wygląda współpraca ze szkołą. Tekst towarzy-
szący zdjęciom zakończono zdaniem: Oczywiście 
to jeszcze nie koniec opowieści. Siennica potrafi 
pogodzić tradycję z nowoczesnymi pomysłami na 
rozwój wsi. (… ) Ciąg dalszy NA PEWNO nastą-
pi. Dziś wciąż można powiedzieć to samo, bo nowe 
rozdziały piszemy my wszyscy.

Każdy rok pracy Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej stanowi w pewnym sensie odrębną 
całość, jak jeden z pięćdziesięciu puzzli, z których 
złożono jej współczesny obraz. Rok szkolny prze-
biega w nieco innym tempie niż kalendarzowy. Są 
miesiące, gdy czas płynie naprawdę szybko. Istnieje 
jednak przewidywalny przebieg działalności szko-
ły, wyznaczony terminami rekrutacji i egzaminów 
oraz kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych. 
Są to ramy, w których każdy z nauczycieli planuje 
swoją pracę i w których każdy z uczniów może zna-
leźć coś dla siebie.

W latach 60-tych i 70-tych szkoła również 
pracowała we własnym rytmie. W określonym ter-
minie odbywały się inauguracje i uroczyste zakoń-
czenia roku szkolnego (z licznymi nagrodami dla 
najlepszych) oraz akademie z okazji rocznic histo-
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rycznych. Samorząd Szkolny urządzał we wrześniu 
wieczorki zapoznawcze połączone ze ślubowaniem 
uczniów klas pierwszych. Przy pomocy Komitetu 
Rodzicielskiego organizowano okolicznościowe 
spotkania, np. choinki noworoczne, Dzień Kobiet, 
Dzień Nauczyciela. Rodzice bardzo chętnie bra-
li udział w przygotowaniach. Przyjeżdżali nawet 
z odległych miejscowości, by dowiedzieć się o wy-
niki w nauce, ale też by zaangażować się w życie 
szkoły. Było to uznawane za całkiem naturalne 
i nikogo nie dziwiło, że np. doktor Marian Smul-
czyński, jako przewodniczący Komitetu Rodziciel-
skiego, podaje paniom poczęstunek z okazji Dnia 
Kobiet. 

W szkole organizowano również cyklicz-
ne imprezy sportowe, np. Dni Olimpijczyka, Bieg 
Zwycięstwa, Święto Sportu Szkolnego. Przez wiele 
lat najbardziej uroczyste spotkania w szkole mia-
ły miejsce z okazji tradycyjnych studniówek. Naj-
starsza z nich odbyła się 3 lutego 1979 roku, gdy 
pierwszy rocznik Technikum Mechanizacji Rolnic-
twa Wieczorowego zbliżał się do końca edukacji. 

W kronice nie ma fotografii, napisano jedynie, że 
w balu uczestniczyli wszyscy nauczyciele, a do 
tańca przygrywał bardzo dobry zespół z Kras-
negostawu. Studniówki takie odbywały się każde-
go roku, z czasem własny bal zaczęli organizować 
również uczniowie Zasadniczej Szkoły Mechaniza-
cji Rolnictwa. Pierwsza studniówkowa fotografia 
w kronice szkolnej pochodzi z roku 1987. Wówczas 
to - 24 stycznia - w balu Zasadniczej Szkoły Me-
chanizacji Rolnictwa uczestniczyły: Zofia Zieliń-
ska (wicedyrektor Wydziału Rolnictwa Gospodar-
ki Żywnościowej i Leśnictwa w Chełmie) i Maria 
Haszcz (starszy wizytator Oddziału Oświaty Rolni-
czej). Tydzień później swoją studniówkę przeżywa-
li słuchacze Technikum.

Jubileusze i wielkie uroczystości organizo-
wane w szkole zawsze były okazją do podsumowania 
działalności, zaprezentowania osiągnięć, a przede 
wszystkim do spotkania z  byłymi nauczycielami, 
absolwentami oraz przyjaciółmi i współpracownika-
mi. Już w 1974 roku dyrektor Wanda Banaszkiewicz 
planowała uczczenie 10-lecia szkoły. Nie myślano 
przy tym o szczególnie wielkiej uroczystości, lecz 
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Komitet Rodzicielski podczas tradycyjnej choinki now-
orocznej - 19 stycznia 1974 r. (źródło: kronika szkolna).

Bal studniówkowy – 1977 r. 
(źródło: zbiory Marii Kociubowskiej).

Choinka noworoczna dla uczniów i  pracowników 
szkoły 26 stycznia 1984 r. (źródło: kronika szkolna).

Spotkanie pracowników szkoły z okazji Dnia Kobiet 
– 8 marca 1984 r. (źródło: kronika szkolna).
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o zaakcentowaniu okrągłej rocznicy. Rada Pedago-
giczna w dniu 27 sierpnia 1974 roku ustaliła, że z tej 
okazji zostanie przygotowana prezentacja o szkole 
– fotogazetka, opis 10-letniej historii placówki oraz 
prac społecznych na rzecz szkoły, POM i środowi-
ska lokalnego. W ramach prezentacji postanowio-

no również opracować plansze i wykresy obrazu-
jące sukcesy sportowe, a także procentowy udział 
uczniów w produkcji POM (szkoła miała charakter 
przyzakładowy). Wszelkie uroczystości organizowa-
no zgodnie z przyjętym ceremoniałem, kształtowa-
no poczucie tożsamości szkolnej. Uczniowie sprzed 
kilkudziesięciu lat mieli na przykład coś, czego na 
próżno szukać dzisiaj – obowiązkowe czapki i tar-
cze. Ich przepisowe noszenie najpierw kontrolowa-
ne było przez dyżurnych, a potem - od stycznia 1974 
roku - przez członków zespołu wychowawczego.
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Po kolejnym dziesięcioleciu w 1984 roku 
również pamiętano o jubileuszu i 11 czerwca po-
wołano zespół organizacyjny w składzie: Stanisław 
Adamczuk, Zuzanna Bednaruk i Aleksander Żyłow-
ski. Nie znamy przebiegu obchodów rocznicowych 
z przeszłości. Z pewnością były ważnym akcentem 

w życiu szkoły oraz okazją do reflek-
sji i wspomnień. 

Pierwsza dobrze udokumen-
towana uroczystość o randze pań-
stwowej miała w szkole miejsce 2 
września 1996 roku. W ówczesnym 
Zespole Szkół Techniki Rolniczej 
w Siennicy Różanej odbyła się cen-
tralna inauguracja roku szkolnego 
szkół rolniczych podległych Mini-
strowi Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej.5 Hucznie obchodzono 
w szkole również kolejną centralną 
inaugurację w 2010 r., jubileusze 
40-lecia i 45-lecia. W pamięci wciąż  
pozostaje ubiegłoroczna wielka uro-
czystość z okazji pół wieku istnie-
nia placówki, podczas której szkoły 
wchodzące w skład Zespołu przybra-
ły imię Augusta Cieszkowskiego – re-
formatora rolnictwa i oświaty rolni-
czej, filozofa, patrioty i społecznika.

Historia Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej jest przebogata 
i wystarczyłoby jej na wiele kolej-
nych odcinków. Jak mawiał Jean 
Paul Sartre: Być może istnieją cza-
sy piękniejsze, ale te są… nasze. 
W ostatnich latach wydarzyło się tu 
tak dużo, że szkolnej monografii na-
leżałoby dopisać drugi tom. Wszyst-
ko to jednak obserwujecie – Drodzy 
Czytelnicy – na bieżąco, rok po roku. 
Gdy obraz minionych dni nieco już 

się zatrze w Waszej pamięci – wtedy zapewne zno-
wu spotkamy się na łamach „Ziarna” przy nowym 
cyklu opowieści. 

Monika Nagowska

5 O przygotowaniach do inauguracji donosiła prasa 
lokalna – „Dziennik Wschodni” z dn. 28 sierpnia 1996 
roku opublikował fotoreportaż z prac wykończeniowych 
w budynku i wokół szkoły.  Autor (kd), to prawdopodobnie 
K. Dromiewski, który zamieścił w prasie fotografię z bu-
dowy sali gimnastycznej.

Bal studniówkowy - 1986 r. (źródło: kronika szkolna).

Bal studniówkowy - 1989 r. (źródło: kronika szkolna).
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Teresa Sobestjańczuk

***

Życie to paleta przemieszanych barw
wiosny i jesienie
majowe szaleństwa konwalii
jesiennych chryzantem cierpienie
kwiatowy zapach pierwszych zauroczeń 
bunt myśli
smutki zmywane łzami
słodko gorzkie miłości
poszukiwania wiary
gra wichru
trzepotanie motyla
bogactwo dojrzałej jesieni
starości czas plonobrania
smutkiem owiane srebro zimy.

***

Spadające liście 
zużyte bilety do lata
lecą jak motyle
jesień maluje rude pejzaże
stroi drzewa kolorami marzeń
przecierki porannych tumanów
pachnące wiatrem welony mgieł wilgotnych
otulają czekaniem
jesienne zamyślenia
i błądzące słowa
leniwieje czas
w datami rozpisanej codzienności
JESIEŃ.

***

Najwierniejsza przyjaciółka w życiu
towarzyszka młodzieńczych uniesień
oczekiwań i nadziei
radosna w zachwycie zachodu słońca
na ściernisku
w spokoju niezmąconej ciszy południa
w srebrzystych nitkach 
babiego lata błysku
w starości zbliżającej się do ostatnich wrót
coraz wyraźniej widzimy obok siebie
jej groźną minę
SAMOTNOŚĆ.

 
Ewelina Suska

Siennica 

czym jest Siennica 
być może ostoją
być może oddechem
czysta jak łza
malutka iskierka
w rozżarzonym ogniu świata
dobra kropelka
w morzu nienawiści
nie wywyższa się
nie afiszuje
na mapie świata
nigdy jej nie dostrzeżesz
ale zawsze
będziesz miał ją w sercu

Na skraju życia

a kiedy przyjdziesz po mnie 
by ziścić mój los
uśmiechnę się szeroko 
nałożę kaptur
odwrócę się
i pójdę swoją drogą
nie zważając na przeznaczenie
nie zbaczając na inne ścieżki
nie patrząc na ludzi
bez żadnych emocji
szybkim krokiem
będę szukać
lepszego końca

Pocieszenie

dlaczego nie potrafisz
cieszyć się tak jak inni 
twoje oczy smutno zapatrzone
w ten pusty świat
setki myśli
krążą wokół ciebie
nie smuć się
spójrz na to inaczej
spróbuj

XI Konkurs Poetycki „Ziarno”Poezja
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Anna Komajda
pamięci Mariusza Kargula

***

że Ciebie poznałam
jak poezje pisałam
że Ciebie za wzór miałam
że Twoje wiersze pokochałam

że się przyplątała
że Ci pisać nie dała
że zabrała Cię Ona 
ta godzina

rozgoryczona

Patrycja Pastuszak

Nasze święta

Wszystkie dzieci i małe i duże
W górę wznoszą uśmiechnięte buzie.
Patrzą w niebo czy gwiazda świeci
I Bóg się rodzi w śnieżnej zamieci.

Najpiękniejsza jest wigilijna noc.
Zewsząd płynie życzeń moc,
Śnieżnym opłatkiem się rodzina dzieli,
Miłość mieszka w tej drobinie bieli.

Grzegorz Szostak

Z dalekiego Wschodu

Z dalekiego Wschodu
Piaskami pustyni
Walą trzej królowie
Każdy ma dwa konie
To ich nie dogonię

Każdy wiezie skarby
Na koniu oparty
W sakwie u pierwszego
Mirra mój kolego

Drugi kadzidło trzyma
A do tego rymu nie ma
Trzeci złoto w skrzyni targa
Dla mnie to nadzieja marna

Znaleźli stajenkę małą
Ledwie się trzymała cało
Wszyscy wpadli do stajenki
I ujrzeli cud maleńki

Każdy cicho, każdy spoko
Cudem chce nacieszyć oko

A i ja tam byłem
Pokłon uczyniłem
Razem z pastuszkami
Pomiędzy owcami.

Irena Tomaszewska

***

Stójło, wsi rodzinna,
Dawniej byłaś inna.
Ludzi było więcej i weselej
Świeciła lampa naftowa.
Przez las prowadziła ścieżka
Rowerowa do kościoła.
Droga była wyboista, 
Końmi się jeździło, 
Innego wyjścia nie było. 
Ludzie śmiali się ze Stójła,
Że wieś zabita dechami.
A teraz przez Stójło 
Jeździmy samochodami.
Dzięki staraniom ludzi
Mamy szosę, zakład pracy,
Doczekaliśmy kołaczy.
Teraz chciałoby się żyć,
Ale starość przyszła tak, 
że nie ma zdrowia jakie było.
Trzeba pogodzić się z tym
Jak Pan Bóg przykazał.
Nie wymagać od Boga za dużo.
Trzeba żyć i cieszyć się życiem.
Bo jest piękne, gdy się żyć umie,
gdy człowiek drugiego rozumie.

XI Konkurs Poetycki „Ziarno”Poezja
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Michalina Szczupak

Wspomnienia

Moja Wola Siennicka z urody słynie -
Stawy, zagajniki, młyn wodny w dolinie.
Przy nim stadko gęsi po wodzie pływa,
Mała gęsiareczka w ryzach je trzyma.

Wokół łąki, pola, gdzie się żyto kosi,
Jak wpadną gęsi - na plon się nie zanosi.
Otwarte stawidła, woda wartko płynie,
Porusza turbiny przy wodnym młynie.

Młyn ciągle pracuje, woda z turbin leci,
A tuż pod kołami chlapią się dzieci.
Ależ to uciecha od rana do nocy!
Gęsi trzeba gnać bez niczyjej pomocy.

Wieczór nadchodzi, obrządki skończone.
Pora do remizy na próby wyznaczone.
Mistrz Edward Kaznowski niebawem przybędzie
I Chór Męski „Echo” pieśni uczyć będzie.

Ach! Cóż to za śpiewanie przez wioskę się niesie?
Echo odpowiada po łąkach, stawach, lesie.
Piękna sceneria, niebo usiane gwiazdami,
Rozsnuwają się mgły welonem nad łąkami.

Już cykada świerszczy i żabie kumanie
Wtórują chórowi. Ach! Cóż to za granie.
Te próby trwają długo, aż do późnej nocy.
Wszyscy zasłuchani, choć zmęczeni po pracy.

Nikt nie idzie spać, bo to uczta dla ducha.
Tak pięknie śpiewają, nawet pan Bóg słucha.
Dobranoc, kochani, próba zakończona.
Na nasz koncert gmina cała zaproszona.

 
Kasia Kielech 

Każdy jest kowalem swego losu

„Nie zważajcie na nic. Jak się pobrudzi to 
się upierze, ale gdyby was nie było jeszcze godzi-
nę… to nas by nie było” - mówi z przejęciem dostoj-
nie ubrany profesor. Córka donosi ostatnie półmis-
ki i stawia je na białym obrusie. Gdyby ktoś w tym 
momencie wszedł i zupełnie obiektywnie przyjrzał 
się zastanej sytuacji przetarłby chyba oczy ze zdzi-
wienia. Albo inaczej - wyszedłby i wszedł drugi raz 
z myślą, że mu się po prostu przywidziało. Przy 
świątecznie zastawionym stole siedziało pięciu 
mężczyzn w okropnie zasmolonych mundurach 
i ciężkich butach roboczych. Wśród nich elegan-
ckie małżeństwo w średnim wieku i córka. Źre-
nice gospodarzy wydawały się śledzić każdy ruch 
przybyłych, a widok jedzących z apetytem panów 
z kompanii technicznego zaopatrzenia sprawiał im 
nadzwyczajną przyjemność.

Ten obrazek będący wspomnieniem jest 
ważną częścią teraźniejszości pana Czesława Wło-
darczyka.

- Jeszcze nie widziałem takiego człowieka 
zadowolonego jak ten profesor, gdy przyjmował 
nas do swojego domu. I dzisiaj jak wspomnę - to 
widzę go mówiącego te słowa. Tego się nie opo-
wie… My w tych mundurach, bo to cały dzień, to 
gąsienica się rozleci, to leniwiec się urwie… Peł-
ne ręce roboty. Z początku to nie wiadomo było 
jak się zabrać do tego  stołu - wspomina teraz pan 
Czesław.

Kasia KielechPoezja

Czesław Włodarczyk
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Przywołana w pierwszym akapicie sytuacja 
miała miejsce w jednym z podwarszawskich do-
mów, dokładnie na Górze Kalwarii. Było to u schył-
ku sierpnia, niedługo po upadku powstania. Jakie 
drogi i okoliczności złożyły się na obecność pana 
Czesława w tamtym miejscu? Co potem działo się 
w jego życiu i jak teraz wygląda ono na co dzień? 
Historię tę obok słów piszą też kilometry.

Przedwojenny Chełm. Ludzie przemierzają 
ulice. Jedni, którym się wyraźnie spieszy, wyprze-
dzają tych zajętych rozmową. Ze szkoły znajdującej 
się w gmachu 10-lecia wybiegają chłopcy. Część 
z nich goni pozostałych. Nic to nowego w Chełmie, 
że po zakończeniu zajęć polscy uczniowie dokucza-
ją Żydom. Zarówno na parterze im. Kościuszki, jak 
i na drugim piętrze im. Ks. Grzegorza Piramowi-
cza znajduje się polska szkoła, a na pierwszym im. 
Króla Kazimierza Wielkiego uczą się Żydzi. Ogól-
nie tak można powiedzieć, choć w rzeczywistości 
Żydzi są też w polskich klasach. Biegnąc tak mijają 
kobietę, która z mniej lub bardziej skupioną uwa-
gą ogląda przyklejone do słupa plakaty. Pierwszy 
lepszy z nich ilustruje człowieka robiącego kiełbasę 
ze szczura. Widać też napis. Nadruk głosi, żeby nie 
kupować u żydowskich kupców.

Ze szkoły wychodzi chłopak. Na twarzy wi-
dać jeszcze mimowolny grymas śmiechu - można 
przypuszczać, że to ślad po usłyszanym chwilę 
wcześniej dowcipie. Razem z kolegami harcerza-
mi kieruje się na Kumową Dolinę, w celu nauki 
pod okiem wojskowych. Nauczyć się tam moż-
na dosłownie wszystkiego, co się tyczy oswojenia 
z bronią. Odbywa się m.in. szkolenie przy karabi-
nie maszynowym. Młodzi szóstoklasiści uczą się 
jak go rozebrać i złożyć. 

- Po szkole bawiliśmy się w wojsko (jak to 
chłopaki). Robiłem karabiny drewniane, naboje 
do tych karabinów i się strzelało - opowiada pan 
Czesław Włodarczyk.

Wybuch wojny był zaskoczeniem. Nie moż-
na powiedzieć, że w relacjach polsko-żydowskich 
przed wojną było dobrze. Zwłaszcza od 1937 roku 
było nienajlepiej, ale to co dało się zauważyć w naj-
bliższej okolicy w czasie okupacji niemieckiej prze-
szło wszelkie ludzkie i polskie wyobrażenia.

- W Serebryszczach to było… – wspomina 
pan Włodarczyk - Niemcy przygnali tam sporo 
Żydów w celu kopania rowów. Meliorację robili. 
I część  Żydówek, wszystko do goła rozebrane piją 
wodę w jeziorze, a Żydzi zaraz na łące się pasą. Tak 
jak bydło. To jest trudne do wyobrażenia… Trudne, 

ale naprawdę tak było, bo to sam na własne oczy 
widziałem. I później Żydówki wychodzą na łąkę, 
a Żydzi do jeziora. A Niemiec stoi i ich ponagla. 
Taką sobie znalazł rozrywkę. Ja przez to Niemców 
nie lubiałem…  Jeszcze gorsze były rzeczy. Poszli-
śmy z bratem do Chełma, polecieliśmy kupić cebuli, 
bo brat tak lubił cebulę. Wracamy z targu -  akurat 
łapanka jest na Żydów. Nie ma się gdzie podziać. 
Ludzie uciekają gdzie kto może. No i my uciekliśmy. 
Trafiliśmy do żydowskiego domu na Lwowskiej. 
Już byli Żydzi pobite, dziecko zadźgane w kołysce 
leży. Matka zabita leży, a Żyd na balkonie powie-
szony na sztachetce. Ileśmy strachu mieli… Ludzie 
kochane! Do domu zapędziliśmy za pięć minut.

Dzieciństwo i młodość pana Czesława to 
przede wszystkim rodzinny Wulwinów, oddalony 
jedynie kilometr od Chełma. To była taka niewielka 
kolonia, wioska. Dziesięć zabudowań może. Miesz-
kał tam razem z matką Marią (z domu Miszczuk), 
czwórką rodzeństwa i ojcem Karolem, który po-
czątkowo pracował przy budowie dyrekcji w Cheł-
mie. Gdy wybuchła wojna zaprzestano prac przy 
budowie. Tato Karol zmienił pracę, a cała rodzina 
przeprowadziła się do pobliskiego Antonina. Pola 
Antonina stykały się nawet z tymi wulwinowskimi.

Kasia KielechKażdy jest kowalem swego losu

Pan Czesław Włodarczyk (w środku) z braćmi

Pan Włodarczyk ze znajomymi, trzeci od lewej
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- W 1940 roku za okupacji ojciec już na 
dyrekcji nie robił, to myśmy się przenieśli do fol-
warku do Antonina. W kwietniu gnój wożono na 
kartofle. Myślę, pójdę trząść to parę groszy sobie 
zarobię. Przyjeżdża wtedy dziedzic Lorentz z Anto-
nina (Polak). Myśmy się razem z jego synem ba-
wili. „Co Ty tu robisz?” - pyta mnie. „Zawsze parę 
złoty zarobię jak będę pracował” - odpowiadam. 
„Dobrze, ja Ci za to zapłacę, ale idź do kuźni, ucz 
się za kowala, bo majster nie ma czeladnika, a jesz-
cze kiedyś mi za to podziękujesz”. I tak się ułożyło 
w życiu. Kazał mi zarzucić robotę i pójść do kuź-
ni. Poszedłem. Tam był dobry majster, bo znał 
się na wszystkim. Dużo się nauczyłem. Po prostu 
byłem chętny do tego. Później w 1941 czy w 1942 
roku Niemcy wysiedlili dziedzica Lorentza z An-
tonina. W zamian dali mu pożydowski majątek 
w Zamojskiem. Zabrał on wtedy ze sobą fornala 
i kowala majstra. Tutaj natomiast z połączenia 
trzech majątków: Antonina, Serebryszcz i Kozy 
Gotówki utworzono tzw. Liegenschaft. Komendan-
tem tego połączenia ustanowiono Niemca, którego 
nazywano Hautmann, czy jakoś tak. Osiedlił się 
w Serebryszczach. Drugim kowalem był mężczyzna 
z Kozy Gotówki. Nowy majster znał się na wozach, 
konie dobrze kuł, ale na maszynach rolniczych ja-
kie wtedy były to już się nie znał. Ja się na tym już 
znałem, bo pierwszy kowal mnie przyuczył.

Równolegle z pracą w kuźni początkują-
cy kowal z Antonina nawiązał relację z chełmskim 
podziemiem.

- Amunicję przerabiałem, dorabiałem klu-
cze do magazynów, bagneciki robiłem… Takie 
różne sprawy. Zaprzysiężenia nie było. Byliśmy 
za ostrożni, bo ja między Niemcami się znajdo-
wałem. Chłopaków z partyzantki lepiej było nie 
znać i nie znałem nikogo oprócz dwóch. Jed-
nym był mój brat cioteczny Stanisław Miszczuk, 
a drugim… miał pseudonim ,,Władek”. Jak się na-
zywał, to nie wiem. On ze mną komunikował się 
i amunicję odbierał. Majster klął na mnie w żywe 
kamienie: „Toż was wymordują”. Ja odpowiada-
łem: „Może nie”. Jeszcze nawet mam (jak się nie 
mylę) to wiertło, co się na pistony wierciło otwór. 
To specjalne wiertło, bo na przykład do szóstek pi-
stoletów robiłem całe naboje, ale to już inne było 
potrzebne.

W 1942 roku Niemcy wysłali Czesława Wło-
darczyka na kurs traktorowy pod Kraków. Komen-
dant niemiecki z Antonina obiecał nagrodę za do-
bry wynik. Był to jeden z tych dobrych Niemców. 

Przynosił to machorkę, to pilniki do kuźni, ale to 
nie wszystko. Nazywał się Gajda i był Austriakiem. 
Jednej Żydówce wyrobił papiery na Polkę i wysłał ją 
do swojego domu, do Austrii jako pomoc domową. 
Nie znęcał się nad ludźmi, wyratował bardzo dużo. 
Głównie karmił ich. Spędził później za to trzy mie-
siące na Majdanku.

Z Liegenschaftu na kurs wydelegowano dwie 
osoby, ale ten drugi mężczyzna nie przeszedł badań 
lekarskich. Był to dwutygodniowy, przyspieszo-
ny kurs. Zgromadził około 30 słuchaczy. Wykłady, 
głoszone po polsku przez niemieckich profesorów 
kończyły się nawet o drugiej nad ranem. Czesław 
Włodarczyk egzamin zdał na czwórkę. Pół litra wód-
ki było nagrodą 

- Aż mi się śmiać chce, jak sobie wspomnę 
to - mówi.

Dwa lata później kurs przyniósł pierwsze 
owoce. W 1944 roku było już słychać artylerię ro-
syjską zza Buga. Koło Chełma znajdowało się lotni-
sko, gdzie przywożono rannych Niemców, a potem 
przewożono dalej. Niemiecki komendant lotniska 
złożył kowalowi Włodarczykowi wizytę ze słowami: 
„Skurwysynu, jak jutro na 1000 nie będziesz z płu-
giem na lotnisku to cię szlag trafi”. Wszelkie moż-
liwe sprzęty były potrzebne do organizowania min 
i zasadzek na nadciągające siły ze wschodu. Niemcy 
chcieli „gości należycie przywitać”. Gdy komendant 
niemiecki wyszedł, dziewiętnastoletni już chłopak 
powiedział sam do siebie: „Aha, będziesz mnie wi-
dział”.

Kasia KielechKażdy jest kowalem swego losu

Zaświadczenie z kursu traktorowego, 02.05.1942 r.
Kraków (Krakau). Kurs trwał od 27 kwietnia do 2 maja
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W nocy cała rodzina Włodarczyków spa-
kowała najpotrzebniejsze rzeczy i złożyła na wozie 
zaprzężonym w dworskie konie. Przed wyjazdem 
trzeba było oczywiście odpowiednio zmanipulować 
traktor tak, żeby nikt więcej, kto się na tym nie zna, 
nie mógł go odpalić. Manipulacja odniosła zamie-
rzony skutek. Jak się z czasem dowiedział Czesław, 
Niemcy nie mogli go uruchomić. Wywrócili jedynie 
traktor do rowu. Rodzina Czesława Włodarczyka wy-
posażona w broń zdobytą w 1939 roku przy rozbra-
janiu kompanii wojska w Antoninie, wschód słońca 
oglądała już w Wierzchowinach, 14 kilometrów od 
Chełma. W południe podróżni dotarli do celu, któ-
rym był Toruń przed Maciejowem, a dokładnie dom 
ciotki, siostry mamy Marii.

„Ty wiesz co… idziemy do wojska, bo mogą 
nas na Sybir wywieźć” - uprzedził Cześka w 1944 
roku kolega z Chełma. Skąd on miał takie infor-
macje? Można przypuszczać, że była to kwestia 
chełmskiego wywiadu. Faktem jest, że na Syberię 
zabrano wtedy m.in. Władka Kozła i Ogrodniczuka 
z Torunia. Pierwszemu z nich udało się wrócić, bo 
miał stryja w Rosji. Drugiemu niestety nie. Kilku 
mężczyzn, w tym kowal Włodarczyk podjęło więc 
decyzję, aby zgłosić się w Chełmie na ochotnika do 
wojska. Stamtąd wysłano ich do Lublina.

- Zborny punkt był na Majdanku, w tym 
robactwie. To było w lecie 1944 roku. Tyle co obóz 
był wyzwolony. Jeszcze trupy leżały koło pieców 
na tych szuflach, w tym basenie, co się ciała roz-
kładały, junaki w dole leżały nie zasypane - tylko 
wapnem trochę. Nie śmierdziało, ale nie daj Boże, 
żeby to sojuszniki takie dobre byli1. Zborny punkt 

1 Ustalenie, że punktem zbornym będzie Majdanek było 

urządzili w tych wszach, w tych pluskwach… 
Mieszkaliśmy w barakach. Patrzeć się na ścianę 
to takie procesje szły robactwa. A temu mojemu 
koledze to podkoszulkę zjadły, tylko dwa paski 
zostały. Całe szczęście, że niedługo tam byliśmy. 
Potem przyjeżdżali „kupcy” - tak ja ich nazywa-
łem. Byli to różni dowódcy, przeważnie ruscy. 
Najpierw wybierali do saperów. I ja się zgłosiłem, 
ale już mnie nie przyjęli. Było za dużo chętnych. 
Później przyjechał dowódca brygady pancernej 
gen. Mierzycan, Polak. Wybierał znowu do bryga-
dy rzemieślników, kowali, ślusarzy, elektryków, 
monterów. Samych takich ludzi z zawodem. No, 
zgłosiło nas się z pięćdziesiąt. To trzydziestu tylko 
wybrał. Przede mną stał też jeden ochotnik. „Jaki 
ma pan zawód?” - pyta się go dowódca. „Kowal” 
- odpowiada tamten. Na to Mierzycan pyta się go 
coś z kowalskich rzeczy, a tamten nie wiedział. To 
nie był kowal. Ludzie po prostu tak bardzo chcieli 
uciekać stamtąd. „A ty co?” - pyta mnie. Ja na to: 
„Też kowal jestem”. A Mierzycan mnie sprawdza: 
„Po co się piasek sypie jak się szwejcuje obręcz 
w ogniu?”

Ja mu mówię po co, bo ja to akurat wie-
działem dobrze. Umiałem to robić. No i wybrał 
mnie wtedy. Mierzycan tworzył kompanię tech-
nicznego zaopatrzenia, remontową. Skierowali 
nas na Garwolin. To był majątek Flis czy Ślis, już 
nie pamiętam. Tam wykąpali nas w rzece, nowa 
bielizna, wszystko. Włosy tośmy golili brzytwami, 
bo to niemożliwe było. Po kilku dniach (tydzień 
może) wyruszyliśmy na pomoc powstańcom. 
Brygada ruszyła na Warszawę. Dojechaliśmy do 
Otwocka, zawrócili nas. I rzucili wtedy na Stu-
dzianki, na przyczółek warecko-magnuszewski. 
Tam przeprawa przez Wisłę, brzuchem po wo-
dzie. Czołg na tratwie, a my pod czołgiem, bo to 
pod obstrzałem wszystko. Jakoś się przeprawili-
śmy na drugi brzeg. Ginęli ludzie wtedy, ginęli. 
Mała ilość wojska zdobyła ten przyczółek i rzuci-
li nas tam. Tam to było straszne… Pierwszy raz 
w takim boju. Coś okropnego… Najgorzej było 
jak rzucili na pomoc dywizję Göringa (niemiecką 
desantowo-pancerną dywizję). To nas wszystkich 

przemyślanym zabiegiem Sowietów. Chcieli oni jeszcze 
bardziej uprzedzić Polaków do Niemców, którzy sprawi-
li wcześniej to piekło. Częściowo może był to też rewanż 
za ujawnienie zbrodni w Katyniu. Pan Czesław mówi, że 
oglądał o tym wydarzeniu dokument w chełmskim kinie. 
Niemcy zmuszali do tego.

Kasia KielechKażdy jest kowalem swego losu

Książeczka wojskowa pana Czesława. Kompania 
Technicznego Zaopatrzenia Pierwszej Brygady 

Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
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Niemcy zegnali do okopów. A oni idą, rękawy za-
kasane i z biodra sieją, z automatu. To strzelali na 
taką odległość, że nie mogliśmy granatem dorzu-
cić. I wtedy jak nasza linia rąbnęła w to, to pro-
szę sobie wyobrazić jak to się wszystko kotłowało. 
Owszem, naszych czołgów zginęło 18, już nie liczę 
tych co żeśmy zreperowali, a niemieckich 36. Tak 
opowiadać to idzie gładko…

Kiedy dowiedzieliśmy się, że Ruskie nie 
chcą szczerze pomóc powstaniu? Chyba wtedy, 
gdy cofnęli nas z Otwocka. Będąc na Majdan-
ku jeszcze nic nie wiedzieliśmy. Człowiek był za-
mknięty. Liczyło się, że to sojusznicy. Oni nas na-
zywali bracia Słowianie. A to figę prawda. Wcale 
to nie była prawda. To tylko powierzchownie 
tak było. Gdzie najgorzej to pchali Polaków. To 
nie taka prosta rzecz, jakby to sobie można było 
wyobrazić… Staliśmy zaraz za Wisłą. Mogliśmy 
pomóc. Ale Stalin nie chciał, żeby warszawiacy 
zdobyli Warszawę.

Bałem się, oczywiście. Nawet było tak, że 
się paliłem. Twarz mi się zapaliła od pocisku, ale 
wrzucili mnie w śnieg. To nie było w Studzian-
kach, tylko później. I tak dziękuję Bogu, żem prze-
żył to wszystko, bo wiele razy nie święciło się na 
życie.

Po powstaniu okrążyliśmy - tędy na Pia-
seczno - górę Kalwarię. W Piasecznie zatrzyma-
liśmy się, żeby naładować czołg, czy jakieś działo 
pancerne. Coś tam ładowaliśmy. Skończyliśmy. 
W piekarni piekli chleb. Kupiłem wtedy dwa bo-
chenki. Jakiś facet, który tam stał mówi żebyśmy 
wzięli chleb i przyszli do niego na bigos. Dowód-
ca pozwolił. Na Górze Kalwarii też ładowaliśmy 
czołg, ale tam nie było dużo roboty, bo to stare 
czołgi. Co to… Przecież one spod Moskwy tu przy-
szły, to gruchoty były. Przyszedł taki pan profesor 
i mówi: „Panowie, zapraszam was na obiad”. Do-
wódca pozwolił. Mężczyzna zaprosił nas do siebie. 
Wszystko elegancko na biało zaścielone, czyściut-
ko. A my wysmolone, aż z nas cieknie smarówą. 
Jak tu siąść? Jak tu co wziąć? A on prosi: „Nie 
zważajcie na nic, jak się pobrudzi to się upierze, 
ale żeby was nie było jeszcze godzinę - to nas by 
nie było”. Uraczyli nas obiadem. Żona, córka czy 
dwie córki. Już nie pamiętam nawet. Podziękowa-
liśmy za to, ale jaki on był zadowolony ten czło-
wiek… No, ludzie kochane, jeszcze nie widziałem 
takiego człowieka zadowolonego.

Ponad  340 kilometrów, które wyrażają 
(mniej lub bardziej dokładnie) oddalenie Gdań-

Kasia KielechKażdy jest kowalem swego losu

ska od stolicy, upłynęło pod hasłem generalnej 
naprawy czołgów. Mniej więcej w tym czasie gen. 
Mierzycan zorganizował defiladę na 11 listopada. 
Odbył się przemarsz. Tylko bez broni. „Czcimy 
rewolucję październikową”- tłumaczył ruskim do-
wódcom, którzy pytali co robi. W Gdańsku wraz 
z majem wojna dobiegła końca.

Z Wybrzeża dwudziestoletni Czesław trafił 
do Łodzi. Nie spędził tam dużo czasu, gdyż było to 
tylko miejsce przejściowe. Czasu starczyło jednak 
na tyle, by stało się coś istotnego. „Co tam u was 
się dzieje?” - pyta porucznik podając Włodarczy-
kowi gazetę. „Nie rozumiem” - odpowiada kowal. 
„Patrzcie, co w twoich stronach narobili partyzan-
ci” - wyjaśnia polski porucznik. W gazecie widnieje 
artykuł traktujący o czerwcowej zbrodni w Wierz-
chowinach. Rzekomo bestialskiego mordu na lud-
ności ukraińskiej dokonali Polacy. Właściwie nie 
pojawiła się nazwa „ludność ukraińska” lecz pepe-
rowcy. Autor artykułu pisał, że Polacy nie szczędzili 
środków. Zabijali bez skrupułów. „To nieprawda” 
- powiedział Czesław. „Tak nie było, to nie nasi” 
- dodał z przekonaniem. „Uu, to dobrze było…” 
- roześmiał się porucznik, zapewne zdający sobie 
sprawę ze skali propagandy.

- Ja później rozmawiałem z uczestnikiem 
tego zdarzenia, bo to był mój brat cioteczny spod 
Siedliszcza - Stanisław Miszczuk. Niektórzy Ukra-
ińcy z Wierzchowin bardzo źle traktowali Polaków. 
I to w odwecie chcieli im się… ale to tylko siedem-
nastu chcieli wymordować. Tych przywódców. 

Stanisław Miszczuk
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Przywódcy byli mądrzejsi i uciekli. Partyzanci przy-
jechali i mieli siedemnastu wymordować, a tamci 
(NKWD) przyszli z drugiej strony i resztę Ukra-
ińców wybili. Bo nasi zabili tylko czterech. Więcej 
nie, bo nie zdążyli, z powodu przyjścia NKWD.

Do rachunku kilometrów niebawem trzeba 
było dodać przebytą pociągiem drogę z Łodzi do 
Greifenbergu (niedaleko Szczecina). Tam Czesław 
Włodarczyk spędził jesień, zimę i wiosnę nadzoru-
jąc niemieckie wioski wraz z piętnastoma innymi 
współżołnierzami. Jak wyglądał plan dnia?

- Toneburg to była całkiem spora wioska, 
ale proszę sobie wyobrazić, że tylko czterech męż-
czyzn tam mieszkało. Pozostali Niemcy nie wrócili 
z wojny. Mieliśmy osiem krów, parę świń, osiem-
dziesiąt owiec. Owce pasł taki stary Niemiec, pro-
fesor Can. Pięknie grał na fortepianie. Staliśmy 
w szkole, tam był fortepian. Każdy z żołnierzy był 
od czegoś. Ja musiałem wydzielać żywność co do 
kilograma. Musiałem to wszystko pisać, raporty 

zdawać do pułku. Byłem po prostu obyty, zna-
łem się na wielu rzeczach. Tylko niemieckiego nie 
znałem. Kolega znał. Przy wysiedlaniu Niemców 
jeszcze byłem, nadzorowałem to. Wyczytywali ich 
z nazwiska, a później „jazda do swojej ojczyzny”. 
W marcu zwolnili nas już do cywila. Miałem pro-
pozycję żeby zostać. Mogłem objąć piękne gospo-
darstwo, ale ciągnęło w swoje strony.

Z Toneburgu w marcu 1946 roku Czesław 
Włodarczyk wrócił na Toruń przed Maciejowem.

- Po powrocie z zachodu założyłem z bra-
tem kuźnię. Wozy dobrze robiłem. 150 mniej 

więcej żelaźniaków okuliśmy, 130 gumowców… 
I teraz moja kuźnia jeszcze jest cała. Mógłbym 
w nocy o północy tam pójść i wiedziałbym gdzie co 
jest. Bo mnie majster najpierw uczył porządku i ja 
u siebie to zastosowałem. Czy teraz bym wiedział 
jak się remontuje? To ręka się sama wyciąga po to.

Kasia Kielech

Legitymacja mistrzowska w rzemiośle kowalstwo,
12.05.1964 r., Izba Rzemieślnicza w Lublinie

Staw za domem

Medal za udział w walkach o Berlin, 05.05.1971 r. Kuźnia
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Smaki dzieciństwa

W Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej 
w dniach 25 i 27 listopada 2014 r. w ramach współ-
pracy z Agencją Rynku Rolnego (Oddział Terenowy 
w Lublinie) odbyły się warsztaty kulinarne „Smaki 
dzieciństwa”. W warsztatach uczestniczyli ucznio-
wie klas I, II i III Technikum im. Augusta Cieszkow-
skiego, kształcący się w zawodzie technik żywienia 
i usług gastronomicznych. Warsztaty obejmowały 
część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części 
prowadząca Anna Kowalczyk–Szot wygłosiła wy-
kład poświęcony polskim i unijnym systemom ja-
kości żywności. Uczniowie wiele dowiedzieli się na 
temat cech i rodzajów systemów jakości, celu ich 
wprowadzania oraz przykłado-
wych produktów regionalnych 
i tradycyjnych. Młodzież miała 
też możliwość poznania pod-
stawowych założeń rolnictwa 
ekologicznego. Na zakończenie 
części teoretycznej uczestnicy 
wypełnili wzór wniosku o wpis 
na listę produktów tradycyj-
nych. Część praktyczna warsz-
tatów kulinarnych prowadzo-
nych pod kierunkiem Jadwigi 
Piotrowicz i Barbary Fartygi od-
była się w pracowni gastrono-
micznej. Dwudziestu uczniów 
zostało podzielonych na pięć ze-
społów, z których każdy był od-

powiedzialny za wykonanie innego dania. Zespoły 
uczniów z wielkim zaangażowaniem podjęły wysi-
łek przygotowania następujących potraw: barsz-
czu lubelskiego, zrazików po lubelsku z prażuchą 
i szparagami, sakiewek z bobu z sosem grzybowym 
i marchewką, baby ziemniaczanej z musem chrza-
nowo–żurawinowym, rogalików półfrancuskich 
z masą orzechową i różą. Aromaty potraw unosiły 
się w całej szkole. Na podsumowanie warsztatów 
kulinarnych przybył dyrektor Jacek Jagiełło wraz z 
przedstawicielem Agencji Rynku Rolnego Piotrem 
Sawickim, który w swoim wystąpieniu podkreślił 
powiązania branży rolniczej z gastronomią oraz za-
chęcił do dalszej współpracy w ramach projektów 
realizowanych przez jego jednostkę. Uczestnikom 
warsztatów wręczono certyfikaty oraz nagrody 
ufundowane przez Agencję Rynku Rolnego. 

Z tradycją w nowoczesność

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego w Siennicy Różanej corocznie bierze udział 
w licznych imprezach kulturalnych i edukacyjnych 
przygotowywanych przez placówki ministerialne. 
Także 12 października 2014 r. szkoła uczestniczy-
ła w ogólnopolskich dożynkach, które zostały zor-
ganizowane w Pułtusku pod patronatem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tegoroczne spotkanie 
odbywało się pod hasłem: „Promocja projektów 
realizowanych w ramach podejścia Leader: współ-

praca szkół rolniczych i LGD – uroczystości dożyn-
kowe wydarzeniem kulturalnym regionu”. Święto 
plonów zainaugurowano mszą świętą, odprawioną 
w Bazylice Zwiastowania NMP w Pułtusku. Na-
stępnie miało miejsce oficjalne otwarcie uroczysto-
ści oraz konkursu na najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy z elementami PROW.  Uczestnicy dożynek 
wzięli udział w pikniku zbożowym przygotowanym 
przez Krajową Radę Izb Rolniczych oraz podzi-
wiali prezentacje i stoiska szkół rolniczych prowa-
dzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Prawdziwą atrakcją była degustacja potraw regio-
nalnych przygotowanych przez szkolne zespoły. 
Odbyły się prezentacje Lokalnych Grup Działania, 
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agencji rolniczych i programu „Poznaj Do-
brą Żywność”. Z tej okazji przygotowano 
prelekcje dotyczące Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 i 2014-
2020. Wydarzenie zostało uświetnione 
przez występ Iwana Komarenko. Spotka-
nie zakończyło się rozdaniem nagród przy-

znanych w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
oraz w konkursie fotograficznym „LGD a obszary wiejskie”. 
Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej przygotował stoisko 
pod hasłem: „Z tradycją w nowoczesność”. Centralną część 
stanowił tradycyjny wieniec dożynkowy, ozdobiony kilkoma 
chlebami z elementami PROW. Na stoisku znalazły się też 
materiały LGD oraz potrawy i wypieki regionalne przygoto-
wane pod nadzorem nauczycieli przez uczniów kształcących 
się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. 
Delegacji przewodniczył dyrektor Jacek Jagiełło wraz z wi-
cedyrektor Anną Kowalik. 

10 lat Wspólnej 
Polityki Rolnej

25 września 2015 r. w Krasnostaw-
skim Domu Kultury odbyła się konferencja 
poświęcona Wspólnej Polityce Rolnej oraz 
wdrażaniu nowego PROW na lata 2014-2020. 
Organizatorem spotkania był krasnostawski 
oddział Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in.: Agnieszka Miszczak-Płu-
ciennik (przedstawiciel MRiRW), prof. Józef 
Zając (Senator RP), a także Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. 
Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej został 
przy tej okazji szczególnie wyróżniony z uwa-
gi na bardzo dobrą współpracę z lokalnymi 
pracodawcami oraz… kulinarną obsługę kon-
ferencji, profesjonalnie przygotowaną przez 
uczniów z klas gastronomicznych.
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75 rocznica 
napaści na Polskę

17 września 2014 roku w Krasnymstawie 
miały miejsce powiatowe obchody 75 rocznicy 
napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Gospo-
darzem uroczystości był starosta Janusz Szpak, 
zaproszono parlamentarzystów, przedstawicie-
li organizacji kombatanckich oraz stowarzyszeń 
działających w regionie. Przybyły liczne poczty 
sztandarowe szkół, reprezentanci jednostek samo-
rządowych i służb mundurowych, a także harcerze 
i młodzież szkolna. Zespół Szkół CKR w Siennicy 

Różanej reprezentowała delegacja złożona z dyrek-
tora Jacka Jagiełły, szkolnego pocztu sztandarowe-
go oraz wybranych uczniów. Po złożeniu wieńców 
w hołdzie ofiarom radzieckich represji, uczestnicy 
spotkali się na mszy w kościele św. Franciszka Ksa-
werego.

200 rocznica urodzin

Jacek Jagiełło – dyrektor Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej - kierował delegacją, któ-
ra udała się na uroczyste obchody rocznicy urodzin 
Augusta Cieszkowskiego, zorganizowane w Wie-
rzenicy pod Poznaniem. 200 urodziny hrabiego 
przypadły na dzień 13 września 2014 r. W sobotni 
poranek mieszkańcy spotkali się na swarzędzkim 

rynku, gdzie na tle orlego skrzydła… O tym co się 
wydarzyło, jacy goście świętowali jubileusz i czy 
sam jubilat był obecny – możecie Państwo przeczy-
tać już w następnym numerze „Ziarna” w podsu-
mowaniu pierwszego roku z Augustem Cieszkow-
skim – niezwykłym patronem siennickiej szkoły.

Badam się, 
więc mam pewność

23 października 2014 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie młodzieży 
z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ko-
ordynującego w Lublinie na temat profilaktyki no-
wotworów u kobiet. Na wstępie Konrad Tarnowski, 
zapoznał słuchaczy z  programem adresowanym 
do wszystkich kobiet w wieku 25-59 lat, które nie 
wykonywały badania cytologicznego w ciągu ostat-
nich 3 lat. Dalszą część spotkania poprowadziła dr 
n. med. Jolanta Anna Surdyka. Omówiła program 
wczesnego wykrywania raka piersi. Podczas spo-
tkania prelegenci przekazali uczestnikom mate-

riały edukacyjne. Szkolenie zostało zorganizowane 
przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Krasnymstawie.
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Barbórka w Siennicy

Z pewnym wyprzedzeniem – 1 grud-
nia 2014 r. – w Internacie Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej zorganizowano obchody 
górniczego święta. Mimo że na terenie naszej 
gminy nie funkcjonuje ani jedna kopalnia, 
wychowawcy postanowili zapoznać młodzież 
z tradycjami i legendami górniczymi. Włączyli 
w tę nietypową zabawę nie tylko uczniów, ale 
także dyrektora Jacka Jagiełłę, wychowawców 
i nauczycieli. Wszystko odbywało się pod czuj-
nym okiem „fuksów”, czyli umundurowanej 
straży przybocznej (która nieposłusznych pa-
kowała w dyby) oraz Zbigniewa Rasińskiego 

– pełnoprawnego członka górniczej braci, a zarazem 
nauczyciela siennickiej szkoły. 

Bezpieczeństwo 
w gospodarstwie 

6 listopada 2014 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej przeprowadzono konkurs 
„W gospodarstwie rolnym można pracować bez-
piecznie”. Wydarzenie objął patronatem  Marszałek 
Województwa Lubelskiego zaś organizacją zajęła 
się Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego w Krasnymstawie. Nagrody 

i dyplomy wręczyli uczniom: Michał Cholewa (Wi-
cemarszałek Województwa Lubelskiego), Janusz 
Szpak (Starosta Krasnostawski) oraz Marcin Za-
jąc (Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kra-
snymstawie). Łącznie w konkursie wzięło udział 30 
uczniów zaś na podium znaleźli się: Łukasz Palat 
(I miejsce), Grzegorz Czajka (II miejsce) i Rado-
sław Pastuszak (III miejsce). 

Chleb nasz powszedni

W dniach 15-17 września 2014 r. uczniowie 
Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Sien-
nicy Różanej uczestniczyli w warsztatach „Dobry 
chleb na każdym stole – bądź świadomym konsu-
mentem”. Podczas spotkania, które miało miejsce 
w Koszelówce koło Płocka, młodzież wzięła udział 
w wykładach i zajęciach praktycznych, dotyczących 
znaczenia chleba w żywieniu człowieka oraz spo-
sobu jego wypiekania tradycyjnymi metodami na 
zakwasie. Warsztaty były pretekstem i okazją do 
zainteresowania uczniów tym, jak się odżywiają. 
Uczestnicy wysłuchali również wykładu na temat 
zdrowego stylu życia oraz roli ruchu w funkcjono-
waniu organizmu. 
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Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczne obchody rozpoczęły się już 
13 października. Delegacja z Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej uczestniczyła w święcie szkół 
resortowych w Gołotczyźnie i została w tym dniu 
szczególnie uhonorowana przez Podsekretarza 
Stanu z MRiRW - Tadeusza Nalewajka. Dyrektor 
Jacek Jagiełło otrzymał Nagrodę Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, a kierownik kształcenia 
praktycznego Janusz Łaniewski - Medal Komisji 
Edukacji Narodowej. W siennickiej szkole  święto 
obchodzono 17 października. Było ono połączone 
z wręczeniem nauczycielom Nagród Dyrektora, ze 

Erato – muza poezji miłosnej

29 stycznia 2015 r. odbył się XII Konkurs 
Recytatorski Poezji Miłosnej „Erato” dla Wycho-
wanków Burs i Internatów Województwa Lubel-
skiego. Organizatorem wydarzenia była Bursa 
Szkolna nr 2 w Lublinie, a patronował mu Lubelski 
Kurator Oświaty. Internat Zespołu Szkół CKR re-
prezentowali: Sylwester Filipczuk z wierszem Ta-
deusza Gajcego „Miłość bez jutra”, Karolina Kopeć 

z wierszem Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy” 
oraz Justyna Nestorowicz recytująca wiersz Ada-
ma Mickiewicza „Niepewność”. Poziom konkursu 
był bardzo wysoki, w rywalizacji wzięło udział 53 
uczestników z 16 placówek. Przyznano 6 nagród 
i 9 wyróżnień, jedno z nich zdobyła Justyna Nes-
torowicz. 

Innowacje i konkurencyjność

12 listopada 2014 r. w Krasnostawskim 
Domu Kultury odbyło się XIV Forum Gospodarcze 
zorganizowane przez Lubelską Fundację Rozwoju, 
Agencję Rozwoju Lokalnego, Lokalną Grupę Dzia-
łania „Krasnystaw Plus” i władze samorządowe. 
Główne hasło wydarzenia brzmiało: „Innowacje 
i konkurencyjność – nowy wymiar perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020”. Na spotkanie zo-
stali zaproszeni dyrektorzy szkół z regionu. W fo-
rum wziął także udział dyrektor Jacek Jagiełło wraz 
z grupą młodzieży i nauczycieli z Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej. Szkoła zaprezentowała 
się z jak najlepszej strony, przygotowując poczę-
stunek dla uczestników. Chwalono smak potraw 
oraz profesjonalny sposób ich podania.

ślubowaniem uczniów klas pierwszych oraz trady-
cyjnym zasadzeniem pamiątkowych drzewek przy 
szkole.
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„G-Royem” każdy być może...

Wójt Gminy Siennica Różana Leszek proku-
ra, Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej oraz 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej otrzymali 
podziękowania za wsparcie niecodziennego pro-
jektu, jaki został zrealizowany na terenie gminy. 
Wspólnymi siłami udzielono pomocy podczas 
tworzenia etiudy filmowej pt. „G-Roy”, do której 
zdjęcia kręcono w dniach od 30 kwi-
etnia do 4 maja 2014 roku. 

Etiuda filmowa „G-Roy” to 
praca dyplomowa słuchaczy Akademii 
Filmu i Telewizji w Warszawie. Zespół 
Filmowy „Nazwa Była Za Długa” 
powstał w 2004 roku, zrealizował 
wówczas film pt. „Bohater!Akcji?”, 
który stał się kanwą dla opowieści „G-
Roy”. Tomasz Jan Brzyszko jest jej 
reżyserem i współautorem scenarius-
za, napisanego wspólnie z Jackiem 
Kramarskim. Autor zdjęć, to z kolei 
inny młody artysta – Marcin Bana-
siak. W filmie wystąpili: Radosław 
Mazur i Ewa Radek–Ampulska (po-
dobnie jak większość aktorów - absol-
wenci Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana 
Machulskich w Warszawie), Piotr Cyrwus (wybitny 
aktor filmowy i teatralny, odtwórca roli Ryszarda 
Lubicza z serialu „Klan”), a także Grzegorz Jarek, 
Sebastian Kucia, Michał Hołub i Michał Wojciula. 
W realizacji obok zawodowych aktorów wzięli także 
udział amatorzy z Teatru Pokoleń, w tym: Stefan 
Zając (jako ojciec głównego bohatera), Andrzej 
David Misiura (dyrektor Centrum Kultury, który 
znakomicie poczuł się w roli księdza dobrodzieja), 
Maria Guz (jako ekspedientka) oraz Bogdan Kar-
gul, Marek Kapeluszny, Adam Baran i Karol Bo-
jarczuk (uczeń IV klasy Technikum, kształcący się 
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa). 

Na premierowy pokaz, który odbył się 13 
grudnia 2014 roku w sali kinowej Krasnostawsk-
iego Domu Kultury przybyło liczne grono wielbicie-
li sztuki filmowej. Komedia „G-Roy” to autorskie, 
ironiczne spojrzenie na schemat tworzenia filmu 
z bohaterem porzucającym swoje dotychczasowe 
życie i - po trudach wędrówki oraz niełatwym har-
towaniu ciała i ducha - z sukcesem podejmującym 
trudne wyzwanie. Ten schemat znany jest z lic-

znych produkcji, począwszy od „Matrixa” i „Shre-
ka” aż po „Lot na kukułczym gniazdem”. W filmie 
„G-Roy” przytaczany jest na dowód, że postępując 
według instrukcji zawierającej 12 kroków – każdy 
może wykreować bohatera. Powielać schemat 
– to nic trudnego, ale przecież nie o to chodzi fil-
mowcom na całym świecie. Pragną oni stworzyć 
coś niepowtarzalnego, choćby... taką właśnie 
żartobliwą wariację na temat filmowej sztampy. 
A to już jest nowa jakość i nowa treść do odczytania 
dla uważnych widzów. 

Przed projekcją wymieniono osoby i insty-
tucje, które udzieliły ekipie wsparcia. Natomiast 
po projekcji, nagrodzonej hucznymi brawami, ofic-
jalnie wręczono podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania filmu. Wśród tych osób 
znaleźli się bliscy reżysera Tomasza Jana Brzyszki, 
w których domu nakręcono część zdjęć, oraz m.in. 
Janusz Szpak (Starosta Krasnostawski) i Leszek 
Proskura (Wójt Gminy Siennica Różana). W imi-
eniu wójta i swoim podziękowania odebrał dyrek-
tor Andrzej Misiura, który gratulując twórcom 
udanej realizacji, przypomniał okoliczności pracy 
ekipy filmowej w naszej gminie. Podziękowanie 
przekazano również Zespołowi Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej. W imieniu dyrektora Jacka Jagiełły 
przyjęła je obecna na sali Monika Nagowska.

Z niecierpliwością oczekujemy na siennicką 
premierę „G-Roya”. I musimy się spieszyć, ponieważ 
na realizację czeka już następny scenariusz 
i następny film… oczywiście z udziałem Teatru 
Pokoleń. Będzie się działo!
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Licealiada - piłka nożna

16 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej po raz kolejny zorganizowano 
Powiatową Licealiadę - turniej halowej piłki nożnej 
chłopców. W meczach rozgrywanych w szkolnej 
sali sportowej wzięło udział sześć drużyn z całego 
powiatu. Zawody prowadzili sędziowie Stanisław 
Urbankiewicz i Tomasz Majewski. Po wyrówna-
nej rywalizacji mistrzami powiatu w piłce halowej 
zostali uczniowie II LO im. C.K. Norwida w Kras-
nymstawie. Siennicka drużyna zajęła dobre trzecie 
miejsce. W jej skład weszli: Damian Tukiendorf, 
Łukasz Jołopa, Marian Strus, Kamil Kowalski, Bar-
tosz Mazurek, Paweł Miszczak, Grzegorz Szepisz-
czak, Grzegorz Morylowski. 

Licealiada – piłka ręczna

16 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej odbyła się Powiatowa Licealia-
da w piłce ręcznej dziewcząt. Natomiast 19 stycznia 
miały miejsce rozgrywki w piłce ręcznej chłopców. 
Męska drużyna zajęła III miejsce w powiecie. W jej 
skład weszli następujący uczniowie: Łukasz Soło-
pa, Kamil Matczuk, Damian Tukiendorf, Bartło-
miej Mazurek, Marian Strus, Kamil Kropornicki, 
Patryk Zając, Karol Jagiełło, Grzegorz Szepiszczak, 
Paweł Mil, Michał Banak, Tomasz Ciechan, Rado-
sław Berbeć, Paweł Miszczak. 

XIII Ludowe Spotkanie 
Opłatkowe

10 stycznia 2015 roku w hali sportowej Ze-
społu Szkół CKR w Siennicy Różanej miało miejsce 
Ludowe Spotkanie Opłatkowe, od wielu lat tra-
dycyjnie organizowane przez Wójta Gminy Lesz-
ka Proskurę i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Siennickiej przy silnym wsparciu Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej. Tegoroczny opłatek – trzyna-
sty z kolei – stał się doskonałą okazją do podsumo-
wania dotychczasowej działalności gminy oraz do 
przybliżenia perspektyw rozwoju na rok 2015. 

Spotkanie otworzyli miejscowi artyści 
z Kapeli Ludowej „Siennica” i Chóru Mieszanego 
„Echo”. Kolędy w ich wykonaniu brzmiały tego 
dnia szczególnie uroczyście. Na scenę weszły tak-
że uczennice Gimnazjum Publicznego w Siennicy 
Różanej, solistki Centrum Kultury z repertua-
rem wzruszających pieśni. Po tym artystycznym 
wstępie głos zabrał gospodarz spotkania Wójt 
Gminy Siennica Różana Leszek Proskura. Po-
witał licznie przybyłych gości, m.in.: Metropoli-
tę Lubelskiego Arcybiskupa Stanisława Budzika 
oraz Mariusza Haładyja (Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki), Sławomira Sosnow-
skiego (Marszałka Województwa Lubelskiego), 
Mariana Starownika (Wojewodę Lubelskiego), 
Senatora RP prof. Józefa Zająca, a także Agniesz-
kę Miszczak-Płuciennik (Dyrektora ds. Oświaty 
i Współpracy z Samorządem w Departamencie 
Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Wójt Leszek Pro-
skura ciepłe słowa skierował także do przedsta-
wicieli wojewódzkich, powiatowych, miejskich 
i gminnych władz samorządowych, czcigodnych 
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księży, szacownego grona „Zasłużonych dla Gmi-
ny Siennica Różana”, reprezentantów uczelni 
wyższych, lokalnych organizacji, instytucji i sto-
warzyszeń. Wśród gości znaleźli się także delegaci 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Ukrainy oraz inni przedstawiciele mediów. Pod-
czas swojego wystąpienia wójt Leszek Proskura 
przedstawił liczne wydarzenia, które miały miej-
sce w minionym roku 2014 (wspomniał przy tym 
o jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej). Część swojej wypowiedzi poświęcił także 
planom na najbliższy rok. Między innymi zapowie-
dział montaż kolektorów słonecznych, oczyszczalni 
przydomowych, remont dróg, organizację Ogólno-
polskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „Rytm” 
oraz obchody jubileuszu 55-lecia Zespołu Pieśni 
i Tańca „Jawor”. Na rok 2015 przypada również 
inna  rocznica wspomniana przy tej uroczystej oka-
zji – 25-lecie samorządu gminnego.

Bezpośrednio po gospodarzu gminy głos 
zabrali goście: marszałek Sławomir Sosnowski, 
wojewoda Marian Starownik, prof. Józef Zając 
i starosta Janusz Szpak. To właśnie marszałek 
przekazał gospodarzom i zgromadzonym gościom 
życzenia od Krzysztofa Hetmana Posła Parlamentu 
Europejskiego oraz zaprosił na ludowe spotkanie 
opłatkowe, które zaplanowano na dzień później 
– 11 stycznia w hali MOSiR-u w Lublinie. Mimo, 
że w Siennicy zabrakło tego dnia kilku innych przy-
jaciół, przekazali oni okolicznościowe życzenia na 
piśmie. Ze szczególnym wzruszeniem odczytano 
list Mariana Cichosza – Konsula Generalnego RP 
w Hamburgu. Obecni na spotkaniu mieli przyjem-
ność wysłuchać wiersza ułożonego przez pana kon-
sula na tę właśnie okazję.

Istotnym punktem programu było wręcze-
nie statuetki jednorożca wraz z tytułem „Zasłużo-
ny dla Gminy Siennica Różana”. Przewodniczący 
Rady Gminy Waldemar Nowosad odczytał wer-
dykt Kapituły, która pod przewodnictwem Wój-
ta Gminy Leszka Proskury postanowiła przyznać 
honorowy tytuł i statuetkę nr 12 Zespołowi Pieśni 
i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie. Delegacja zespołu z wielkim wzrusze-
niem przyjęła statuetkę z rąk wójta oraz kwiaty od 
Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennic-
kiej - Feliksy Głowackiej. Dziękując za wyróżnienie, 
członkowie zespołu wspomnieli swojego założycie-
la – dawnego mieszkańca Siennicy Różanej - Józe-
fa Dzika, który po latach pracy z „Jaworem” znalazł 
miejsce spoczynku na rodzinnej ziemi. Wzruszają-
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cy nastrój towarzyszył wszystkim zgromadzonym 
w chwili, gdy Metropolita Lubelski Arcybiskup 
Stanisław Budzik dokonał poświęcenia opłatków i 
skierował do obecnych wiele krzepiących słów. Za 
jego obecność na spotkaniu oficjalnie podziękował 
w serdeczny sposób Jacek Jagiełło – Dyrektor Ze-
społu Szkół CKR w Siennicy Różanej. Zanim osoby 
zgromadzone na sali (w liczbie ok. 800) przystąpiły 
do składania sobie życzeń i dzielenia się opłatkiem, 
obejrzały urzekający występ zespołu „Jawor”. Mło-
dzi wykonawcy przypomnieli ludową kulturę re-
gionu w jej najbarwniejszej porywającej postaci. 

W spotkaniu wzięło udział grono nauczy-
cieli i pracowników Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej na czele z dyrektorem Jackiem Jagiełłą 
i wicedyrektorem Anną Kowalik. Kadra w znacznej 
mierze wspierała działania organizatorów zarówno 
od strony zaplecza, jak i na… scenie. Rolę konfe-
ransjera pełniła niezastąpiona Katarzyna Czajka 
(nauczyciel historii i wos), towarzyszył jej kolega 
z sąsiedniej szkoły - Tomasz Malczewski. 
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Mieć poczucie bezpieczeństwa

28 października 2014 r. w sali konferen-
cyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury, zorgani-
zowano konferencję na temat bezpieczeństwa. Jej 
organizatorem był Komendant Powiatowy Policji 
w Krasnymstawie przy współudziale Starosty Kras-
nostawskiego. Zespół Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej reprezentował dyrektor Jacek Jagiełło wraz 
z kierownikiem szkolnego internatu Dawidem Ja-
rugą oraz grupą młodzieży. Dyrektor siennickiej 
szkoły pełnił również rolę prelegenta – odniósł się 
do kwestii przyjeżdżania przez uczniów do szkoły 
własnymi samochodami. W ramach konferencji 

Międzynarodowe 
Targi Gastronomii 

W dniach 29-30 września 2014 r. w ra-
mach projektu „Lepszy Start – program rozwo-
jowy Technikum w Siennicy Różanej” młodzież 
z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej udała się 
na Międzynarodowe Targi Gastronomiczne PO-
LAGRA Gastro 2014. W Poznaniu zaprezentowali 
swoją ofertę producenci akcesoriów gastronomicz-
nych, maszyn i urządzeń z całego świata. Była to 
doskonała okazja, aby młodzież ucząca się zawodu 
poznała nowe produkty spożywcze i innowacyjne 
technologie. Tradycyjnie już wydarzeniem towa-
rzyszącym targom jest Kulinarny Puchar Polski 
– turniej mistrzów kuchni. Tej gastronomicznej 
rywalizacji patronują najważniejsze ogólnopolskie 
stowarzyszenia kulinarne.

odbyła się projekcja filmu pt. „Śmierć czai się na 
drodze”, który w sugestywny sposób przedstawiał 
skutki nieodpowiedzialnych zachowań drogowych.

Najlepsze menu dla roślin

24 października 2014 r. w Zespole Szkół 
CKR w Siennicy Różanej odbyło się szkolenie 
uczniów z zakresu nowoczesnego nawożenia mi-
neralnego. W spotkaniu udział wzięły wszystkie 
klasy Technikum im. Augusta Cieszkowskiego, 
w których uczniowie kształcą się w zawodzie tech-
nik mechanizacji rolnictwa. Szkolenie przepro-
wadzili: Grzegorz Kuropatnicki, Kamil Strug oraz 
Adam Mojski reprezentujący zarząd ogólnopolskiej 
Grupy Azoty. Posiłkując się prezentacją multime-
dialną, wygłosili wykład dotyczący nowoczesnych 
metod nawożenia roślin, korzyści dla roślin i rol-
nika oraz sposobów przechowywania i transportu 
nawozów. Prelekcja spotkała się z autentycznym 
zainteresowaniem młodzieży.

WydarzeniaWydarzenia
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Nie daj się pożreć żywcem

17 listopada 2014 r. w jadalni Internatu 
Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej odbyła się 
prelekcja pod hasłem „Nie daj się pożreć żywcem 
– narkotyki nie mają litości”. Zajęcia poprowadził 
Adam Wiśniewski - certyfikowany specjalista tera-
pii uzależnień. Prelegent zapoznał uczniów z kon-
sekwencjami zażywania narkotyków, popierając 
wykład opisem przypadków klinicznych, z jakimi 
spotkał się w swojej pracy zawodowej. Przytoczył 
też sugestywne wyniki badań: tylko 20% osób uza-
leżnionych wychodzi z nałogu, pozostali borykają 
się z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi 

często przypłacając to życiem. Spotkanie odbyło 
się w ramach realizacji szkolnego programu pro-
filaktyki.

WydarzeniaWydarzenia

Pielgrzymka na Jasną Górę

18 października 2014 r. odbyła się XXX 
Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę. Wzięli 
w niej udział uczniowie klas czwartych Technikum 
im. Augusta Cieszkowskiego, kształcący się w za-
wodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik 
żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik 
technologii żywności. Młodzieży towarzyszył dy-
rektor Jacek Jagiełło, ksiądz Mirosław Bucior oraz 
nauczyciele i wychowawcy. Wszyscy uczestniczyli 
we mszy świętej, której przewodniczył Biskup Po-
mocniczy Archidiecezji Lubelskiej Mieczysław Ci-
sło. Młodzież z Zespołu Szkół CKR wzięła czynny 
udział w modlitwie różańcowej, Apelu Jasnogór-
skim i Drodze Krzyżowej.

Piękne święta

W dniach 10-12 grudnia 2014 r. ucznio-
wie z Technikum im. Augusta Cieszkowskiego 
w Siennicy Różanej uczestniczyli w szkoleniu na 
temat: „Ułatwienie wymiany pokoleń w sektorze 
rolnym. Strategie PROW 2014-2020”. Szkolenie 
to było ostatnim z całego cyklu spotkań organi-
zowanych przez Departament Spraw Społecznych 
i Oświaty Rolniczej w MRiRW. Uczestnicy gościli 
w Mazowieckim Siole Julianówka, gdzie cała grupa 
poznawała zasady funkcjonowania agroturystyki 
i turystyki wiejskiej. Uczniowie ze swej strony wzię-
li czynny udział w warsztatach, odbywających się 
pod hasłem: „Piękno świąt Bożego Narodzenia”. 
Na pożegnanie Tadeusz Nalewajk (Podsekretarz 
Stanu MRiRW) złożył wszystkim zgromadzonym 
piękne życzenia świąteczne.
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Niepodległa

12 listopada 2014 r. miały miejsce gminne 
obchody Dnia Odzyskania Niepodległości. Uro-
czystości rozpoczęła msza święta, po jej zakończe-
niu uczestnicy przeszli na pobliski cmentarz, by 
złożyć hołd żołnierzom, walczącym o niepodległą 
ojczyznę. Dalsza część obchodów miała miejsce 
w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej. Gości 
przywitał Wójt Gminy Leszek Proskura. Franci-
szek Golik (Prezes Zarządu Okręgowego Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w Chełmie) odznaczył Komendanta Gminnego 

OSP druha Janusza Dobosza. Uczeń Technikum 
Wojciech Szkoda wystąpił z okolicznościowym 
referatem, a uczniowie Gimnazjum Publicznego 
z ciekawą inscenizacją. 
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Rok szkoły zawodowców

12 września 2014 r. w Lublinie odbyła się 
konferencja inaugurująca „Rok Szkoły Zawo-
dowców”. Wydarzenie zorganizowane przez Lubel-
skiego Kuratora Oświaty stało się okazją do dyskus-
ji na temat szkolnictwa zawodowego i oczekiwań 
współczesnego rynku pracy. Uczestnikami spot-
kania byli dyrektorzy szkół, reprezentanci Kura-
toriów Oświaty z całej Polski oraz przedstawiciele 
administracji rządowej, a wśród nich m.in. Tadeusz 
Sławecki (Sekretarz Stanu w MEN) i Wojciech Wilk 
(Wojewoda Lubelski). Zespół Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej reprezentowała wicedyrektor Anna 

Kowalik oraz grupa uczniów serwująca lokalne 
przysmaki podczas kolacji regionalnej w Muzeum 
Wsi Lubelskiej. 

Spółdzielczość bez tajemnic

7 listopada 2014 r. w Ministerstwie Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbył się Kon-
kurs Wiedzy o Spółdzielczości Rolniczej i Grupach 
Producentów Rolnych dla uczniów szkół resorto-
wych. Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej repre-
zentowała Monika Koman uczennica klasy II Tech-
nikum wraz z opiekunem Anną Kowalik. Nagrody 
wręczali: Tadeusz Nalewajk (Podsekretarz Stanu 
w MRiRW) wraz z kierownictwem resortu: Iwo-
ną Korczak oraz Agnieszką Miszczak–Płuciennik. 
Przed wręczeniem nagród i podziękowań za udział 
w konkursie Prezes Zarządu Krajowej Rady Spół-
dzielczości - Alfred Domagalski - powiedział, że 

istotą spółdzielczości jest współpraca i kooperacja 
w szerokim znaczeniu tego słowa. Trudno się z nim 
nie zgodzić.
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Pamięć o powstaniu 
warszawskim

3 października 2014 r. dyrektor Jacek Ja-
giełło wraz z pocztem sztandarowym Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej uczestniczył w uroczysto-
ści ku czci powstańców warszawskich pochodzą-
cych z Krasnegostawu i okolic. Uroczystości rozpo-
częła msza święta w intencji powstańców, odprawił 
ją ks. dziekan Henryk Kapica. Po mszy uczestnicy 
uroczystości przeszli przez Rynek Miejski pod ka-
mienicę zwaną Domem Sobieskich, stojącą na rogu 
ulicy Żurka. Tam uroczyście odsłonięto i poświęco-
no tablicę pamiątkową. Następnie w Krasnostaw-
skim Domu Kultury podczas uroczystej akademii 
przedstawiono historię życia harcerki i powstań-
czej sanitariuszki - krasnostawianki Barbary Waj-
szczuk.

Studniówka 2015

31 stycznia 2015 r. w przestron-
nej sali Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej młodzież IV klas Technikum 
im. Augusta Cieszkowskiego w Sien-
nicy Różanej bawiła się na balu stud-
niówkowym. Uroczystość zainaugu-
rowali: Jacek Jagiełło (Dyrektor Zespołu 
Szkół CKR w Siennicy Różanej), Leszek 
Proskura (Wójt Gminy Siennica Różana) 
oraz Janusz Szpak (Starosta Krasnostaw-
ski). Maturzyści złożyli podziękowania 
na ręce dyrekcji szkoły, rodziców, wy-
chowawców i wszystkich nauczycieli. 
Następnie dla podkreślenia uroczystego 
charakteru  balu, zatańczyli poloneza. Po 
części oficjalnej rozpoczęła się zabawa 
do samego rana, przerwana jedynie na 
czas pamiątkowej sesji fotograficznej 
oraz specjalnie przygotowanego przez 
maturzystów występu wokalnego.

WydarzeniaWydarzenia
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Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów

Daniel Dobosz jest uczniem II klasy Techni-
kum im. Augusta Cieszkowskiego, kształci się w za-
wodzie technik mechanizacji rolnictwa. Na wnio-
sek Samorządu Uczniowskiego Rada Pedagogiczna 
zatwierdziła jego kandydaturę do stypendium Pre-
zesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. 
Wręczenie stypendium najlepszym uczniom 
w województwie miało miejsce 28 i 29 październi-
ka 2014 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. 
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Woj-
ciech Wilk (Wojewoda Lubelski), Marian Starow-
nik (Wicewojewoda) i Krzysztof Babisz (Lubelski 
Kurator Oświaty). Okolicznościowy list przekazał 

Tadeusz Sławecki (Sekretarz Stanu w MEN). Na 
uroczystości obecny był również Jacek Jagiełło - 
Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej. 

Święto Niepodległości

11 listopada 2014 r. delegacja z Zespo-
łu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięła udział 
w powiatowych obchodach 96 rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, zorganizowanych 
w Krasnymstawie. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w intencji ojczyzny odprawioną 
w Kościele Trójcy Przenajświętszej. W programie 
obchodów znalazł się także uroczysty przemarsz 
uczestników i pocztów sztandarowych na pobliski 
cmentarz, przy dźwiękach marsza granego przez 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Mieszkańcy biorący 
tego dnia udział w uroczystościach mieli okazję wy-
słuchać wielu wojskowych melodii granych przez 
orkiestrę, a w godzinach wieczornych – obejrzeć 
program artystyczny „Koncert dla Niepodległej” 
w Krasnostawskim Domu Kultury.

Targi Edukacyjne

28 stycznia 2015 r. młodzież z Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej uczestniczyła w spotkaniu 
w Chełmie z gimnazjalistami trzecich klas. Celem 
wyjazdu na Targi Edukacyjne było zaprezento-
wanie oferty szkoły oraz zachęcenie młodszych 
kolegów do wyboru proponowanych kierunków 
kształcenia. Tego dnia reklamowało się wiele szkół 
ponadgimnazjalnych, ale od początku stanowisko 
Siennicy Różanej cieszyło się dużym zaintereso-
waniem. Na szczególną pochwałę  zasługiwały go-
fry, własnoręcznie przygotowane przez młodzież 
w trakcie prezentacji. Wyjazdy promocyjne przy-
noszą dobre efekty - naukę w Siennicy Różanej 
każdego roku rozpoczyna duża grupa młodzieży.

WydarzeniaWydarzenia



��

Turniej dla gimnazjalistów

3 lutego 2015 r. odbył się II Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej. W turnieju wzięło udział ponad osiemdzie-
sięciu uczestników z ośmiu szkół gimnazjalnych 
z powiatów krasnostawskiego i chełmskiego. 
Swoje reprezentacje miały gimnazja ze Żmudzi, 
Sielca, Małochwieja Dużego,  Izbicy, Siennicy Ró-
żanej, Siennicy Nadolnej, Fajsławic oraz Siedlisk 
Drugich. Najlepsza okazała się drużyna z Izbicy, 
a w dalszej kolejności – młodzież z Siedlisk Drugich 
i Fajsławic. Podczas trwania rozgrywek wszyscy 

uczestnicy mogli spróbować wspaniałych potraw 
przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem 
nauczycieli przedmiotów gastronomicznych oraz 
zwiedzić szkołę.

Warsztaty z Mistrzem

28 listopada 2014 r. uczennice z Technikum 
im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej 
uczestniczyły w szkoleniu na temat produktów 
lokalnych i tradycyjnych. Znaczną część szkolenia 
stanowiły „Warsztaty Kulinarne z Mistrzem”, czy-
li z panem Tomaszem Jakubiakiem - kucharzem 
i dziennikarzem kulinarnym. Uczniowie otrzymali 
produkty i wytyczne odnośnie tego, co mają z nich 
przygotować. Drużyna z Siennicy Różanej miała za 
zadanie przygotować krem z dyni i kluski leniwe 
z sosem waniliowym. Po prawie dwugodzinnym 
gotowaniu pod kierunkiem szefa kuchni pana To-
masza Jakubiaka, sposób przygotowania i walory 
smakowe uczniowskich potraw zostały w pełni do-
cenione. 

Wiem co jem

26 września 2014 r. uczniowie II klasy Tech-
nikum im. Augusta Cieszkowskiego, kształcący się 
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicz-
nych wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Krasnymstawie. Tematyka spotkania dotyczyła ra-
cjonalnego odżywiania, a jego celem było wyrobienie 
w uczniach prawidłowych nawyków żywieniowych. 
Młodzież nauczyła się czytać etykiety na produktach 
spożywczych, poznała znaczenie nawadniania orga-
nizmu oraz najpowszechniejsze pułapki żywieniowe 
(składniki wody smakowej i barwionych napojów 
oraz posiłków typu „fast-food”). Spotkanie zostało 
zorganizowane przez nauczycieli przedmiotów za-
wodowych bloku gastronomicznego.

WydarzeniaWydarzenia
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Wigilijne smaki

Młodzież Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej wzięła udział w I edycji konkursu szkol-
nego „Smaki Polskiej Wigilii”. W konkursie wzięło 
udział siedem drużyn. Ocenie podlegały polskie 
tradycyjne potrawy wraz z dekoracją stołu wigilij-
nego. Uczniowie biorący udział w rywalizacji sta-
nęli na wysokości zadania i zaprezentowali swoje 
dania pomysłowo ozdobione. Młodzież przyrzą-
dziła potrawy według starych receptur i ręcznie 
wykonała dekoracje. Po podsumowaniu punktów 
przyznanych przez jury wyłoniono laureatów, któ-
rzy otrzymali dyplomy oraz upominki z rąk wice-
dyrektor Anny Kowalik. I miejsce zdobyła drużyna 

w składzie: Ilona Korzeniowska, Rafał Siedlecki 
i Angelika Czyż (uczniowie klasy IV Technikum im. 
Augusta Cieszkowskiego).

Wigilijne spotkania

Przedświąteczny okres w Zespole Szkół 
CKR w Siennicy Różanej upłynął w odświętnej at-
mosferze. 18 grudnia 2014 r. odbyły się klasowe 
spotkania wigilijne, a wieczorem tradycyjna wie-
czerza w internacie na ponad sto osób. Mieszkańcy 
przygotowali występ artystyczny i kolędowali przy 
wspólnym stole. Podobnie jak każdego roku od-
czytano fragment Ewangelii i podzielono się opłat-
kiem wśród wielu ciepłych słów. Życzliwość panu-
jąca tego szczególnego wieczoru przypomina, że 
internat jest prawdziwym drugim domem uczniów, 
a koledzy i wychowawcy – ich drugą rodziną. Dzień 
później - 19 grudnia 2014 r. - przy wigilijnym stole 
spotkali się pracownicy. To już tradycja tej szkoły. 

Zdrowie na talerzu

19 listopada 2014 r. w Krasnostawskim 
Domu Kultury odbyła się konferencja „Zdrowie na 
talerzu” promująca zdrowe żywienie oraz żywność 
ekologiczną. Organizatorem tego wydarzenia była 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Krasnymstawie. W konferencji wzięli udział ucz-
niowie Technikum im. Augusta Cieszkowskiego 
w Siennicy Różanej wraz z dyrektorem Jackiem Ja-
giełłą. Młodzież zachęcała do degustacji przysma-
ków wyprodukowanych w gospodarstwach eko-
logicznych na terenie powiatu krasnostawskiego 
i prezentowała przy tym swoje umiejętności zawo-
dowe. Uczestnicy wysłuchali trzech ciekawych pre-
lekcji na temat zdrowego stylu życia, prawidłowego 
odżywiania i żywności wolnej od GMO.

WydarzeniaWydarzenia
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Złote Gody 
w Siennicy Różanej

We wtorek 30 września 2014 r. dzie-
więć par z gminy Siennica Różana wspólnie 
świętowało Jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego. Uroczystość odbyła się w sali kon-
ferencyjnej urzędu. Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomy i gratula-
cję wręczyli Starosta Krasnostawski Janusz 
Szpak, Wójt Gminy Siennica Różana Leszek 
Proskura oraz Przewodniczący Rady Gminy Walde-
mar Nowosad. Po dekoracji przyszedł czas na toast 
i gratulacje oraz wspólnie odśpiewane „Sto lat”. Na-

Rekreacyjnie i edukacyjnie 
w Kozieńcu

5 października 2014 r. odbył się festyn re-
kreacyjno – edukacyjny z udziałem wychowanków 
Domu Dziecka w Krasnymstawie. Miejscem impre-
zy był zbiornik retencyjny w Kozieńcu, a jej inicjato-
rem  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej 
oraz państwo Pacewscy ze Stada Ogierów w Białce.

Do współpracy włączyli się członkowie OSP 
z Siennicy Królewskiej Dużej. Zaoferowali dzieciom  
przejażdżkę łodzią ratunkową. Nie zabrakło ogni-
ska, pieczonych kiełbasek i słodyczy. Obok dyrektor 
Domu Dziecka Alicji Kwiatosz w spotkaniu uczestni-
czyły przedstawicielki gospodarzy -  panie: Krystyna 
Skóra, Feliksa Głowacka, Magdalena Adamczuk, 
Mariola Niewiadomska, Katarzyna Kondratiuk 
i Dorota Koguciuk.

Nagroda dla stowarzyszenia

21 października 2014 roku w Teatrze im. 
Juliusza Osterwy w Lublinie odbyła się Gala Kultu-
ry Województwa Lubelskiego, podczas której przy-
znane zostały nagrody Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury w Lublinie w kategoriach: Animator Kul-
tury, Instytucja Kultury, Mecenas Kultury, Wyda-
rzenie Kulturalne Roku oraz Organizacja Pozarzą-
dowa działająca na rzecz kultury lokalnej.

W kategorii Organizacja Pozarządowa na-
grodę otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Zie-
mi Siennickiej. Nagrodę odebrała prezes Feliksa 
Głowacka. Z widowni wsparcia udzielali: pani 
Magdalena Adamczuk i dyrektor Centrum Kultury 
Andrzej Misiura.

stępnie młodzież Gimnazjum Publicznego Zespołu 
Szkół w Siennicy Różanej pod opieką pani Maryli 
Rudzkiej, zaprezentowała część artystyczną.

WydarzeniaWydarzenia



Stanisław Jan Miszczuk

Artysta malarz uprawiający różne dziedziny sztuki: rzeźbę, rysunek, grafikę, malarstwo olejne. 
Mieszka w Rejowcu. Maluje od 45 lat. Ulubionymi tematami jego prac są: portret, akt, sceny rodza-
jowe, historyczne, konie, batalistyka, martwa natura, kwiaty, pejzaże i architektura.

Należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie (od 1979 roku), do Ludowego Towarz-
ystwa Naukowo-Kulturalnego w Krasnymstawie (od 1999 roku) oraz do Związku Polskich Artystów 
Plastyków Polska Sztuka Użytkowa w Warszawie (od 2002 roku). Jego twórczość była wielokrotnie 
nagradzana. Jest między innymi laureatem w dziedzinie „Talent Roku 2003” powiatu krasnostaw-
skiego (2004), otrzymał „Srebrny Krzyż Zasługi” (2005), brązowy medal Zasłużony Kulturze GLO-
RIA ARTIS (2006) oraz „Złoty Krzyż Zasługi” (2014).

Prace Stanisława Jana Miszczuka znajdują się w prywatnych zbiorach koneserów sztuki w kraju 
i za granicą m.in.: w Austrii, Francji, Rosji, Niemczech, Czechach, Stanach Zjednoczonych i na 
Ukrainie. Autor chętnie nawiązuje współpracę, służy fachową radą i pomocą, udziela warsztatowych 
prelekcji dla dzieci, młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych. Pomimo podejmowania tak 
różnorodnej tematyki pierwsze miejsce w twórczości artysty zajmuje malarstwo historyczne, gdzie 
z wielką dokładnością i realizmem przedstawione są w patriotycznej wizji dzieje Polski.STANISŁAW JAN MISZCZUK



Henryk Kuźma zamieszkuje w urokliwym zakątku 
otoczonego lasem Zwierzyńca na terenie gminy Sien-
nica Różana. Jest rzeźbiarzem. Od czasów szkolnych jego 
zdolności plastyczne przejawiały się w wielu dziedzinach ta-
kich jak rysunek, malarstwo, rzeźba, a nawet szkolne gazet-
ki ścienne. Pochodzi z rodziny obdarzonej talentami. Brat 
ukończył liceum plastyczne, a ojciec z pasją przedstawiał 
konie na malowanych przez siebie olejnych obrazach. 
Wiek młodzieńczy obfitował w sukcesy sportowe. Był 
nawet zawodnikiem trzecioligowych drużyn piłkarskich na 
Zamojszczyźnie. Henryk Kuźma jednak nie chciał się kształcić 
w kierunku plastycznym, chociaż nieustannie uczestniczył 
w zajęciach kół artystycznych podczas nauki szkolnej, jak 
i w czasie czynnej i zawodowej służby wojskowej. Obecnie 
jako emeryt w zaciszu leśnego krajobrazu z upodobaniem 
oddaje się rzeźbiarskiej sztuce. Do pracy najczęściej wyko-
rzystuje drewno dębu, śliwy i lipy. Tematem rzeźb są 
najczęściej ludzie. Twierdzi, że „lubi twarde drewno”.

HENRYK KUŹMA
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Anna Fornal

Wileńska nostalgia

Za Niemen, za Niemen
I po cóż za Niemen?
Czy kraj tam piękniejszy?
Cóż wabi za Niemen?

Na pytanie postawione przez Augusta Bie-
lawskiego (1806-1876) w bardzo popularnej pieś-
ni, postaram się odpowiedzieć.

Uczestników wycieczki zorganizowanej 
przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siennicy 
Różanej we wrześniu 2014 r. wiodła ciekawość 
i chęć poznania ziem bliskich sercom Polaków, 
ziem opiewanych przez pisarzy zamieszkujących 
nadniemeńskie i dalej położone tereny. Przedsma-
kiem podziwiania Wileńszczyzny i okolic była cie-
kawa trasa wiodąca do granicy, którą przekroczyli-
śmy w Ogrodnikach.

Pilot, pan Leszek z Biura Podróży „Paulina” 
wraz z żoną wskazywali ciekawe miejsca, np. Su-
chowolę, gdzie środek Europy znaczy głaz i łuk jak 
tęcza. Pani Małgosia wskazała kościół, w którym 
był ochrzczony ks. Jerzy Popiełuszko.

Zatrzymujemy się w Studzienicznej i udaje-
my się w stronę jeziora do miejsca, gdzie wznosi się 
pomnik św. Jana Pawła II, który gościł tu w 1991 r. 
– informuje pan Leszek. Jeden z uczestników od-
czytał napis – słowa papieża: Byłem tu wiele razy, 
ale jako papież po raz pierwszy i chyba ostatni. 
Śladami papieża ruszyliśmy do kaplicy Matki Bo-
żej Studzienicznej, gdzie została odprawiona przez 

księdza dr hab. Mariana Pokrywkę i ks. kan. Ry-
szarda Siedleckiego msza św. Posileni duchowo 
udaliśmy się do Druskiennik. W tym słynnym 
uzdrowisku leczyli się znani Polacy: Józef Piłsud-
ski, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Czeczot, Włady-
sław Syrokomla, Teodor Narbutt. 

Mijając kościół, gdzie odprawiają się msze 
w języku polskim, zawitaliśmy nad Niemen do 
„Źródełka Miłości”, skąd wytryska uzdrawiająca 
i odmładzająca woda. Silniejsi i nieco odmłodzeni, 
zauroczeni pięknem miasteczka - które w ostatnich 
latach zmieniło się i wypiękniało - udaliśmy się 
do autokaru. Przekroczyliśmy Niemen w miejscu, 
gdzie niegdyś przebiegała granica między Litwą 
a Polską. Chciało się zawołać słowami poety: Rzeko 
tnąca okrutne więzy krewnych plemion, /Czyjeż 
ręce strzaskały ponad Tobą most?

Choćby po to, by zobaczyć to wyjątkowe 
miejsce, warto było wybrać się na Litwę. Udaje-
my się w stronę Wilna oplecionego rzeką Wilią 
i mniejszą Wilejką. Według legendy miasto zostało 
założone przez księcia Giedymina, który na wzgó-
rzu wybudował zamek (jego mury do dziś wznoszą 
się wśród zieleni drzew). Wzgórze Giedymina jest 
miejscem widokowym, podobnie jak „Góra Trzech 
Krzyży” czy późniejsza obrotowa „Wieża Telewizyj-
na”, skąd podziwialiśmy panoramę miasta.

Anna FornalWileńska nostalgia
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Z powstaniem Wilna łączy się rok 1323, 
kiedy to przeniesiono tu z Trok stolicę państwa. 
Dosyć rozległe miasto otoczone zostało w celach 
obronnych murem z dziesięcioma bramami, z któ-
rych pozostała jedna – „Ostra Brama”- najciekaw-
szy zabytek architektury Wilna z początku XVI w. 
Dla tego miejsca warto było przekroczyć granicę. 
To miejsce szczególne - w kaplicy przylegającej do 
bramy znajduje się obraz Matki Boskiej Miłosier-
dzia, słynący wieloma łaskami. Wokół obrazu, na 
srebrnej okładzinie ścian zawieszono około 8 tysię-
cy wot dziękczynnych. W 1849 r. pojawiło się jedno 
szczególne - odwrócony sierp srebrnego półksię-
życa, stanowiący zwieńczenie obrazu. Naszą uwa-
gę zwróciła również srebrna plakietka z napisem: 
Dzięki Ci Matko za Wilno, ofiarowana przez Józefa 
Piłsudskiego.

Papież św. Jan Paweł II podczas pielgrzym-
ki w 1993 r. na Litwę w darze Matce Miłosiernej 
złożył piękne perły. A my? Skupieni wokół ołtarza, 
przy którym nasi księża odprawili mszę św. zosta-
wiliśmy ciche modlitwy, podziękowania za otrzy-
mane łaski i prośby, powtarzając słowa umieszczo-
ne na fasadzie kaplicy: MATER MISERICORDIAE 
– SUB TUUM PRAESIDIUM COFUGIMUS (Mat-
ko Miłosierdzia – pod Twoją obronę uciekamy się). 
Wzruszeni do łez opuściliśmy to cudowne miejsce, 
by poznać inne zabytki i miejsca kultu religijnego.

W zachwyt wprawił nas kościół św. Anny ze 
strzelistymi wieżami, do budowy którego w latach 
1495–1500 użyto cegieł o 33 różnych kształtach. 
Podobno, gdy przebywający w Wilnie w 1812 r. Na-
poleon Bonaparte zobaczył „to cudo” powiedział, 
że przeniósłby ten uroczy kościółek na własnych 
rękach do Paryża. Kościół św. Anny stapia się 
z kościołem bernardyńskim w przecudny zespół 
architektoniczny, co zachwyca i oczarowuje swym 
niezwykłym pięknem. Być może tym widokiem za-
chwycił się Adam Mickiewicz stojący w pobliżu na 
pomniku (odsłoniętym w 1984 r.). Poeta utrwalony 
na nim zwrócił głowę w stronę, gdzie znajduje się 
jego muzeum (tu niegdyś wynajmował pokój). 

Kustosz w barwny sposób przybliżył nam 
osobę i twórczość wieszcza, zdradził ciekawostki 
z jego życia, co nas bawiło i wzruszało zarazem. Słu-
chaliśmy opowieści „z zapartym tchem” jak pięknej 
baśni. I dlatego należało tu przyjechać. Stojąc przy 
Muzeum Mickiewicza spojrzeliśmy w górę, by doj-
rzeć błyszczącą od złota koronę Jagiellonów. Zdobi 
ona wieżę kościoła św. Kazimierza, patrona Litwy. 
Fundatorami budowli byli: król Zygmunt III Waza 
i magnat Lech Sapieha. 

Inny możnowładca polski – Michał Pac 
– wyłożył pieniądze na budowę kościoła św. Piotra 
i Pawła. To był pierwszy obiekt, od którego zaczę-
liśmy zwiedzać miasto. Fronton kościoła wieńczy 

Anna FornalWileńska nostalgia
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płaskorzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem, niżej 
widnieje napis: REGINA PACIS FUNDA NOS IN 
PACE (Królowo Pokoju utwierdź nas w pokoju). 
Nie strona zewnętrzna, ale wnętrze kościoła za-
chwyca swoim kunsztem, świątynia bowiem od 
posadzki po sufit jest ozdobiona ornamentami 
wykonanymi ze stiuku. Figur jest ponad 2 tysiące. 
Rzeźby i płaskorzeźby przedstawiają sceny biblij-
ne, hagiograficzne, sceny z życia mieszczan, girlan-
dy roślin i atrybutykę wojskową. Gra świateł i cieni 
sprawia wrażenie ruchu pełnego życia.

Nasze wątpliwości spowodowane brakiem 
ołtarza rozwiała przewodniczka; wyjaśniła, że oł-
tarz o kryształowych kolumnach zatonął w drodze 
z Holandii do Gdańska. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia wykonano kryształowy żyrandol w kształcie 
łodzi rybackiej. Na miejscu głównego ołtarza wid-
nieje obraz pędzla Franciszka Smuglewicza przed-
stawiający pożegnanie św. Piotra i Pawła. Temu za-
bytkowi można poświęcić całą powieść, by ukazać 
jego bogactwo i artyzm. Może to zrobi ktoś inny. 
A ja stwierdzę, że gdyby nie wycieczka, nie pozna-
libyśmy tego jedynego w swojej urodzie kościoła 
oraz innych, jak kościoła Janów mieszczącego się 
na jednym z dziedzińców Uniwersytetu Wileńskie-
go (niegdyś im. Stefana Batorego), kościoła św. 
Ducha, w którym do niedawna był umieszczony 
obraz Chrystusa Miłosiernego, kościoła św. Teresy, 
skąd na Cmentarz na Rossie zostały przywiezio-
ne prochy matki Józefa Piłsudskiego i serce syna 
– marszałka. Umieszczono je pod płytą z czarnego 
granitu, na której oprócz cytatów z wierszy Juliu-
sza Słowackiego widnieje napis: MATKA I SERCE 
SYNA.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu symbo-
licznego znicza, oddaliśmy hołd poległym – wśród 
których leży marszałek – żołnierzom. Potem 
w skupieniu przechodziliśmy obok mogił, kryją-

Wileńska nostalgia

cych prochy literatów, profesorów, artystów, histo-
ryków i zwykłych mieszczan o niezwykłych losach. 
Leży tu Władysław Syrokomla (1823-1862), który 
skonał grając na lirze, ojciec poety – Euzebiusz 
Słowacki, Józef Montwiłł (1850-1911), na którego 
pomniku wznosi się „Anioł z kagankiem oświaty”, 
Iza Salmonowiczówna – przy jej grobie zrywający 
pęta ziemskie i unoszący się w górę „Anioł śmierci” 
(obie rzeźby wykonano z brązu). W pobliżu kaplicy 
postawiono cokół z popiersiem wielkiego historyka 
– Joachima Lelewela. 

Imiona wielu spoczywających pod kamien-
nymi płytami lub zwykłymi głazami są wezwaniem 
do pamięci o nich. Miejsce to niezwykłe skłania 
do refleksji i świadczy o jego wielkości i ludziach 
tu pogrzebanych. Należało być na Cmentarzu na 
Rossie!

Obecność na „Placu Katedralnym” była 
niemalże naszym obowiązkiem, gdyż tu u podnóża 
Góry Zamkowej wznosi się klasycystyczna Katedra 
Wileńska pod wezwaniem św. Stanisława, dzwon-
nica z okienkami strzelniczymi, także pomnik Wiel-
kiego Księcia Litewskiego – Gedymina.

O katedrze można też napisać powieść, gdyż 
w jej murach tkwi wiele tajemnic i faktów historycz-
nych. 

W dalszej części zwiedzania poznaliśmy 
miejsca związane z życiem Juliusza Słowackiego 
i Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz dom, z które-
go wyjechał na tułaczkę w 1824 r. Adam Mickiewicz. 
Zatrzymaliśmy się przy gmachu, w którym podpi-
sano akt niepodległości Litwy, zwróciliśmy uwagę 
na siedzibę ambasady polskiej i cerkwie, zwłaszcza 
na cerkiew św. Ducha, gdzie złożono szczątki trzech 
męczenników zamordowanych przez pogan. 

Wilno – to miasto szczególne. To swoisty 
tygiel wielonarodowy, wielokulturowy, wieloreli-
gijny. Stąd różne budowle sakralne: kościoły ka-
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tolickie, cerkwie prawosławne, jedna zachowana 
synagoga, kościół ewangelicki, meczet, kinesa. 
I o tym warto było się dowiedzieć.

Przed nami Troki – kraina jezior – na którą 
zostali sprowadzeni z Krymu Karaimowie i Tata-
rzy. Ich potomkowie żyją do dziś, mówiąc swoim 
karaimskim językiem, pielęgnując tradycje, miesz-
kając w charakterystycznych - o trzech oknach od 
ulicy - domach (jedno dla Boga, drugie dla Witol-
da, trzecie dla domowników). Znane ze swoistego 
smaku są pierożki karaimskie – kibiny nadziewane 
siekanym mięsem i pieczone w piecu. Skosztowali-

śmy ich w drodze powrotnej z zamku poło-
żonego na wyspie jeziora Galwie. Potężny 
zamek, w którym obecnie mieści się mu-
zeum, otoczony murem, fosą, zaopatrzony 
w zwodzony most świadczy o potędze pań-
stwa i władcy. Każdego roku w dniu imie-
nin Witolda na „Zjazd Witoldów” (zwyczaj 
związany z założycielem) zjeżdżają się z ca-
łej Litwy do sali balowej zamku mężczyźni 
noszący to imię. I dla tej wiedzy warto było 
tu przybyć.

Dzisiejsze Wilno zmieniło swoje 
oblicze, rozrosło się, ubogaciło się w nowe 
dzielnice, ale jego piękno tkwi w „Starówce” 

- jednej z największych w Europie - ze wskazanymi 
i pokrótce opisanymi przeze mnie obiektami.

Ziemia litewska urzeka nieskazitelną czy-
stością przyrody, polami malowanymi zbożem 
rozmaitem, gryką jak śnieg białą, jeziorami peł-
nymi ryb, brzeziną podobną do matki opłakują-
cej odjeżdżającego syna, gajami pełnymi jagód 
i różnorakich grzybów, o czym pisał nasz wieszcz 
i co warto zobaczyć. I to niech będzie odpowiedzią 
na postawione na początku pytanie: I po cóż za 
Niemen? 

Anna Fornal
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Janina Bodio z Baraków 
zasłużona dla kultury 

29 października 2014 r. w Krasnostawskim 
Domu Kultury odbyło się podsumowanie XVIII 
Przeglądu Twórczości Ludowej. Po ogłoszeniu wy-
ników w konkurencjach twórczości ludowej oraz 
Konkursu Poetyckiego im. Sabiny Derkaczewskiej 
„Snuje się nitka życia przez świat” wręczono Ho-
norowe Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 
które otrzymali: Maria Gleń – poetka, wycinankar-
ka z Krasnegostawu, Janina Bodio – plecionkarka z 
Baraków, Kazimiera Jasińska – plastyka zdobnicza 
z Krasnegostawu, Władysława Jabłońska – koron-
karka z Kolonii Orłów Murowany, Teresa Ciodyk 

– poetka z Włodawy, Witold Gilarowski – malarz 
z Krasnegostawu. 

Na podsumowanie imprezy czekał ludowy 
poczęstunek przygotowany przez KGW w Boruniu.

W setną rocznicę 
I wojny światowej

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Siennicy Różanej 9 listopada 2014 roku gościli 
po raz trzeci dr Ryszarda Maleszyka. Tym razem 
historyk mówił na temat: „Wielka Wojna 1914 – 
1918 na ziemi siennickiej i wokół Krasnegostawu”. 
Podsumowując wystąpienie stwierdził, że tamta 
wojna i okupacja, która przyniosła wielkie zmia-
ny i była zupełnie inna od hitlerowskiej, to temat 
szeroki jak morze. W zgodnej opinii wykładowcy 
i słuchaczy, postanowiono przynajmniej raz jesz-
cze do niego wrócić, badając  demografię Siennicy 
w latach 1910-1925, gdy wieś była nie tylko siedzi-
bą urzędu gminy, ale także miejscowością, od któ-
rej wywodzi się nazwa gminy.

Andrzejki dla najmłodszych

25 listopada w Centrum Kultury w Sienni-
cy Różanej odbyły się Andrzejki dla najmłodszych. 
W zabawie uczestniczyło sześćdziesięcioro dzieci. 
Atrakcji było co niemiara. Nie brakowało wrzawy, 
dzikich pląsów i szalonej gonitwy. Dzieciaki z ocho-
tą brały udział we wszystkich grach i zabawach, 
z odwagą poddawały się malowaniu twarzy i rąk, 
a podczas tańca rozruszały wszystkie instruktorki 
i opiekunki. Jeszcze długo po zakończeniu imprezy 
rozbrzmiewały w uszach skoczne dźwięki muzyki 
i radosny dziecięcy harmider.

WydarzeniaWydarzenia
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Ptaki w twórczości 
i bibliotece

Po południu 24 lutego 2015 r., w galerii Col-
legiata Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kras-
nymstawie, spotkali się przyjaciele Bogumiły 
Prymaczuk oraz Mirosława Kaczora, studenta 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej 
i redaktora czasopisma „Ziarno”.

Bogumiła Prymaczuk prezentowała swój 
najnowszy tomik poezji pod tytułem „Słowa wolne 
jak ptaki”. Mirosław Kaczor natomiast udostępnił 
fotografie ptaków swojego autorstwa. Podczas 
wernisażu zażartował, że od kilku lat znał już tytuł 
przyszłego tomiku poezji swojej koleżanki i chcąc 
uzupełnić twórczą koncepcję poetki, „uganiał się 
z aparatem po krzakach i bajorach za sikorkami”. 

WydarzeniaWydarzenia

Rektor UTW Anna Fornal i koordynator 
UTW Krystyna Skóra nie szczędziły pochwał swo-
jemu studentowi. Wójt Gminy Leszek Proskura 
z małżonką i Przewodniczący Rady Gminy Wal-
demar Nowosad, również poświęcili swój czas na 
oglądanie fotografii. Zaproszenie przyjęła również 
pani Burmistrz Miasta Krasnystaw Hanna Mazurk-
iewicz, Prezes Sądu Rejonowego w Zamościu pani 
Joanna Smyk z małżonkiem, radni Rady Powiatu, 
Rady Miasta i Rady Gminy Siennica Różana, oraz 
wiele osób związanych z kulturą, a wśród nich stu-
denci UTW.

W promocji uczestniczyło przeszło 
osiemdziesiąt osób. Serce i ucho syciło poezję, oko 
i zmysł wyobraźni artystyczne fotografie, a podnie-
bienie wyśmienite ciasteczka.

Wieczór udokumentował zestawem zdjęć 
niestrudzony student UTW Aleksander Żyłowski.

Wyjazd na paintball

28 października 2014 r. zorganizowano 
wyjazd na paintball, czyli „bitwę na żelowe kulki z 
farbą” dla uczniów Internatu Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej. Grupa uczestników na czele 
z dyrektorem Jackiem Jagiełłą i kierownikiem Daw-
idem Jarugą udała się na poligon do miejscowości 
Niemienice koło Krasnegostawu. Tam pod czujnym 
okiem instruktorów, którzy drobiazgowo przed-
stawili młodzieży zasady gry, podział na zespoły, 
a przede wszystkim zapoznali z regulaminem 
bezpieczeństwa odbyły się rozgrywki. Po świetnej 
zabawie wszyscy zmęczeni, ale uśmiechnięci zasiedli 
do wspólnego pieczenia kiełbasek przy ognisku. Po 
tak mocnych wrażeniach - smakowały wyjątkowo.
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Jasełka na kiermaszu

W sali widowiskowo-tanecznej Centrum 
Kultury 17 grudnia 2014 r. odbył się doroczny 
Wielki Kiermasz Bożonarodzeniowy. Uczestni-
czyli w nim twórcy Grupy Rękodzieła Artystycz-
nego. Miłą niespodzianką było pojawienie się 
nowych autorów. Oferowane prace z roku na rok 
są coraz ciekawsze i coraz bardziej pomysłowe. 
Twórcy, mając możliwość zbycia swoich prac, 
coraz częściej stawiają na jakość. Kiermaszowi 
towarzyszyły jasełka w wykonaniu sekcji pla-
stycznej i grupy wokalnej pod kierunkiem in-
struktora Sylwii Kiełbasy.

Festiwal Kolęd i Pastorałek

W ramach Wielkiego Kiermaszu Bożona-
rodzeniowego odbył się Festiwal Kolęd i Pastora-
łek 2014. Przystąpiły do niego wszystkie zespoły 
artystyczne z terenu gminy Siennica Różana. Jury 
postanowiło nagrodzić sześć zespołów. Nagro-
dę Dyrektora Zespołu Szkół w Siennicy Różanej 
otrzymał Zespół Śpiewaczy SŁOWIANKI z Bara-
ków, Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego – Chór Mieszany ECHO 
z Woli Siennickiej, Nagrodę Prezesa Stowarzysze-
nia Miłośników Ziemi Siennickiej – Zespół Śpie-
waczy WRZOS z Borunia, Nagrodę Wójta Gminy 
– Grupa Vokalna Centrum Kultury,  Nagrodę Pro-
boszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny – Kapela Ludowa SIENNICA, Nagrodę 

Dyrektora Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
– Żeński Zespół Ludowy SIENNICZANKI. Na za-
kończenie nagrodzeni śpiewali wspólnie z widow-
nią najpiękniejsze kolędy.

WydarzeniaWydarzenia
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Bo taniec jest po to, aby łączył

25 stycznia 2015 roku odbyły się III Kar-
nawałowe Spotkania z Tańcem Jazzowym pod 
hasłem: „Bo taniec jest po to, by łączył…”. Organi-
zatorem widowiska był Młodzieżowy Dom Kultu-
ry w Chełmie, a dokładnie – Zespół Tańca Jazzo-
wego BALLO, który każdego roku do tanecznego 
koncertu zaprasza inne zespoły, solistów i duety. 
W tym roku wśród wybranych znalazł się Zespół 
Tańca Nowoczesnego NO NAME Centrum Kultu-
ry w Siennicy Różanej prowadzony przez Sabinę 
Englot. Karnawałowe Spotkania… były wielkim 
przeżyciem zarówno dla występujących jak i dla 
tysięcznej publiczności. Na pokazy przybyły także 
władze i mieszkańcy gminy Siennica Różana.

Boruń artystyczny

W pierwszą niedzielę lutego w boruńskiej 
świetlicy odbyło się spotkanie opłatkowe. Zorgani-
zowało go KGW, Rada Sołecka i grono twórczego 
aktywu we współpracy z Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej. Wśród rozśpiewanego WRZOSU, 
skeczy przygotowanych przez Olę Kielech i Asię 
Kamińską, kabaretowe zdolności zaprezentowały 
także kobiety znane z kulinarnych i wokalnych suk-
cesów: Grażyna Kielech, Anna Kamińska i Aneta 
Kułaga. W spotkaniu uczestniczył wójt Leszek Pro-
skura, starosta Janusz Szpak, prezes SMZS Feliksa 
Głowacka, dyrektor CK Andrzej Misiura, prezes 
Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organiza-

cji Rolniczych w Chemie Jan Rudnicki. Nie zabra-
kło także najstarszego mieszkańca Borunia prezesa 
Związku Kombatantów Juliana Kubiny.

WydarzeniaWydarzenia
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Spektakl przy pączku

13 lutego 2015 roku odbył się Festiwal 
Pączka i Faworka. Doroczna impreza organizo-
wana była przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Krasnystaw PLUS” w porozumieniu 
z Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej. 
Spotkanie rozpoczęła prezes LGD Dorota Sawa, 
przedstawiając  m.in. działalność Ekomuzeum Za-
grody i Zakątki Lubelskie oraz omawiając aktualny 
etap działań dotyczących tworzenia Szlaku Green-
way „Dziedzictwo Wschodu”.

Po rozstrzygnięciu konkursu pod hasłem 
„Najsmaczniejszy Pączek”, odbył się długo ocze-
kiwany spektakl pt. „Teatr w Pipidówce” w wyko-
naniu Teatru Pokoleń Centrum Kultury w Sienni-
cy Różanej. Widownię wypełniały delegacje KGW 
z terenu całego powiatu. Aktorzy obdarowani zo-

stali kwiatami przez dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w Siennicy Nadolnej Dorotę Rybczyń-
ską, Sekretarz Gminy Krasnystaw Edytę Gajo-
wiak-Powroźnik i Przewodniczącego Rady Gminy 
Krasnystaw Leszka Szeniaka. Po przedstawieniu 
czas umilała do późnych godzin Kapela Ludowa 
„Cukrowniacy”.

Sałatkowe fantazje

15 stycznia 2015 roku w Gimnazjum Zespołu 
Szkół w Siennicy Różanej odbył się konkurs kuli-
narny na zdrową sałatkę pt.: „Sałatkowe Fantazje”. 
W konkursie startowało 6 trzyosobowych drużyn. 
Quiz dotyczący składników pokarmowych wygrała 
Klaudia Zabłocka z kl. II b, drugie miejsce zajęła 
Katarzyna Kargul z kl. II a, a trzecie Julia Ritkow-
ska z kl. I b. Później gimnazjalistki miały 20 min. na 
przygotowanie sałatek. Jury w składzie: pani wice-
dyrektor Regina Banach i pani Joanna Włodarczyk 
wybrało najsmaczniejszą, najzdrowszą i najbardziej 

estetyczną sałatkę wykonaną przez Angelikę Biłan, 
Wiktorię Smorgę i Anitę Niemiec z kl. III b. Drugie 
miejsce zajęła kl. II a, a trzecie kl. III a. 

WydarzeniaWydarzenia
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Teatr TOK przed siennicką 
widownią

Teatr Tarnogrodzkiego Ośrodka Kul-
tury wystąpił przy pełnej widowni na scenie 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej. 22 
lutego 2015 roku na spektakl pt. „Kalosze” 
wg hr. Aleksandra Fredry przybyli goście 
z sąsiednich miejscowości jak: Krasnystaw, 
Chełm, a nawet Milejów! Warto było! Kli-
matyczna scenografia i profesjonalna gra ak-
torów wywarły pozytywne wrażenie. Zespół 
zebrał zasłużone oklaski. Sekretarz Gminy 
Krystyna Skóra w imieniu Wójta Gminy 
Siennica Różana złożyła na ręce reżysera 
Heleny Zając gratulacje i podziękowania 
za współpracę w dziedzinie pielęgnowania 
kultury teatralnej i wartościowych inicja-
tyw artystycznych. Bogdan Kargul i Tade-
usz Kiciński przedstawiciele Teatru Pokoleń 
wręczyli pamiątkowy list z podpisami sien-

nickich aktorów, a dyrektor Centrum Kultury dołączył 
bukiet czerwonych kwiatów. Po spektaklu teatry spotkały 
się, aby wymienić doświadczenia. Odnaleziono wspólne 
wątki i wspólnych przyjaciół. Teatr z Tarnogrodu przy-
był z rewizytą po styczniowym spektaklu Teatru Pokoleń 
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury.

Gimnazjaliści pracują 
„Na własne konto”

Już po raz drugi uczniowie Zespołu Szkół 
w Siennicy Różanej biorą udział w III edycji pro-
gramu edukacji ekonomicznej „Na własne konto”, 
którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą 
jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we 
współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych gru-
pa uczniów z klas I – III uczestniczyła w zajęciach 
przedsiębiorczości i ekonomii. Poprzez zabawęi 
gry edukacyjne uczniowie poznawali podstawowe 
pojęcia i narzędzia ekonomiczne. Zajęcia prowadził 
Paweł Pawłusz - student czwartego roku ekonomii 
z Białegostoku. Uczniowie odwiedzili – ośrodek 
agroturystyczny „Bałkanówkę”, którego właści-
cielem jest pani Ewa Ziemińska oraz panią Mag-
dalenę Mazurek, która prowadzi pizzerię „Tęcza”. 
Panie odpowiedziały na wiele pytań dotyczących 
pozytywnych i negatywnych stron prowadzonej 
działalności. Spotkania zakończyły się poczęstun-
kiem z grilla oraz przepyszną pizzą. Ciekawym 
tematem była wizyta w Banku Pekao S.A w Kras-
nymstawie. Uczniowie zapoznali się z prezentacją 

na temat rozwoju i możliwości telefonów komór-
kowych. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor 
placówki, który opowiedział o zasadach funkcjono-
wania banku. Główna księgowa natomiast objaśni-
ła jak rozpoznawać fałszywe pieniądze.

Podczas II semestru uczniowie mają wy-
korzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, przygo-
towując pracę konkursową - Teczkę Spółdzielni 
Uczniowskiej.

WydarzeniaWydarzenia
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Wieczór autorski 
laureatki

17 lutego 2015 r. w sali widowiskowo–tanec-
znej Centrum Kultury w Siennicy Różanej miało 
miejsce rozstrzygnięcie XI Konkursu Poetyckiego 
ZIARNO. Jury w składzie Ewa Dobrzańska-Moch-
niej, Lidia Jurkiewicz i Monika Nagowska dokonało 
oceny nadesłanych wierszy w sposób następujący:

I miejsce – Teresa Sobestjańczuk
II miejsce – Ewelina Suska
III miejsce – Anna Komajda
Wyróżnienie: Grzegorz Szostak

Jury przyznało również nagrody w kategorii 
wiersza poświęconego gminie Siennica Różana. 
Otrzymały je następujące osoby:

I miejsce – Michalina Szczupak 
za wiersz „Wspomnienia”
II miejsce – Irena Tomaszewska 
za wiersz „Stójło, moja wsi rodzinna…”
Upominki za udział w konkursie otrzymali 
następujący autorzy: Urszula Dobosz, Patrycja 
Pastuszak, Krystyna Kot i Stefan Zając.

Ogłoszeniu wyników towarzyszyło spot-
kanie autorskie laureatki konkursu Teresy 
Sobestjańczuk. Organizatorami wydarzenia było 
Centrum Kultury i katedra literatury Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej w ramach 
„Zimowych Wieczorów Literackich”. Zgromadze-
ni mogli poznać warsztat literacki doświadczonej 

artystki i wysłuchać interpretacji własnej twórczości. 
Uczestnicy konkursu mieli możliwość publicznie 
wygłosić swoje utwory. Ich twórczość spotkała się 
z aplauzem widowni. My także gratulujemy 
i zachęcamy do podejmowania udanych prób liter-
ackich.

WydarzeniaWydarzenia
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Dożynki w Wierzchowinach 

 Gminne uroczystości święta plonów od-
były się 31 sierpnia 2014 roku w Wierzchowinach. 
Zorganizowano je z inicjatywy miejscowego OSP 
i KGW pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Siennica Różana. Szczególne starania Ryszarda 
Stasiuka z Wierzchowin zastępcy przewodniczą-
cego Rady Gminy w Siennicy Różanej zaowoco-
wały barwnym festynem. Głównym punktem czę-
ści obrzędowej była msza święta koncelebrowana 
przez proboszczów obydwu gminnych parafii. 
Trzy nagrody za najpiękniejsze wieńce ufundo-
wane przez Dyrektora Centrum Kultury trafiły 
do KGW w Barakach, KGW w Wierzchowinach 
i RSP w Zagrodzie, natomiast nagrodę Prezesa 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej 
otrzymał Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej. 

Pogoda dopisała. Przybyli mieszkańcy 
Wierzchowin i goście z Chełma, Krasnegostawu 
i Lublina. Na estradzie, ustawionej przy nowej re-
mizie, wystąpiły wszystkie siennickie zespoły arty-
styczne.

Biesiadowanie 
„Pod niebem źrenicy” 

z poezją Lidii Jurkiewicz 

W cyklu nazwanym „Jesienne Wie-
czory Literackie” Centrum Kultury w Sienni-
cy Różanej organizuje spotkania skupiające 
grono sympatyków literatury. 6 grudnia 2014 
roku odbyła się promocja twórczości Lidii 
Jurkiewicz. Autorka z wykształcenia jest pe-
dagogiem i polonistą. Opublikowała tomik 
„Pod niebem źrenicy”, który posłowiem opa-
trzyła Irena Iwańczyk, przedstawiciel Związku 
Literatów Polskich i członek Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. Uznanie ze strony śro-
dowisk związanych z literaturą autorka otrzy-
mała od Ireny i Mirosława Iwańczyków, Bogu-
miły Prymaczuk, Ewy Dobrzańskiej-Mochniej, 
Lucjana Cimka i Andrzeja D. Misiury. Podzię-
kowania za wkład pracy twórczej złożył: Sta-
rosta Krasnostawski Janusz Szpak, Burmistrz 
Miasta Krasnystaw Hanna Mazurkiewicz, 
Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Prosku-
ra i Przewodniczący Rady Gminy Waldemar 
Nowosad. Wśród miłośników poezji znalazły 
się również środowiska społeczne, zawodowe 
i czytelnicze. Stowarzyszenie Miłośników 

Ziemi Siennickiej reprezentowała Krystyna Skóra, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku – Anna Fornal, a Grupę 
Plastyczną Paleta – Alicja Cimek. Prawie w komplecie 
stawiła się także siennicka Grupa Plastyczna Osiem-
nastka, redakcja czasopisma „Ziarno” i miejscowi poe-
ci. Nie zabrakło również nastrojowej muzyki, którą 
zapewnił zespół Apostolica, kierowany przez Lucjana 
Chruściela. Wiersze recytowali sienniccy gimnazjaliści. 
Przeszło 100 osób w mikołajkowy wieczór delektowa-
ło się poetycką ucztą. Na zakończenie organizatorzy 
zaprosili zebranych na „Zimowe Wieczory Literackie”, 
podczas których nastąpiło rozstrzygnięcie XI Konkursu 
Poetyckiego „Ziarno” i spotkanie autorskie z laureatem 
I nagrody.
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Jubileusz i wernisaż Justyny 
Ślusarczyk oraz 65 LAT i 1000 

DNI CHÓRU ECHO 
z Woli Siennickiej

Długo oczekiwana promocja 38. wydania 
Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Ziarno”, od-
była się 28 września. Tym razem tematem przewod-
nim była miejscowość Wola Siennicka. Spotkanie 
otworzył wernisaż malarstwa Justyny Ślusarczyk. 
Artystka przeznaczyła aż dwa obrazy do wyloso-
wania wśród publiczności. Szczęściarzami okazali 
się Anna Dobosz i Kuba Semeniuk. Dużą część ma-
teriału poświęcono Chórowi „Echo”, który obcho-
dził Wielki Jubileusz 65 LAT i 1000 DNI. Licznie 
przybyli zacni goście, a wśród nich Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, 
Starosta Krasnostawski Janusz Szpak oraz wła-
dze gminne reprezentowane przez Przewodniczą-
cego Rady Gminy Waldemara Nowosada i Wójta 
Gminy Siennica Różana Leszka Proskurę. Impreza 
promocyjna jak zawsze była pełna zaskakujących 
artykułów i odkrywczych wiadomości zawartych 
w materiałach publikowanych w „Ziarnie”. Dyrek-
tor Centrum Kultury w Siennicy Różanej Andrzej 
David Misiura wręczył na ręce rodzin Honorowe 
Dyplomy ku pamięci dyrygentów Czesława Klima 
i Edwarda Kaznowskiego oraz kronikarza i soli-
sty zespołu Czesława Proskury - ojca wójta Leszka 
Proskury. Podobny dyplom 
przeznaczony został pamię-
ci niedawnego kierownika 
chóru Kazimierza Brzyszki. 
Pamiątkowe adresy wrę-
czono również najstarszym 
chórzystom. Minutą ciszy 
uczczono pamięć zmarłych 
w ostatnim czasie: Edwar-
da Dubaja i Wiesława Drza-
sa oraz wszystkich, którzy 
odeszli śpiewać w chórach 
anielskich.

Jak zawsze spotka-
niu towarzyszyła muzyka 
i śpiew. Zespoły działające 
na terenie gminy, winszu-
jąc jubilatom, prezentowały 
swoje najlepsze pieśni. Wy-

stąpiły m.in.: „Sienniczanki”, „Słowianki”, „Wrzos”, 
Kapela Ludowa „Siennica” oraz młody pianista 
Kuba Semeniuk.

Impreza odbyła się w nowej scenerii, na tea-
tralnej scenie Centrum Kultury w Siennicy Różanej.
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Opowieści różanych dzieci 
– almanach 
Spełniły się 

„Siennickie fantazje”

W dniu 22 października w Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej odbyło się podsumowanie kon-
kursu „Siennickie fantazje”. W skład jury ocenia-
jącego prace weszli: Andrzej David Misiura (prze-
wodniczący), Małgorzata Praszczak (sekretarz), 
Ewelina Matczuk i Monika Nagowska. Konkurs  
doczekał się zaskakującego finału w postaci oko-
licznościowej publikacji w serii „Biblioteka Ziarna”. 
Zbiór opowiadań konkursowych został wydany pod 
wspólnym tytułem „Opowieści różanych dzieci”. 
Znalazły się w nim prace: Zuzanny Bojarczuk, We-
roniki Wójcik, Izabeli Bobel, Gabrieli Cygańczuk 
i Anny Małeckiej. Ilustracją książki zajęły się Maria 
Kiełbasa i Sylwia Kiełbasa.

Podsumowanie konkursu odbyło się pod-
czas spotkania z cyklu „Jesienne Wieczory Lite-
rackie”, czyli otwartych dla publiczności zebrań 
grupy literackiej utworzonej w Centrum Kultury. 
Wśród miłośników słowa pisa-
nego znaleźli się też uczniowie 
Zespołu Szkół CKR w Sienni-
cy Różanej. Brali już udział w 
ubiegłorocznej edycji konkur-
su, przybyli na spotkanie, aby 
poznać młodszych adeptów 
sztuki literackiej. Osoby biorą-
ce udział w uroczystości otrzy-
mały egzemplarze almanachu 
ze zwycięskimi opowiadania-
mi, wysłuchały też fragmentów 
prac, czytanych na głos. Na-
grody wręczał Andrzej David 
Misiura wspólnie z Małgorzatą 
Praszczak w obecności Krysty-
ny Skóry (Sekretarza Gminy 
Siennica Różana), Anny Fornal 
(Rektora Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku), dyrektorów szkół, 
redaktorów czasopisma „Ziar-
no” oraz innych pracowników oświaty i kultury 
z regionu. Egzemplarze almanachu są dostępne 
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymsta-
wie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymsta-

Na pierwszym planie autorki „Opowieści różanych dzieci”. 
Od lewej: Zuzanna Bojarczuk, Izabela Bobel i Anna Małecka.

wie, bibliotekach szkolnych na terenie gminy Sien-
nica Różana oraz w Centrum Kultury i Bibliotece 
Publicznej im. Ryszarda Kapuścińskiego.
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V Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Wójta 

Gminy Siennica Różana

V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskie-
go o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana Rytm 
2014 odbył się w dniu 12 października 2014 r. 
w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego w Siennicy Różanej. Turniej zorga-
nizowano przy współpracy z Chełmskim Centrum 
Tańca Rytm oraz Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej. Zjechali goście z Polski i po raz pierwszy 
pojawili się zawodnicy Ukrainy.

Zaszczytnego obowiązku sędziowania pod-
jęli się: Jerzy Oleszczyński (sędzia główny, Lub-
lin), Paweł de Pourbaix (Warszawa), Bogdan Muż 
(Lwów), Tadeusz Piątkowski (Kraków), Adam Ber-
kowicz (Jasło), Waldemar Wielgosz (Warszawa), 
Marcin Politowski (Ciechanów), Jacek Fidurski 
(Łódź), Konrad Buczma (Lublin).

Konkurs rozpoczął się od prezentacji naj-
młodszych par, w kategoriach 10-11 oraz 12-13 lat 
w klasach E, D i C. Po ogłoszeniu wyników puchary 
oraz dyplomy wręczyli Magdalena Adamczuk (UG 
w Siennicy Różanej) oraz Konrad Buczma (ChCT 
Rytm).

Drugi blok obejmował kategorie 14-15 oraz 
15+ w klasach E, C i B. Nagrody wręczyli Dyrek-
tor Centrum Kultury w Siennicy Różanej Andrzej 
David Misiura oraz Radosław Buczma z Chełm-
skiego Centrum Tańca Rytm.

Gala wieczorna, czyli trzecia część turnieju, 
dostarczyła wrażeń nie mniejszych niż poprzednie. 
Wysoki poziom umiejętności tanecznych w katego-
riach powyżej 15 lat i powyżej 34 lat publiczność 

przyjęła z podziwem. Uczestniczy tej ostatniej udo-
wodnili, że w tańcu wiek nie ma znaczenia. Puchary 
i dyplomy wręczyli Prezes Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Siennickiej Feliksa Głowacka i Starosta 
Krasnostawski Janusz Szpak oraz Pani Beata Fałda 
i Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Proskura.

Publiczność dopisała jak zawsze i efektow-
ne figury oraz pokazy nagradzała brawami. Wśród 
widzów znajdował się m.in. Wicemarszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Staro-
sta Krasnostawski Janusz Szpak, Prorektor Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr Beata Fałda, 
prezes zarządu firmy Kartonex Zygmunt Kapuścik, 
prezes LGD „Krasnystaw PLUS” Dorota Sawa i Dy-
rektor Rejonu Energetycznego w Zamościu Marian 
Sawa.

Miłym akcentem podczas Turnieju był po-
kaz polskich tańców tradycyjnych w wykonaniu Ze-
społu Pieśni i Tańca „Jawor” z Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie. Widzowie obejrzeli między 
innymi brawurowo wykonanego mazura oraz ukła-
dy zaczerpnięte z polskiej tradycji ludowej.

Wyniki klasyfikacji: http://taniec.slomin-
ski.pl/dump/Do2014_00191.html
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Ortografia nie straszna 

Uczniowie klas III-VI Zespołu Szkół w Sien-
nicy Różanej mieli okazję sprawdzić swoje umie-
jętności ortograficzne i interpunkcyjne. 19 lutego 
uczestniczyli w Gminnym Konkursie Ortograficz-
nym im. Mikołaja Reja. W pierwszej części pisali 
dyktando pt. „Siennica Różana – malownicza wieś 
i niezwykli ludzie”. Następnie rozwiązywali zada-
nia ortograficzne. Nad przebiegiem konkursu czu-
wały panie Agnieszka Mróz i Monika Saluk. Dzień 
później podczas uroczystego apelu ogłoszono wy-
niki. I miejsce zajął Maciej Borzęcki z kl. V, II miej-
sce – Izabela Bobel z kl. VI b, III miejsce – Oliwia 

Chadaj z kl. III.  Wyróżnienia przypadły Gabrieli 
Cygańczuk z kl. VI b i Aleksandrze Chadaj z kl. III. 
Patronat nad konkursem sprawował Wójt Gminy 
Leszek Proskura. 

X Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego

10 lutego 2015 r. odbył się X Turniej Teni-
sa Stołowego jednostek OSP gminy Siennica Ró-
żana, zorganizowany przez Zarząd Gminny OSP. 
W tym roku zawodników gościła jednostka OSP 
w Siennicy Królewskiej Dużej.  Celem turnieju 
było promowanie aktywnego trybu życia i gry „fair 
play”. Emocje wzbudził rozegrany poza konkursem 
mecz pomiędzy wójtem Leszkiem Prokurą a wice-
przewodniczącym Rady Gminy druhem Ryszardem 
Stasiukiem (pełniącym ponadto funkcje Prezesa 
Zarządu Oddziału Gminnego OSP). Po konkurso-
wych zmaganiach wyłoniono zwycięzców:

w grupie młodszej:
1. Mikołaj Tryksza
2. Patryk Demczuk
3. Michał Głowacki

w grupie starszej:
1. Piotr Mazurek
2. Mateusz Mikuła
3. Rafał Kapeluszny

w grupie dziewcząt:
1. Magdalena Szewczak
2. Anna Dubaj
3. Patrycja Janicka

w grupie pow. 40 lat:
1. Paweł Krajewski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Krzysztof Miszczak

drużynowo:
1. OSP Wola Siennicka
2. OSP Siennica Różana
3. OSP Siennica Królewska Duża

W turnieju sędziowali panowie Jacek 
Radelczuk, nauczyciel ZS w Siennicy Różanej oraz 
Janusz Dobosz Komendant Gminny OSP.

WydarzeniaWydarzenia
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Artystyczna wymiana

W niedzielę 18 stycznia Teatr Pokoleń za-
witał na scenę Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. 
Spektakl przyjęto gromkimi owacjami. Podzięko-
wania dla naszego zespołu złożyła dyrektor TOK 
Renata Ćwik, wręczając drobne upominki, a wśród 
nich lokalny periodyk Kwartalnik Tarnogrodzki. 
Był to już drugi występ Teatru Pokoleń w gościn-
nym Tarnogrodzie. Pierwszym razem w 2013 roku 
wystawialiśmy sztukę „W Baraniej Głowie”. W ra-
mach wymiany artystycznej tarnogrodzki Zespół 
Teatralny zaproszony został do Siennicy Różanej. 

Przed lubelską publicznością 

Tym razem w sobotnie popołudnie 24 stycz-
nia 2015 roku Teatr Pokoleń zaproponował swoją 
najnowszą sztukę „Teatr w Pipidówce” bywalcom 
Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Publiczność wyraziła swoje uznanie nie tylko 
owacjami na stojąco, ale również osobistymi gra-
tulacjami po spektaklu. Dyrektor Andrzej Zdunek 
zadeklarował współpracę artystyczną z Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej. Przedstawienie zo-
stało sfilmowane w celach dydaktycznych i doku-
mentacyjnych. Po latach na pewno będzie cenną 
pamiątką.

Przyjacielska Żółkiewka 

Do tradycji należą występy Teatru Pokoleń 
w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce. 
Za każdym razem dyrektor Anna Podgórska do-
kłada starań, aby godnie przyjąć siennicki teatr. 
Tego roku, 25 stycznia publiczność wypełniła salę 
do ostatniego miejsca. Po spektaklu zespół podjęto 
jak zawsze smacznym ciastem i kawą. Przez chwilę 
przygrywał akordeon, więc można było nawet za-
tańczyć, a przed odjazdem otrzymaliśmy ponowne 
zaproszenie, poproszono nas o występ z następną 
sztuką. 

Słowianki wyróżnione

Zespół Śpiewaczy „Słowianki” z Baraków 
od lat stara się uczestniczyć w imprezach Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Rejowcu. „Słowian-
ki” nie pierwszy raz przywożą trofea od sąsiada 
z chełmskiego powiatu. 8 lutego 2015 roku po-
nownie wyśpiewały wyróżnienie, tym razem 
podczas XXI Regionalnego Przeglądu Piosenki 
i Przyśpiewki Ludowej. Zespół nie miał łatwego 
zadania, trudno było zaskarbić sobie uznanie 
jury, ponieważ w konkursie brało udział przeszło 
czterdzieści zespołów.

WydarzeniaWydarzenia
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Sztuka filmu i fotografii

Powstanie grupy filmowej i fotografic-
znej miało być celem warsztatów prowadzonych 
przez filmowca Pawła Pstrągowskiego jesienią 
2013 roku. Autor filmu „Nie wystarczy pokochać” 
na krótko osiedlił się w Stójle na terenie naszej 
gminy. Krótkotrwałe działanie w części spełniło 
oczekiwania. Miłośnicy fotografii, chociaż indy-
widualnie, ale chętnie współpracują z Centrum 
Kultury, a wśród nich Maria Choduń, Aleksander 
Żyłowski, Mirosław Kaczor, Bogdan Kargul  i inni. 
W dziedzinie filmu zawiązał się Klub Filmowy 
ENTER.

Klub Filmowy ENTER 
prezentuje

Zapraszamy Państwa do obejrzenia 
materiałów filmowych nakręconych przez Klub Fil-
mowy ENTER Centrum Kultury w Siennicy Różanej, 
zajmujący się dokumentowaniem większych imp-
rez. Liderką klubu jest Anna Komajda. Pod jej ki-
erunkiem nakręconych zostało kilka filmów. Jeden 
z nich można obejrzeć pod następującym adresem 
internetowymi. 

http://www.siennica.pl/gok/?m=201412
V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzysk-

iego. Autor i reżyser Anna Komajda

Telewizja w Siennicy Różanej 

3 grudnia 2014 roku o godz. 16.30 w pro-
gramie telewizji regionalnej wystąpiły trzy gminy 
z terenu powiatu krasnostawskiego w audycji 
promującej liderów LGD. Bohaterem programu 
była prezes LGD „Krasnystaw PLUS”, Dorota 
Sawa, natomiast Siennicę Różaną reprezentował 
Teatr Pokoleń Centrum Kultury. Dodajmy, że 
prezes Dorota Sawa od roku jest jedną z aktorek 
naszego teatru. Podczas audycji wywiadu udzielał 
także wójt Leszek Proskura. Adres internetowy:

http://www.siennica.pl/gok/?m=201412

W szóstą rocznicę pierwszej 
premiery 

Teatr Pokoleń po kilkumiesięcznej przerw-
ie wznowił swoją działalność. Zainaugurował tym 
samym sezon artystyczny, grając po raz pierwszy 
na własnej, mobilnej (składanej) scenie Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej 28 grudnia 2014 
roku. Wystawienie sztuki „Teatr w Pipidówce” wg 
prozy Macieja Bałuckiego odbyło się w symbolic-
znym czasie, czyli w szóstą rocznicę wystawienia 
pierwszej premiery - „Chaty za wsią” w 2008 roku. 
Aby odbył się rocznicowy spektakl jeden z wykon-
awców opuścił nawet na własne żądanie szpitalne 
łóżko. 

Teatr na rzecz chorych dzieci

11 stycznia w sali widowiskowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Krasnymstawie odbył się chary-
tatywny spektakl pt. „Teatr w Pipidówce”. Teatr 
Pokoleń postanowił dołożyć swoją cegiełkę w ram-
ach zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
na rzecz chorych dzieci. Inicjatorem występu był 
Zbigniew Atras. Rolę Filatyńskiego w spektak-
lu (pod nieobecność jednego z aktorów) zagrał 
sam reżyser Tadeusz Kiciński. Zespół teatralny 
serdecznie dziękuje za użyczenie sali prezesowi 
Spółdzielni Mieszkaniowej Witoldowi Bazanowi.

WydarzeniaWydarzenia
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Pierwsze miejsca dla Baraków 
i Borunia 

6 września 2014 roku w Chełmie odbył 
się festyn Kresowe Smaki i Talenty czyli Festiwal 
Kulinarny i Kobiecej Energii, podczas którego rep-
rezentantki naszej gminy zajęły czołowe lokaty. 
Miejsce I zajęło KGW Boruń w kategorii „dania 
jarskie” za naleśniki z serem i rodzynkami. W 
kategorii „sałatki” miejsce I zdobyło KGW Baraki 
za sałatkę z ananasem, a miejsce II KGW Boruń 
za sałatkę warzywną z porem. Dodatkowo w kate-
gorii „kresowe talenty” I nagrodę zdobył zespół 
śpiewaczy „Słowianki” z Baraków. Gratulujemy!

Super Baby

Z satysfakcją informujemy, że zaledwie 
tydzień po Festiwalu Kulinarnym w Chełmie 
odbyło się ogłoszenie wyników plebiscytu „Super 
Baby 2014” ogłoszonego przez czasopismo „Super 
Tydzień Chełmski”. Pierwsze miejsce zajęło Koło 
Gospodyń Wiejskich w Boruniu. Tuż za nim na 
III miejscu znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich 
w Siennicy Różanej. Natomiast w plebiscycie na 
„Super Babę” wysoką II lokatę osiągnęła Grażyna 
Kielech, sołtys z Borunia. Życzymy Paniom wielu 
kolejnych sukcesów! 

WydarzeniaWydarzenia

Książka wciąż najlepszym 
prezentem

 Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kapuścińskiego 
przy Centrum Kultury w Siennicy Różanej zorganizowała 
doroczny kiermasz książki. Od 24 listopada do 10 grud-
nia 2014 roku trwała wystawa nowości wydawniczych. 
Książki można było dokładnie obejrzeć i nabyć w promo-
cyjnych cenach. Inicjatorem kiermaszu była bibliotekarz 
Małgorzata Praszczak, która uczestniczy w realizacji 
większości imprez Centrum Kultury. 
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Lidia Jurkiewicz urodziła się 
w Krasnymstawie 19 kwietnia 1967 
roku. Jest absolwentką Uniwersytetu 
Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 
(gdzie studiowała pedagogikę specjal-
ną) i Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat 
mieszka w Siennicy Różanej i pracuje w miejsco-
wym Zespole Szkół jako nauczyciel polonista. Jest 
niestrudzonym animatorem kultury i organizato-
rem ciekawych występów artystycznych. Publiku-
je swoje reportaże na łamach czasopism „Nestor” 
i „Ziarno”. Angażuje się w działalność Związku Na-
uczycielstwa Polskiego i współredaguje „Bibliogra-
ficzny słownik działaczy ZNP”. W 2014 roku wyda-
ła swój debiutancki tomik wierszy pt. „Pod niebem 
źrenicy”. Został on bardzo ciepło przyjęty w śro-
dowisku i zebrał pochlebne recenzje. Spotkanie 
z autorką odbyło się 6 grudnia 2014 roku w Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej.

Rozmowa z miejscem

spojrzyj w oczy
swojemu miejscu
uspokój czas
pochyl się nad ludzką historią
nad dziełem chwili
może wieki otworzą prawdę
i pokażą mapę Twojego życia

Zwierciadło kultury

jesteś dojrzewaniem człowieka
rozmową z nim
choć ciągle zmieniasz alfabet
żyjesz przez niego i w nim
czasami opowiadasz
milczysz
albo krzyczysz
czy mieszkasz na ustach wszystkich
czy w duszy jednego
jesteś
wystarczy że ktoś policzy cię
nie istniejesz

Zapis

chwytasz zmysłami świat
ukryty w zakamarkach
polerujesz materię
która świeci pustką
odmierzasz światło
które nie świeci w tobie
poznaj optykę swego serca

W moim kosmosie

w pokoju wszechświata
rozgościłam się na dobre
cóż z tego że kruszą się 
jego ściany
materia skacze jak piłka
żelazne liczby
diamentowe prawa
dźwigają ziarnka galaktyk
w moim kosmosie
nie boję się eksplozji
choć płonę
żyję

Rozmowa

porozmawiaj ze mną
poprzez dotyk
bo słowa wirują
tańczą
i świecą
odbijają się
od twarzy
upadają byle gdzie

na kanapie serca
niech usiądą myśli
pod niebem źrenicy
szukajmy własnego dnia
a nasze minuty
nie odliczą zachodu

Lidia JurkiewiczPoezja
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Bartłomiej Krawiec

Bohaterowie nie umierają. 
Żyją wiecznie w sercach i umysłach.
tych, którzy podążają ich śladem.

Emily Potter

Niezwykłe losy 
Tadeusza Rybczyńskiego, 

pilota Dywizjonu 308

Historia pamięta przede wszystkim 
ludzi wielkich (niekoniecznie dzięki ich czynom, 
ale stanowiskom i funkcjom, jakie pełnili). Jest 
wiele zasłużonych osób, o których odwadze i po-
świeceniu dla ojczyzny wiedzą nieliczni. W każ-
dej niemal rodzinie można znaleźć bohaterów, 
o których historia milczy. Żyją oni, dopóki trwa 
o nich pamięć wśród najbliższych. Młodzi ludzie 
szczególnie powinni te wspomnienia pielęgno-
wać,  na nas spoczywa obowiązek, aby nigdy nie 
odeszli  w zapomnienie, bo jak pisał Or-Ot: „To 
co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia 
w sercu i pamięci”. Ja właśnie należę do tego ko-
lejnego pokolenia, na barkach którego spoczywa 
obowiązek, aby pamięć o ludziach zasłużonych 
nigdy nie zaginęła.

Od dawna intrygowała mnie postać 
Tadeusza Rybczyńskiego, był on młodszym bra-
tem mojego pradziadka Stanisława Rybczyńskie-
go. Z opowieści rodzinnych wiem, że należał do 
ludzi niepokornych, wyróżniających się wspania-
łą postawą, niezłomnym charakterem. Był zawsze 
wierny swoim ideałom i wyznawanym wartoś-
ciom. Jego barwne życie, pełne przygód, nie nale-
żało jednak do najłatwiejszych. Również okolicz-
ności jego śmierci do dziś nie zostały wyjaśnione. 
Był postacią ciekawą i bardzo tajemniczą. 

Wspomnienia brata bohatera pracy, 
99-letniego Jana Rybczyńskiego (2013 r), do-
starczyły mi wielu interesujących informacji. 
Również mój dziadek, Tadeusz Rybczyński, oka-
zał się skarbnicą wiedzy na temat swojego imien-
nika. Dzięki tym rozmowom odkryłem nieznane 
mi wydarzenia i fakty z życia mojego przodka. 
Zbierając materiały, poznałem dokładnie wyci-
nek historii najbliższej rodziny.

Dzieciństwo i młodość 

Tadeusz Rybczyński urodził się 31 lipca 
1919 roku w Woli Siennickiej, w powiecie krasno-
stawskim. Jego ojciec Franciszek Rybczyński po-
chodził z Bzitego, zaś matka Marianna Rybczyńska, 
z domu Matczuk była mieszkanką Woli Siennickiej. 
Rodzice Tadeusza mieli średniej wielkości gospo-
darstwo rolne, liczące 15 morgów ziemi. Było ono 
ich jedynym źródłem utrzymania.

Tadeusz miał sześcioro rodzeństwa – sio-
stry: Józefę ur. w 1906 r. (zmarła w wieku 2 lat), 
Antoninę ur. w 1908 r. oraz czterech braci: Sta-
nisława ur. w 1910 r. (mojego pradziadka), Jana 
ur. w 1914 r., Aleksandra ur. w 1922 r. i Józef 
ur. w 1926 r.

Mieszkańcom wsi w latach międzywojen-
nych nie było łatwo. W domu Rybczyńskich rów-
nież ,,nie przelewało się”. Rodzina żyła bardzo 
skromnie. Wszyscy musieli ciężko pracować, aby 
zaspokoić podstawowe potrzeby, także dzieci po-
magały w gospodarstwie. Praca należała do cięż-
kich, ponieważ większość czynności wykonywało 
się ręcznie lub za pomocą prostych narzędzi. Zaję-
cia często zaczynały się wczesnym rankiem, a koń-
czyły o zmroku.

Dzieciństwo Tadeusza Rybczyńskiego nie 
należało do najłatwiejszych. Jak większości dzie-
ci chłopskich, od najwcześniejszych lat był anga-
żowany w różnego rodzaju prace, np. pasł krowy, 
pomagał w polu i w obejściu.

Rodzice dość surowo wychowywali swoje 
dzieci, obowiązywało bezwzględne posłuszeństwo 
oraz okazywanie szacunku starszym. Matka i oj-
ciec, mimo że byli prostymi ludźmi, wpoili Tade-
uszowi, jak i jego rodzeństwu, przywiązanie do 
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tradycji oraz umiłowanie ziemi ojczystej. Patrio-
tyczna atmosfera domu rodzinnego miała duży 
wpływ na późniejszy wybór drogi życiowej chłopca. 
W wieku siedmiu lat rozpoczął on edukację w Szko-
le Powszechnej w Siennicy Różanej. Był wybitnie 
uzdolnionym uczniem. Nauka przychodziła mu 
z łatwością, zawsze otrzymywał bardzo dobre stop-
nie. Chętnie uczęszczał na lekcje, mimo że szkoła 
mieściła się 3 km od domu.

Jego nauczycielem był Antoni Koczon „Gór-
ny”, późniejszy żołnierz oddziału szturmowego 
ZWZ Szczebrzeszyn. Wychowawca od razu zauwa-
żył wielkie zdolności chłopca i w sposób szczegól-
ny zaopiekował się nieprzeciętnie utalentowanym 
uczniem. Zaangażował go w prace drużyny harcer-
skiej, działającej przy szkole, powierzając mu funk-
cję zastępowego.

Kiedy Tadeusz ukończył z wyróżnieniem 
szkołę powszechną, nauczyciel pomyślał o dalszej 
jego przyszłości, przekonał rodziców, aby pozwolili 
zdolnemu młodzieńcowi kształcić się dalej.

Wysłał dokumenty ucznia do Szkoły Pod-
oficerskiej Piechoty dla Małoletnich w Koninie. 
Jan Rybczyński, brat bohatera pracy - wspomina, 
że czternastoletni Tadzio z wielką niecierpliwością 
czekał na wiadomość z Konina. Codziennie chodził 
kilka kilometrów do urzędu pocztowego i dopyty-
wał się o przesyłkę dla siebie. Długi czas nie było 

żadnej odpowiedzi. Aż wreszcie przyszła. Chłopak 
z lękiem odbierał kopertę. Bał się ją otworzyć. Naj-
pierw sprawdził czy koperta jest gruba, czy cienka. 
Wiedział, że jeśli jest ciężka, to znaczy, że go nie 
przyjęli i odsyłają dokumenty, które wysłał na-
uczyciel (opinię, świadectwo, metrykę urodzenia). 
Na szczęście przesyłka była bardzo cienka. Z nie-
cierpliwością ją otworzył i okazało się, że jest w niej 
potwierdzenie przyjęcia do szkoły. To było wiel-
kie wyróżnienie dla biednego, wiejskiego chłopca, 
ponieważ przyjmowano tam w pierwszej kolejno-
ści synów wojskowych oraz sieroty po poległych 
w walkach żołnierzach. 

Każdy przyszły elew musiał spełniać okre-
ślone warunki fizyczne. Na około 3000 kandyda-
tów przyjmowano około 120 uczniów, co świadczy 
o popularności i elitarności tej szkoły. Wśród wy-
brańców znalazł się młody Tadeusz Rybczyński, 
biedny, wiejski chłopak, pochodzący z małej wioski 
na Lubelszczyźnie.

 Młodzieniec naukę rozpoczął 1 września 
1934 roku. Dotąd nigdy na tak długo i tak daleko 
nie wyjeżdżał. Matka zapakowała mu na drogę 
skromny posiłek składający się z chleba, słoniny 
i cebuli, ojciec dał parę złotych  i tak wyekwipowa-
ny wyruszył w daleką drogę. Od tego momentu za-
czyna się nowy etap w jego życiu. 

 Szkoła kształciła kandydatów na przyszłych 
podoficerów zawodowych w Wojsku Polskim. Na-
uka trwała 3 lata, odbywała się na wzór wojskowy. 
Oprócz różnego typu zajęć sportowych, podnoszą-
cych ogólną sprawność fizyczną, uczniowie otrzy-
mywali wykształcenie ogólne. Wychowankowie 
szkoły nie byli żołnierzami, musieli jednak prze-
strzegać regulaminu  przypominającego wojskowy. 
Nosili mundury wojskowego kroju ze specjalnymi 
oznakami na kołnierzach i byli zobowiązani do od-
dawania honorów, jak żołnierze służby czynnej. 

Tadeusz Rybczyński w roku 1934.
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Po ukończeniu szkoły absolwentów wciela-
no – jako ochotników – do jednostek wojskowych 
na terenie kraju, głównie do pułków piechoty.

Tadeusz Rybczyński również w tej szkole 
należał do wyróżniających się uczniów. 15 września 
1937 roku awansował na stopień starszego szere-
gowego, zaś 31 grudnia 1937  otrzymał stopień ka-
prala.

1 stycznia 1938 roku rozpoczął on naukę 
w Szkole Pilotów 5 Pułku w Lidzie. Odbył szko-
lenie i uzyskał specjalność pilota. Umiejętności, 
które tam zdobył, a w szczególności perfekcyjne 
opanowanie pilotażu, wykorzystał później podczas 
wojny. W sierpniu 1938 roku ostatni raz odwiedza 
swoje rodzinne strony i spotyka się z najbliższymi.
Od tego momentu los skazuje go na tułaczkę.
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Zajęcia sportowe Konin 1936 rok
(Tadeusz Rybczyński pierwszy z lewej).

Obóz narciarski w styczniu 1935 roku
(Tadeusz Rybczyński w środku).

Defilada uczniów Szkoły Podoficerskiej Piechoty 
w Koninie rok 1937.

Tadeusz Rybczyński jako uczeń Szkoły Podoficerskiej 
Piechoty dla Małoletnich w Koninie.
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Tułaczka 

Po ataku ZSRR na Polskę 17 września 1939 
roku Tadeusz Rybczyński oraz inni lotnicy 5 pułku 
przekroczyli granicę Łotwy. Ogółem 18 i 19 września 
1937 r. na Łotwie  znalazły się 83 samoloty polskie 
wraz z załogami,  głównie z Wilna i Lidy. Żołnierze 
zostali  internowani.  Tadeusz Rybczyński przeby-
wał w obozach dla internowanych w Dynenburgu 
(od 18 września 1939 r.),  Litene (od 25 września 
1939 r.), w Ulbroce (od 8 czerwca  1940 r.).

W obozach dla internowanych nie było źle, 
panowały tam całkiem znośne warunki, a i ludzie 
odnosili się do siebie  przyjaźnie. Życie toczyło się 
według określonego schematu. O godzinie 7.00 
rozbrzmiewał sygnał  pobudki, po niej odbywał się 
apel poranny i śniadanie. Czas między 9.00 a 12.30 
był przeznaczony na: pracę, naukę, spacery po 
dziedzińcu. Następnie – obiad, po którym interno-
wani mieli czas wolny aż do kolacji, która zaczynała 
się o 18.00. Dzień kończył się apelem wieczornym  
o godzinie 21.00. Od 22.00 obowiązywała cisza 
nocna. W dni świąteczne pobudka była o godzinę 
później. Oficerowie i inni żołnierze – każdy w swo-
im określonym czasie – mogli kąpać się w jeziorze 
na terytorium obozu, ale temperatura wody nie 
mogła być niższa niż +18 stopni. Lekarz każdego 
ranka mierzył ją o godz. 7.00. Miłym urozmaice-
niem monotonnego życia obozowego była możli-
wość słuchania radia z głośników umieszczonych 
w budynkach.

W obozie można było także uczyć się ję-
zyków obcych, takich jak: łotewski, rosyjski, an-
gielski, niemiecki i francuski. Chętni uzupełniali 
naukę z zakresu szkoły podstawowej i średniej, 
a także uczestniczyli w kursach rolnych, melioracji 
i hodowli pszczół. Internowani mieli możliwość za-

dbania o własną kondycję, uprawiali różne sporty. 
W tym celu Łotewski Czerwony Krzyż przekazał: pił-
ki nożne, łyżwy, a także szachy, warcaby, domino.

Ludzie w obozie nie byli izolowani, mogli 
przyjmować gości codziennie od 12.00 do 20.00. 
Wszelkie jednak prezenty, przekazane rzeczy pod-
legały kontroli, dokonywał tego łotewski oficer 
dyżurny.

W ciągu tygodnia internowani mieli moż-
liwość wysłać jedną kartkę pocztową bez opłaty 
(wysyłka opłacana była przez Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż), a w miesiącu 2–3 listy, ale już 
należało je sfinansować z własnych pieniędzy. 

Jan Rybczyński wspomina, że przyszedł do 
rodziców jeden list od Tadeusza, w którym  zapew-
niał on, że jest cały i zdrowy, że u niego wszystko 
dobrze i żeby się o niego nie martwili. 

Wielką rolę w życiu obozowym odgrywa-
ła pomoc społeczności polskiej, którą kierował 
Związek Polaków. Już w październiku otrzymał on 
pozwolenie na zbieranie środków na rzecz inter-
nowanych (pieniędzy, ubrań, mydła, tytoniu itp.). 
Z pomocą miejscowych Polaków i komendanta 
obozu zbudowano ołtarz, przy których regularnie 
odprawiane były msze święte. Szczególnie uroczy-
ście obchodzono Boże Narodzenie 1939 roku. 

25 sierpnia 1940 roku Tadeusz Rybczyń-
ski trafił do obozu jenieckiego na terenie Związku 
Radzieckiego, do miejscowości Juchnowo. Ludzi 
przewożono w towarowych wagonach, mniej wię-
cej po 40 osób. Po zatrzaśnięciu drzwi panowały 
w środku zupełne ciemności. Maleńkie okienka 
w rogach, pod dachem dostarczały niewiele świat-
ła. Nikt nie wiedział, dokąd jest wieziony. Najgor-
szym uczuciem była niepewność, jaki los zgotuje 
im przyszłość. Podczas podróży najbardziej doku-
czało pragnienie i upał.  W wagonach było strasznie 
duszno i gorąco, gdyż transportowano ich w sierp-
niu, a to środek lata. Ludzie lepili się od potu. Po 
kilkunastu godzinach jazdy pociąg zatrzymywał się 
i więźniowie mogli choć przez chwilę zaczerpnąć 
świeżego powietrza, rozprostować nogi, a przede 
wszystkim załatwić potrzeby fizjologiczne. Po mę-
czącej podróży wreszcie pociąg  dotarł do celu, sta-
nął na niewielkiej stacji Babinowo. Kazano wszyst-
kim wychodzić. Wzdłuż wagonów stali strażnicy 
z karabinami maszynowymi, nie byli oni wrogo 
nastawieni, traktowali więźniów dobrze. Wydano 
rozkaz, aby utworzyć kolumnę i w tak zwartym szy-
ku wyruszono w dalszą drogę. Trasa liczyła około 
30 km. Zmęczeni i wyczerpani długim marszem 
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Obóz internowanych w Litene 02.02.1940 r. (Tadeusz 
Rybczyński w drugim rzędzie, pierwszy z prawej).
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ludzie dotarli w końcu do celu swojej wędrówki. 
Ujrzeli teren z kilkoma budynkami, otoczony dru-
tem kolczastym. Był to obóz Juchnowo.

Pierwszym rzucającym się w oczy budyn-
kiem - była biało pomalowana kuchnia. Tam też 
skierowano więźniów i przydzielono im jedzenie 
- niewielką porcję chleba. Następnie więźniowie 
musieli się wykąpać. Zostali skierowani do łaźni. 
Rozkazano im rozebrać się i związać wszystkie 
swoje rzeczy razem, a następnie zanieść  je, oprócz 
butów i  skórzanych pasów, do zbudowanej obok 
odwszalni. W budynku tym wieszało się swój wę-
zełek i każdy dostawał kawałek mydła i ręcznik. 
Po kąpieli zwracano rzeczy i przydzielono koce. 
Wszystkich skierowano do stojących nieopodal 
budynków. Wewnątrz znajdowały się piętrowe 
prycze, na których rozlokowano przybyłych. Tade-
usza Rybczyńskiego skierowano do dużego, dwu-
piętrowego budynku. Po ulokowaniu się na swojej 
pryczy, każdy natychmiast zasypiał, zmęczony ca-
łodzienną podróżą. Więźniów w obozie podzielono 
na sotnie, czyli setki, a te z kolei na dziesiątki, taka 
organizacja ułatwiała wydawanie żywności.

Warunki, jak i wyżywienie nie należały do 
najlepszych. Rano więźniowie otrzymywali 250 g 
chleba (miał on starczyć na cały dzień) i kubek kawy. 
Obiad składał się z szarego płynu zwanego,  górno-
lotnie przez więźniów zupą oraz  dwóch łyżek kaszy. 
Taka sama była również kolacja. Trzy razy dziennie 
jeden z dziesiątki szedł do kuchni, aby przynieść 
swoim towarzyszom posiłek. Porcja chleba w obo-
zie stanowiła najwartościowszą walutę, można było 
za nią nabyć wiele różnych rzeczy. Rzadko jednak 
ktoś pozbywał się tak cennego dobra.

Więźniów nie zatrudniano do żadnej pracy. 
Codziennie przychodziło do nich kilku Rosjan (tzw. 
politruków), których zadaniem była indoktrynacja. 
Opowiadali oni, oczywiście mówiąc same pozytyw-
ne rzeczy, o życiu w ZSRR. Na początku ci, którzy 
znali język rosyjski,  zadawali pytania, interesowali 
się, zawsze otrzymywali informacje, jak cudownie 
i bezproblemowo żyje się w Sowieckim Sojuzie. 
Niektórzy z „politruków”, nie umiejąc precyzyjnie 
odpowiedzieć na dociekliwe pytania słuchaczy, re-
cytowali wcześniej wyuczone ustępy książek pro-
pagandowych. Po pewnym czasie zainteresowa-
nie wykładami spadło, aż wreszcie nikt ich już nie 
chciał słuchać. Wtedy próbowano indoktrynować 
ludzi w inny sposób. W pogodne wieczory wyświet-
lano filmy na temat ZSRR. Najpierw dotyczyły one 
kultury, muzyki, obyczajów. Cieszyły się one dużą 

popularnością, widownia stawiała się w komplecie. 
Kiedy natomiast zaczęto wyświetlać filmy o dobro-
dziejstwach komunizmu, zainteresowanie kinem 
się zmniejszyło. Na niektórych filmach widownia 
dawała upust swojemu niezadowoleniu, np. dzie-
ło Wandy Wasilewskiej wygwizdano i na następny 
seans nikt już nie przyszedł.

Władze obozu dbały o „rozwój duchowy” 
osadzonych, w tym celu urządziły dla więźniów 
świetlicę, zwaną Krasnyj Ugieł, czyli czerwony 
kącik. Powstała ona oczywiście w celach propa-
gandowych. Znajdowały się tam czasopisma, bro-
szury oraz książki ukazujące wyidealizowane życie 
w ZSRR, których celem była indoktrynacja więź-
niów. Eksperyment „Czerwonego Kącika” także się 
nie udał. Czasopisma, które miały tak „szczytne” za-
danie, szybko znikały ze świetlicy, znajdując „lepsze, 
praktyczniejsze” zastosowanie - w latrynie.

W Juchnowie Tadeusz Rybczyński przeby-
wał do czerwca 1941 roku. Z obozu został przewie-
ziony najpierw do Kozielska, a następnie 6 czerwca 
1941 roku trafił do Murmańska. Podróż rozpoczy-
nała się na stacji Babinowo, do której trzeba było 
dojść ponad 30 km. Dla więźniów było to droga 
bardzo męcząca, we znaki dawało się osłabienie, 
spowodowane kiepskim wyżywieniem w obozie. 
Ludzie słabli i mdleli, byli niezdolni do tak długie-
go marszu. Wycieńczonych zabierał traktor. Ukła-
dano ich na platformie. Nikt nie wiedział dokąd 
teraz rzuci ich los. Na bocznicy stacji czekał pociąg, 
złożony z kilkudziesięciu wagonów towarowych. 
Do każdego z nich załadowano ludzi, wewnątrz 
było ciasno i duszno. Drzwi po przeciwnej stronie  
tylko przymknięto, a powstała  w ten sposób szpara 
zabita została deską, w której wywiercono dziurę 
na wysokości 1 m, z niej na zewnątrz wystawała ry-
nienka. Tak skonstruowane urządzenie miało speł-
niać rolę ubikacji. Załatwianie potrzeb fizjologicz-
nych było dla więźniów bardzo krępujące.

W wagonach zainstalowano również sze-
rokie półki, dwie po każdej stronie, umożliwiające 
odpoczynek. Pod dachem, w rogach znajdowały się 
niewielkie, zadrutowane okienka, przez które leżą-
cy na górnej półce mogli obserwować drogę. Więź-
niowie ironicznie mówili, że trafił im się wagon 
z łazienką i widokami.

Każdy z podróżnych dostał podwójną porcję 
chleba i kubek wody, takie wyżywienie  miało wy-
starczyć na cały dzień. Każdego ranka otrzymywali 
identyczny posiłek. Podróż trwała kilkanaście dni. 
Pociąg często miał długotrwałe postoje w szczerym 
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polu lub na małych stacyjkach, gdzieś na bocznicy.  
Ludzie szybko tracili rachubę czasu, dzień od dnia 
niczym się nie różnił, przy miarowym, równym 
stukocie kół pociągu upływały długie godziny po-
dróży.   Powoli zmieniał się krajobraz, który można 
było obserwować przez niewielkie okienko, tuż pod 
dachem. Wreszcie więźniowie dotarli na miejsce 
swego przeznaczenia. Usłyszeli krzyki, aby wysia-
dać. Z trudem wyskakiwali z wagonów, długa po-
dróż, tylko o chlebie i wodzie, mocno nadwyrężyła 
ich siły. Byli brudni,  wynędzniali i głodni. Okazało 
się, że są w Murmańsku.

Wszędzie, słysząc groźne krzyki strażników, 
więźniowie szybko utworzyli kolumnę i wyruszyli 
w kierunku niedalekich wzgórz. Po drodze mijali 
ogrodzone drutem kotliny, w których widać było 
kręcących się ludzi. Po długim marszu, w końcu 
dotarli do miejsca swojego zakwaterowania. Była 
to również kotlina, ogrodzona drutem kolczastym 
i otoczona  pagórkami. Każdego przydzielono do 
baraku. Zamiast wodnistej zupy więźniowie otrzy-
mali dość gęstą zupę rybną , ale niestety bez chle-
ba. Po raz pierwszy od tak długiego czasu dostali 
gorący posiłek.

W Murmańsku przetrzymywano ich około 
dwóch tygodni, stamtąd statkiem ruszyli w dalszą 
podróż. Na drogę każdy dostał trzy porcje chleba 
i słoik zielonego groszku. Był to znak, że zanosi się 
na co najmniej trzydniową podróż, dokąd jednak, 
tego nikt nie wiedział. Więźniów umieszczono w ła-
downi statku, połowa zajmowała miejsca na dzio-
bie, druga na rufie. Dno zapełniono pryczami, było 
tam zimno, wilgotno i ponuro. Przechodzący przez 
ładownię wał śrubowy powodował niesamowity 
hałas, trudny do zniesienia. Mimo fatalnych wa-
runków, chłodu i hałasu, zmęczeni ludzie zapadali 
w krótkotrwały sen. W ładowni panował zaduch, 
smród przepoconych ciał, fetor wydzielany przez 
brudną, wilgotną odzież. Na szczęście potrzeby fi-
zjologiczne załatwiało się na zewnątrz, aby wyjść 
na pokład, ludzie ustawiali się  na pochylni w  dłu-
gą kolejkę. Był to jedyny moment, w którym można 
było zaczerpnąć świeżego powietrza. Po trzydnio-
wej podróży, śruba nagle przestała pracować, ma-
szyny statku ucichły.

29 czerwca 1941 roku dopłynęli do celu. Ni-
gdzie nie było widać żadnego portu, tylko w nie-
wielkiej odległości szary, zamglony ląd. Nie wszy-
scy przeżyli tę trudną podróż. Zmarłych zaszywano 
w brezentowe worki, obciążano żelastwem i wrzu-
cano do morza. Do statku podpłynęły krypy, na 

które wsiedli więźniowie, między nimi był  również  
Tadeusz Rybczyński. Powoli z mgły wyłaniał się 
skrawek płaskiej ziemi i coś na kształt molo. Dalej 
prawie pionowa skalna ściana. Po wyjściu na ląd  
wspinali się po grubo wyciosanych w skale stop-
niach. Kiedy dotarli na górę ich oczom ukazała się   
pusta jak stół przestrzeń. Przybysze od razu zosta-
li zaatakowani przez roje komarów żądnych krwi. 
Owady obsiadały ludzi i boleśnie gryzły, trudno się 
było od nich opędzić. Ta ziemia zapomniana przez 
Boga, to łagier Panoj na Półwyspie Kolskim.

 Więźniów zaprowadzono do drewnianych 
barków, wszystkich zdziwił fakt, że otoczone były 
tylko jednym rzędem drutów kolczastych, bez wie-
życzek strażników. Szybko okazało się, że te zabez-
pieczenia są niepotrzebne, bo z tego miejsca nie ma 
żadnych szans na ucieczkę. Z jednej strony morze 
zimne, jak pływający w nim lód, z drugiej zaś tun-
dra - płaska i rozmokła. Ucieczka z obozu oznacza-
ła skazanie się na pewną śmierć.

Podczas pobytu Tadeusza Rybczyńskiego 
w łagrze, dwóch śmiałków próbowało wydostać 
się na wolność. Straż jednak nie martwiła się zbyt-
nio z tego powodu, z przekonaniem twierdziła, że 
uciekinierzy prędzej czy później wrócą. Tak się 
rzeczywiście stało, ale wrócił tylko jeden i to ledwo 
żywy. Zwłoki drugiego znaleziono kilka dni póź-
niej. Pierwszego dnia więźniowie otrzymali zupę 
z rozgotowanych ryb, w której pływały robaki. Nikt 
jednak nie wybrzydzał, głód na to nie pozwalał. 
W tym czasie popularne było rosyjskie przysłowie 
„Kak prywykniesz, żyt budiesz”. Każdy z osadzo-
nych chciał żyć.

Już 1 lipca 1941 roku zesłańców podzielo-
no na kolumny robocze po 500 osób. Jedna z nich 
odeszła do pracy w głąb cypla. Brygada ta miała 
bardzo ciężką pracę, zajmowała się wyrównywa-
niem terenu. Tadeusz Rybczyński był na szczęś-
cie w tej, która pozostała w obozie. Brano z niej 
po kilkunastu ludzi do pomocy przy rozładunku 
towarów dostarczanych drogą morską z Murmań-
ska i Archangielska. Zdarzały się podczas tej pracy 
przyjemne  niespodzianki. Jedną z nich było wy-
padnięcie z sieci na haku dźwigu ogromnego koła 
sera. Nie udało się  go pozbierać w całości, znaczna 
jego część zniknęła w kieszeniach pracujących.  Po-
dobne wypadki zdarzały się z innymi produktami. 
Więźniowie mogli sobie przypomnieć  smak dawno 
nie próbowanych  produktów. 

Większość ludzi z kolumny tworzyła tzw. 
„brygady donosicieli”, czyli dostarczała wszyst-
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��

ko, czego potrzebowała grupa, która pracowała 
w głębi cypla, a więc żywność i narzędzia. Z ko-
lumny wydzielano również sotnie, czyli setkę 
względnie zdrowych i młodych chłopaków. Rano 
dostawali oni z magazynu zaplombowane 25-kilo-
gramowe woreczki z wiktuałami dla NKWD oraz 
kromkę chleba i 50 gram margaryny na drogę. 
Woreczki te nosiło się do obozu w głębi lądu. Dro-
ga zajmowała cztery godziny w jedną stronę. Była 
ona bardzo trudna, często należa-
ło przemieszczać się po bagnistym 
terenie, skacząc  z jednej wysepki 
z mizernymi krzaczkami na drugą. 
W połowie wędrówki znajdował 
się głęboki wąwóz, o obślizgłych 
zboczach, w którym niejeden wię-
zień stracił życie. Śmiertelność 
w obozie była bardzo duża, z po-
wodu niedożywienia, chorób i zim-
na. Ludzie zapadali na: gruźlicę, 
tyfus, zapalenie płuc i dyzenterię. 
Z obozu wolno było wysłać jeden list 
do najbliższych, odpowiedzi  jednak 
nigdy nie nadchodziły.

W łagrze w Panoj Tadeusz 
Rybczyński przebywał do 25 lipca 
1941 roku. Tego dnia więźniom ka-
zano się spakować  i zaprowadzono ich do portu. 
Na redzie czekał na nich statek. Wszystkich zała-
dowano na niego. Podróż do Archangielska  trwała 
cała dobę. Przez ten czas  nic  nie dano im do jedze-
nia i picia. 26 lipca 1941 roku Tadeusz Rybczyński, 
jak i inni jego towarzysze niedoli znaleźli się w Ar-
changielsku, zaś 27 lipca 1941 roku przewieziono 
ich do obozu jenieckiego w Jużnej. Tam przebywali 
do 9 września 1941 roku.

Droga do wolności

10 września 1941 roku znowu przetrans-
portowano więźniów do Archangielska, a 16 
września 1941 roku załadowano ich na statek 
płynący do Anglii. Podróż trwała prawie miesiąc. 
13 października 1941 roku Tadeusz Rybczyński 
i inni żołnierze trafili do portu Glasgow, a następ-
nie 14 października do obozu lotnictwa polskiego 
w Kirghaun. Od 22 listopada 1941 roku do 14 mar-
ca 1942 roku przebywali w miejscowości Hucknall, 
w Polskich Siłach Powietrznych, gdzie zdobywali 
wiadomości teoretyczne. Po czterech miesiącach 

nauki przyszli piloci odbywali ćwiczenia praktycz-
ne na samolotach. Różnego rodzaju kursy zwią-
zane z lotnictwem Tadeusz ukończył w następu-
jących miejscowościach: Brighton (24.03.1942 
– 15.07.1942), Hucknall (16.07.1942 – 18.09.1942), 
Newton (18.09.1942 – 28.04.1943), Grangemouth 
(27.04.1943 – 4.10.1943).

Po ukończeniu kursów w 1943 roku Tadeusz 
Rybczyński został przydzielony do 308 Dywizjonu 

Myśliwskiego Ziemi Krakowskiej. Jako znak roz-
poznawczy na kadłubach samolotów tej jednostki  
namalowane były litery ZF, a lotnicy nosili jedwab-
ne szaliki koloru białego. Symbolem dywizjonu był 
znak, przedstawiający strzałę ze skrzydłami oraz 
biało-czerwono-niebieską wypustką.

Bartłomiej KrawiecNiezwykłe losy Tadeusza Rybczyńskiego

W Anglii (Tadeusz Rybczyński czwarty od lewej).

Odznaka Dywizjonu 308.
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Dowódcami  w okresie  służby Tadeusza Rybczyń-
skiego byli:

4.03.1943 r. - 18.05.1943 r. - kpt. pil Paweł Niemiec 
19.05.1943 r. - 20.03.1944 r. - kpt. pil Józef Żulikowski
21.03.1944 r. - 16.11.1944 r. - kpt. pil Witold Retinger

W 1943 roku dywizjon spotkał się z zada-
niami, które nie pozwalały mu się wykazać w wal-
ce, miał bowiem patrolować Kanał La Manche, 
chronić bombowce, osłaniać konwoje morskie 
oraz niszczyć cele naziemne. 29 kwietnia 1943 r.
jednostkę skierowano na odpoczynek, przesuwa-
jąc ją na lotnisko Church Fenton, a od 5 lipca ba-
zowała na lotnisku w Hutton Cranswick. Kolejna 
zmiana miejsca nadeszła 7 września 1943 r., pilo-
ci wówczas przenieśli się na lotnisko we Friston. 
W październiku dywizjon wszedł w skład 131 Pol-
skiego Skrzydła Myśliwskiego. 11 listopada 1943 r. 
nastąpiła ostatnia w tym roku zmiana - dywizjon 
wylądował w Northolt, otrzymując samoloty typu 
„Spitfire” Mk-IX.

Od 14 lipca 1943 roku do lipca 1944 roku 
Tadeusz Rybczyński odbył 77 lotów operacyjnych 
i 289 lotów bojowych.

1 marca 1944 roku Tadeusz Rybczyński 
strącił niemiecki samolot. Fakt ten zostaje odnoto-
wany w kronice Dywizjonu 308. Za swoją ofiarną 
i bohaterska służbę zostaje odznaczony dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych (11.10.1944 r. i 24.11.1944 r.), 
otrzymał też awans na stopień chorążego.

W dniach 8-15 marca 1944 roku Tadeusz  
trafił na kurs bombardowania do Llanberd. Zada-
niem szkolenia było odpowiednie przygotowanie 
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Piloci z Dywizjonu 308 (Tadeusz  Rybczyński w drugim rzędzie, drugi od lewej).

Dokument potwierdzający strącenie samolotu 
niemieckiego przez Tadeusza Rybczyńskiego
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pilotów do zbliżającej się inwazji na kontynent. 
1 kwietnia 1944 roku całe 131 skrzydło przeniosło 
się na lotnisko w Deanland. Podczas pierwszego 
dnia inwazji dywizjon wykonał cztery loty w sile 12 
“Spifire’ów”. 3 sierpnia jednostka  przeniosła się na 
lotnisko Plumetot.

W tym okresie dywizjon miał bardzo dużo za-
dań, każdego dnia musiał podrywać się do lotu przy-
najmniej trzy, cztery razy dziennie. Podczas bitwy 

o Falaise Polacy zniszczyli aż 150 
samochodów oraz 12 dział pan-
cernych. 5 września 1944 roku 
jednostka przeniosła się na lot-
nisko Londiniere, a 10 września 
na lotnisko w Vendeville. Od 2 
października Polacy bazowali 
w Deurne, od 11 października - 
w St. Denis. W ostatnich dwóch 
miesiącach 1944 roku dywizjon 
podrywał się rzadko, dopiero 16 
grudnia 1944 roku wzniósł się w 
powietrze, aby odeprzeć kontr-
ofensywę w Ardenach. Kiedy 1 
stycznia 1945 roku  Polacy pole-
cieli na bombardowanie, nad ich 
lotniskiem pojawiło się około 50 
niemieckich maszyn. Katastro-

fę zażegnały wracające polskie dywizjony - 308 
i 317, które zaatakowały z zaskoczenia nieprzy-
jaciół. Dywizjon „Krakowski” zestrzelił wówczas 
aż dwanaście  maszyn niemieckich. Od lutego 
1945 r. Dywizjon 308 stacjonował  na lotnisku 
w Holandii, zaś 13 kwietnia przeniósł się na lot-
nisko w Nordhorn na terenie Niemiec. Ostatnim 
podczas wojny miejscem bazowania Dywizjonu 
308 było Varrelbush kolo Bremy.

Kronika Dywizjonu 308.

 Piloci z Dywizjonu 308 (Tadeusz Rybczyński w ostatnim rzędzie, trzeci od prawej).
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Zagadkowa śmierć

Tadeusz Rybczyński zginął 11 listopada 
1945 roku. Rodzina o tym tragicznym wydarzeniu 
dowiedziała się z gazety „Dziennik Ludowy”, którą 
przyniósł do domu mojego pradziadka Stanisława 
Rybczyńskiego - sąsiad Stanisław Kuchnowski. 
Na łamach dziennika znalazła się następująca 
informacja: „Zamordowanie oficera polskiego 
na ulicy w Londynie” oraz krótka treść: „Tadeusz 
Rybczyński, oficer lotnictwa polskiego w Anglii 
padł ofiarą mordu skrytobójczego. Rankiem 11 
listopada 1945 roku znaleziono zwłoki na ulicy. 
Przy zabitym nie znaleziono broni. Morderstwo 
na polskim lotniku owiane jest tajemnicą”.

 Rodzina próbowała uzyskać informacje 
na temat okoliczności śmierci Tadeusza Ryb-
czyńskiego. Z Anglii przyszła odpowiedź, że 
przyczyną było samobójstwo. Nikt nie uwierzył 
w taką wersję wydarzeń. Wątpliwości zasiał rów-
nież  bliski przyjaciel Tadeusza Rybczyńskiego 
z Anglii – Jan Talar. Stanowczo oświadczył on, 
że to nie mogło być samobójstwo. Stwierdził, że 
bardzo dobrze znał Tadeusza, był to człowiek 
o kryształowym charakterze,  prawdziwy żołnierz, 
bohater, wzór do naśladowania dla innych. Ta-
jemniczości całej sprawie nadaje również fakt, 
że  nikomu nie pozwolono obejrzeć ciała, niko-
go też nie powiadomiono o dacie  i miejscu po-
grzebu. Jan Talar stwierdził, że w takim przy-
padku jest rzeczą normalną, że towarzysze broni 
biorą udział w ostatniej drodze kolegi. Tu nikt 
z jego przyjaciół nie został powiadomiony, wszyst-
ko odbyło się w wielkiej tajemnicy. Wśród znajo-
mych zmarłego panowała atmosfera lęku, ludzie 
bali się wypowiadać w tej sprawie. Jan Talar 
oświadczył, że Tadeusz miał zaplanowaną  przy-
szłość, razem mieli pojechać  do Niemiec i tam 
zorientować się, czy warto wracać do Polski. Tego 
dnia byli właśnie umówieni. Jan Talar nie  mógł  
doczekać się na swojego przyjaciela, Tadeusz  
spóźniał  się. Zniecierpliwiony poszedł po papie-
rosy i na pierwszej stronie widocznej gazety do-
wiedział się o tragedii. Nurtowało go pytanie, czy 
to możliwe, żeby ktoś na kilkanaście godzin przed 
planowaną podróżą mógł targnąć się na własne 
życie.

Zagadka śmierci Tadeusza Rybczyńskiego 
nie jest do dnia dzisiejszego wyjaśniona. Według 
prawa angielskiego przez 50 lat wydarzenia te 

są utajnione, okres ten minął w 1995 roku. Mam 
nadzieję, że kiedy dorosnę, uda mi się wyjechać 
do Anglii i dowiem się prawdy o śmierci mojego 
przodka.

Wiem, że został pochowany na cmentarzu 
Brookwood Military Cmentary, Plot 27 Row E 
Grave 9.

Bartłomiej Krawiec 
Klasa III gimnazjum

Zespół Szkół nr 4 
w Krasnymstawie

Praca pisana pod kierunkiem
mgr Agnieszki Manachiewicz

Źródła:
Praca została napisana na podstawie wspomnień 
Jana Rybczyńskiego i Tadeusza Rybczyńskiego 
brata i bratanka bohatera pracy.
Wykorzystano również informacje z Kroniki Dywi-
zjonu 308 oraz pamiątki (oryginalne dokumenty 
i zdjęcia), które są w posiadaniu rodziny.

Grób Tadeusza Rybczyńskiego w Anglii.
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Monika Nagowska 

Filigranowe opowieści

O Naturo, ty niepojęta...

Każdy pisarz ma swoją ulubioną metodę 
pracy. Niekiedy jest ona wręcz unikatowa. Na przy-
kład pierwszy bohater „Filigranowych opowieści” 
- Józef Ignacy Kraszewski - zasiadał i pisał swoje 
powieści z marszu „na czysto”. Pokrywał literami 
równe arkusze papieru, a jeżeli już trzeba było coś 
wyjątkowo poprawić – przepisywał cały arkusz. 

Może i był to najlepszy sposób dla Kraszew-
skiego, Zofii Nałkowskiej taka metoda nie odpo-
wiadałaby zupełnie. Długo pracowała nad każdym 
szczegółem. Nie znosiła improwizacji i nawet krót-
kie publiczne wystąpienie musiało być ułożone 
i zapisane na kartce, a cóż dopiero tekst do druku! 
Każde zwięzłe zdanie było „hieroglifem myśli” – 
dopiero później zaokrąglała je, przepisywała utwór 
nawet po siedem razy, dopóki nie stał się doskona-
ły. Niepohamowana skłonność do korekty rozcią-
gała się także na teksty innych autorów, nawet te 
już poprawione i wydrukowane. Stąd książki, które 
czytała pełne były ołówkowych znaczków na mar-
ginesach. Bolało ją zdanie źle napisane (...) uwie-
rało jak źle skrojona suknia.1 Krawiecka termino-
logia nie jest tu przypadkowa. Jan Kott wspomina, 
że pisanie (oraz redagowanie) miało u Nałkowskiej 
coś z kobiecych robót. Przyjaciele na długo zapa-
miętali taki oto obraz pisarki – zapracowana, pi-
sząca nie na arkuszach, ale na małych skrawkach 
przyciętych nożyczkami. Niejednokrotnie te stosy 
cienkich paseczków zapełnionych wysokimi lite-
rami sypały się na dywan, przykrywały kołdrę, gdy 
rankiem pracowała w łóżku. Nałkowska nie mó-
wiła zbyt wiele podczas tworzenia tekstów. Przy-
najmniej nie mówiła zbyt wyraźnie, gdyż w ustach 
trzymała w takich chwilach cały zestaw szpilek do 
spinania karteluszek w idealną całość.

Wilhelm Mach wspomina, jak to zastał Nał-
kowską nad „scalaniem” książki. Gdy zabrakło jej 

1 Jan Kott: Rozmowy Zofii Nałkowskiej. W: Wspo-
mnienia o Zofii Nałkowskiej. Warszawa: Czytelnik, 1965, 
s.164

szpilek krawieckich, sięgnęła po różnobarwne wiel-
kie szpilki od kapeluszy. Tekst tak przyozdobiony 
wyglądał jaskrawo, płocho i kapryśnie – jedyny 
w swoim rodzaju literacki patchwork.2 Pani Zofia 
swoją metodą wywoływała nieustające zdziwienie, 
bo mało kto sądził, że można pisać powieści „kle-
jąc je”. Włodzimierz Pietrzak widząc ją przy pracy, 
zdumiony opowiadał: Nałkowska to pisze na kart-
kach, jakoś je kroi, zlepia śliną i ma powieść!3

Autorka w ferworze zmagań z tworzywem 
literackim najwyraźniej nie martwiła się o swój 
„image”. Widziało ją w takich chwilach niewielu. 
Natomiast każda inna sytuacja wymagała specjalnej 
oprawy i Zofia Nałkowska nie pozostawiała swoje-
go wizerunku przypadkowi. Bardzo zależało jej na 
atrakcyjnym wyglądzie, chciała mieć ładne zdjęcia 
i podobać się niezależnie od okoliczności. Nic więc 
dziwnego, że dbała o zdrowie i wygląd, wzbudzając 

2 Wojciech Żukrowski określił ten styl pracy metodą 
mozaikową lub puentylistyczną (Wojciech Żukrowski: 
Pani Zofia. W: Wspomnienia..., op. cit., s. 233).
3 Tadeusz Breza: Wspomnienie o „Węzłach życia”. 
W: Wspomnienia..., op. cit., s.188-189

Fragment „Węzłów życia” – pierwsza redakcja autorki 
 (źródło: Ewa Pieńkowska: Zofia Nałkowska. 

Warszawa 1975, s. 305).
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zazdrosne komentarze koleżanek po piórze. Ma-
ria Dąbrowska w 1947 roku z podziwem notowała 
w swoim dzienniku: Nałkowska olśniewała. Trzy-
ma się coraz lepiej, musi mieć świetnych masaży-
stów i kosmetykarzy, bo nawet gładka się zrobiła 
na gębie i szyjsku.4 Zachwyt w pełni zasłużony, bo 
pani Zofia nawet w 70 roku życia wciąż pamięta-
ła, by brodę trzymać wysoko, wtedy jej długiej szyi 
ubywało lat. Szczęśliwie miała przy tym Nałkowska 
autoironiczny stosunek do siebie samej - co wszak 
jest cechą ludzi inteligentnych. Na jubileusz pięć-
dziesięciolecia pracy twórczej (obchodzony w 1952 
roku) zacytowała  słowa Cecylii Kolichowskiej, bo-
haterki „Granicy”: Wszystkiego byłabym się spo-
dziewała, ale tego, że będę stara, to nigdy.5 Jed-
nak gdy potrzebowano daty jej urodzin – zręcznie 
unikała odpowiedzi na to kłopotliwe pytanie. Jan 
Kott zebrał się niegdyś na odwagę i poszedł do pani 
Zofii z przyjaciółmi ustalić ostatecznie, która z dat 
jest tą prawdziwą. Owszem, odpowiedzi udzieliła 
łaskawie: Moi drodzy – wszystkie są fałszywe. Ni-
czego więcej wówczas się nie dowiedzieli. 

Pisarkę adorowano ze szczerym zachwytem 
i te hołdy sprawiały jej niewątpliwą przyjemność. 
Z relacji tego samego Jana Kotta pozostała charak-
terystyczna opowieść, jak to razem z Nałkowską 
w 1947 roku zwiedzał w Moskwie fabrykę trakto-
rów. Otóż na tę okazję nasza elegancka pisarka 
założyła kapelusz z ogromnym piórem i suknię na-
szywaną dżetami. Dziwiono się w fabryce i pytano 
kim jest ta bardzo egzotyczna starsza pani. Efekt 
został więc osiągnięty. Ba, tego dnia podszedł do 
delegacji młody pisarz rosyjski i zwierzył się Kot-
towi: Ona caryca, ona pierwsza wielka dama, 
jaką widziałem. W powojennym ubogim Związku 
Radzieckim zjawiła się jak postać z innego świata - 
etola ze srebrnego lisa, toczek, korale, sam sposób 
bycia pełen godności, łaskawy...6

Wydawało się zupełnie naturalne, że 
wielkiej damie należą się wielkie względy. Pisar-
ka przyjmowała je jako coś oczywistego i tylko 
z rzadka jej oczekiwania sprawiały wrażenie nieco 
wygórowanych. Było tak chociażby w 1939 roku, 
gdy Nałkowska, jak wielu Polaków w tych czasach, 

4 Kalina Błażejewska: Co za nonsens – takie życie, takie 
zdychanie. „Wysokie Obcasy” 10 stycznia 2015 r., s.14
5 Mieczysław Bibrowski: Ona i jej dom, czyli nasza tra-
dycja. W: Wspomnienie..., op. cit., s. 85
6 Wojciech Żukrowski: Pani Zofia. W: Wspomnienia..., 
op. cit., s.231

uciekała przed wojenną zawieruchą. Wędrowała 
między innymi z Polą Gojawiczyńską i jej córką. 
Pewnego razu, gdy zatrzymały się wśród bezlud-
nych, ubogich osiedli – pani Zofia dostała dotkli-
wego bólu gardła. Córka Gojawiczyńskiej z troską 
zapytała, czym dałby się ulżyć jej niedoli. Nałkow-
ska odpowiedziała bez chwili wahania: Żółtkami 
utartymi z cukrem. Zasmucone towarzyszki nie 
wierzyły, aby można było znaleźć w nocy i w takich 
okropnych warunkach – jaja i cukier. Nałkowska 
zaś, zwracając się do córki pani Poli, rzekła z prze-
konaniem: Moje dziecko. Pan Bóg musi wiedzieć, 
że Nałkowska ma chrypkę. 

Jak ostatecznie zakończyła się sprawa z ko-
glem-moglem – nie wiadomo. Nie wszystkie fakty 
można przecież sprawdzić. Dla ciekawych życia pi-
sarki istnieją na szczęście jej „Dzienniki” pisane od 
1899 roku (!) i wspomnienia przyjaciół. A ci pamię-
tają ją z mniej oficjalnych sytuacji – skrupulatnie 
pracującą nad tekstem lub w otoczeniu ukocha-
nych zwierząt. 

To, że lubiła wszystkie stworzenia duże 
i małe, potwierdzają dwa zbiory opowiadań: „Moje 
zwierzęta” (1915 r.) i „Między zwierzętami” (1934 
r.). Charakterystyki ulubieńców miała Nałkowska w 
zasięgu ręki we własnym domu. Już przez powieść 

Zofia Nałkowska w fotografii J. Szczeskiego  
(źródło: Wspomnienia o Zofii Nałkowskiej. 

Warszawa 1965, frontispis).
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„Dom nad łąkami”, w której wspominała 
swój pobyt w Górkach, przewija się cała me-
nażeria autentycznych postaci. Gości witała 
tam Wunia - bynajmniej nie żaden odźwier-
ny - lecz popielata sowa.  Siedziała - duża 
i puszysta - w pokoju jadalnym na drążku 
i na znak wzburzenia od czasu do czasu 
stroszyła pióra wokół szyi w pierzastą kolię. 
U pań Nałkowskich (matki pani Zofii, sio-
stry Hanny i samej pisarki) zamieszkiwała 
też czarna kawka z przetrąconym skrzy-
dłem. Mały zając chował się we własnej 
skrzynce lub przemykał pod ścianami. 
Były też koty i ratowane przed kotami my-
szy oraz psy – Półmordek i Morus. Nawet 
w martwych przedmiotach, jak wspomina 
Karolina Beylin, widziano zwierzęce cechy. 
Na przykład brązową torbę podróżną nazy-
wano pieszczotliwie „szczeniakiem”.

Prym w domu nad łąkami wiódł jednak 
osobnik szczególny, jak mawiano stary egoista 
bez żadnej ambicji. Był to oswojony jeż. Biegał po 
domu, charakterystycznie stukając łapkami i u każ-
dego gościa pań Nałkowskich starał się milcząco 
wyprosić choćby jabłko. Był interesowny i despo-
tyczny. Ba, zabierał jedzenie innym zwierzakom, 
w końcu jednak przeholował w łakomstwie. Pew-
nego dnia, gdy przybył w gości znany rzeźbiarz Xa-
wery Dunikowski, jeż nic nie podejrzewając przyjął 
z jego rąk niecodzienny poczęstunek - nieświado-
mie napił się z rzeźbiarzem... koniaku. Efekt łatwy 
był do przewidzenia, a i wrażenie piorunujące. 
Dotychczasowy despota zataczał się po pokojach 
i wprawiał w zdumienie pozostałe zwierzęta.7

Czy to Górki, czy Grodno – zawsze pani 
Zofia niczym doktor Dolittle obracała się między 
licznymi stworzeniami tego świata. Psy Diana 
i Ralf asystowały przy obiadach, grzecznie kładąc 
głowy między potrawami, ale nie przeszkadzając 
biesiadnikom. Sarenka Basia stukała kopytkami 
jak elegantka na obcasach, unikając chodników, 
gdyż ślizgała się na nich. W warszawskim mieszka-
niu kocica Mia wyjadała z flakonów tulipany i róże, 

7 Nałkowska w „Domu nad łąkami” przy okazji opisu 
pewnego prosiaka, ironicznie wspomina o własnym pi-
sarstwie: Miał też bardzo zabawny ogonek. Ale ponie-
waż powiedział ktoś złośliwie o mojej literaturze, że ja 
opisuję „ile razy świnia ma zakręcony ogonek i w którą 
stronę”, więc już nie będę opisywała tego ogonka (Wło-
dzimierz Wójcik: Zofia Nałkowska. Warszawa: Wiedza 
Powszechna, 1973, s. 164).

a maleńkie kocięta nosił w pysku rasowy wilczur 
Shocking (jak Nałkowska mówiła: ostatni shoc-
king w mej biografii). 

Zdarzyło się pewnego razu, że Shockinga 
porwano. Pies nie powrócił ze spaceru, co było dla 
właścicielki prawdziwym nieszczęściem. Zrozpa-
czona Nałkowska dała ogłoszenie do gazety i obie-
cała dużą nagrodę. Zapoczątkowało to całą serię 
wizyt podejrzanych typów, usiłujących przekonać 
panią Zofię, że pies, którego właśnie przyprowadzi-
li to jej ulubieniec. Nieważna przy tym była rasa, 
umaszczenie i rozmiary zaginionego zwierzęcia. 
„Znalazcy” udowadniali, że Nałkowska szukająca 
dobrze znanego jej wilczura, powinna dostrzec go 
w każdym innym czworonogu. A przyprowadzono 
ich wiele do domu pisarki. Kolejno zjawiały się: 
pudel, szpic, jamnik, ratlerek, pinczer maltański, 
a nawet egzotyczny chow-chow. Pomysłowość 
ludzka nie zna granic. Szczególnie zapadł w pamięć 
jeden z osobników skuszony obietnicą nagrody. Po-
noć przekonywał on pisarkę tak żarliwie, że trudno 
było mu się oprzeć: O, niech łaskawa pani patrzy, 
jak się on do pani łasi! No Filuś, podaj pani łapkę. 
To pani pies, żebym tak zdrów był! Takiego dru-
giego buldoka na całej Warszawie pani dobrodzi-
ka nie znajdziesz. A bestia żarta, jak sto diabłów. 
U mnie krzywdy nie miał. Dwa kilo mu przybyło. 
Bierz pani swoją psinę, bo mi stworzenia żal – tak 
się stęsknił.8 Okazało się, że prawdziwy Shocking 

8 Stefania Podhorska-Okołów: Wspomnienia o Zofii 
Nałkowskiej. W: Wspomnienia..., op. cit., s.272

Zofia Nałkowska w Zakopanem w 1938 roku  
(źródło: Wspomnienia o Zofii Nałkowskiej. 

Warszawa 1965, s. 96/97).
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zawędrował aż na Grochów i zapewne ktoś mu 
w tej wędrówce bardzo dopomógł. Kradziony był 
kilka razy, w końcu nie wrócił.

Jak wspomina Ewa Szelburg-Zarembina 
zwierzęta fascynowały Nałkowską. Być może  prze-
bywając wśród nich, starała się dowiedzieć, co „my-
ślą” i co lubią? Pisała przecież w „Romansie Teresy 
Hennert”: indyk lubi, żeby go jeść z borówkami. 
Cóż, może to nie jest najlepszy przykład... 

Chociaż Nałkowska kochała zwierzęta, to nie 
stroniła od futer i etoli. Zawsze elegancka, z wdzię-
kiem przerzucała na ramionach srebrnego lisa. 
A jednak kiedyś zdarzyło się coś wręcz przeciwnego. 
W 1953 roku to ją „przerzucał” nad łąką rozjuszo-
ny byk. Winna oczywiście była czerwona sukienka, 
w którą na spacer ubrała się pisarka nieświadoma 
zagrożeń. Ojciec literatki – znany geograf i miłoś-
nik przyrody – gdyby żył, zapewne podsumowałby 
rzecz całą powtarzając swoje znane westchnienie: 
O Naturo, ty niepojęta...9 

Ojca zabrakło, by pocieszyć Zofię, ale ża-
łowali jej wszyscy bez szczególnych złośliwości 
komentując w kawiarniach warszawskich całe to 
nieszczęśliwe zdarzenie. Jedynie Władysław Bro-
niewski z charakterystyczną dla siebie pozą nie 
rozczulał się nad pisarką. Nie dość, że posłużył się 
terminologią zoologiczną i przezwał koleżankę po 
piórze... krową, to na dodatek burknął: Dobrze jej 
tak. 

O, naturo ludzka! Niepojęta...

Monika Nagowska
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Katarzyna Nowakowska 

Rosół na smaku rzeczywistości? 
O (nie)prawdzie w dziennikach 

słów kilka

Jedni wolą – jakby to nazwał Ingarden – li-
teraturę „czystej krwi”, inni czytają dzienniki, au-
tobiografie, listy, czyli tzw. „literaturę dokumentu 
osobistego”1. Nie wiem, którzy z nich – czytelników 
– mają łatwiej. Jedno jest pewne – ci od fikcji, bio-
rąc do ręki powieść wiedzą, że wszystko w niej to 
n i e p r a w d a 2 . Mogą wszakże wyszukiwać w tek-
ście elementy z biografii autora, ale główną cechą 
literatury jest przecież fikcja. Ci drudzy zaś, sięga-
jąc po dziennik, pamiętnik, zbiór listów oczekują 
p r a w d y . Czytając, ufają, że tak było naprawdę, że 
diarysta X był tego dnia w tym miejscu i zrobił to, 
o czym później napisał. Może zbyt pochopnie na-
pisałam, że wszyscy od dzienników oczekują praw-
dy. Mógłby znaleźć się jakiś fanatyk, który tropiłby 
przekłamania w literaturze dokumentu osobistego 
– oczywiście. Ja jednak, czytając dzienniki (robię 
to rzadko, należę raczej do tej pierwszej grupy, 
krótko mówiąc – wolę fikcję), wierzę diaryście na 
słowo. Wierzę, ufam i czuję się oszukana, gdy dia-
rysta (podły!) zwyczajnie k ł a m i e .

Prawdę w dziennikach, bo o nich będę pisać, 
można badać z różnych perspektyw3.  Chciałabym 
zająć się relacją: prawda dziennika a prawda życia. 

Skąd wzięła się nieprawda w dziennikach? 
Wszakże elementy fikcyjne zaczęły pojawiać się 
w nich dopiero w drugiej połowie XX wieku. 
Wcześniejsze dzienniki pisarzy nie były wolne 

1 Termin Romana Zimanda. Roman Ingarden utwory 
tego typu nazwał „granicznymi”.
2 W znaczeniu: fikcja literacka. Ingarden pisał, że 
w dziele sztuki literackiej (dzieło literackie pojmował 
szerzej, jako ‘wszystko, co jest zbudowane z liter’) nic się 
na serio nie sądzi, a wszystkie zdania w nim zawarte to 
quasi-sądy. Zob. R. Ingarden, O tak zwanej „prawdzie” 
w literaturze, w tegoż: Studia z estetyki, t. 1, Warszawa 
1985.
3 Por. A. Fitas, Prawdy dziennika, w: Prawda w lite-
raturze, studium pod red. A. Tyszczyka, J. Borowskiego, 
I. Piekarskiego, Lublin 2009, s. 385-394.
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od literackości i czujności nad tą literackością4, 
ale oczywistych kłamstw w nich nie znajdziemy. 
Wszystkiemu „winny” Gombrowicz! Jego „Dzien-
nik”, który przecież w całości należy do literatu-
ry, jest wyzwaniem rzuconym czytelnikowi. Był 
z góry zaplanowanym dziełem, który przyjął nazwę 
„dziennik”5. Gombrowicz jednak – i to trzeba pod-
kreślić – nie udawał tego, że nie jest to dziennik 
sensu stricto. Czytamy:

Piątek. Piszę ten dziennik z niechęcią. Jego nie-
szczera szczerość męczy mnie. Dla kogo piszę? 
Jeśli dla siebie, dlaczego to idzie do druku? A je-
śli dla czytelnika, dlaczego udaję, że rozmawiam 
ze sobą? (…) Fałsz, tkwiący w samym założeniu 
mego dziennika, czyni mnie nieśmiałym i prze-
praszam, ach, przepraszam…6.

Gombrowicz publikował najpierw swój spe-
cyficzny dziennik w paryskiej „Kulturze”. Po jego 
śmierci pałeczkę przejął Gustaw Herling-Grudziń-
ski ze swym „Dziennikiem pisanym nocą”, dzien-
nikiem, ale jakże innym od dzieła swego wielkiego 
poprzednika. Najsłynniejszym chyba przekłama-
niem diarystycznym Herlinga-Grudzińskiego był 
wpis z 3 czerwca 1976 roku, w którym pisarz re-
lacjonuje swoją podróż do Pragi. Następnego dnia 
ujawnił jednak mistyfikację – ta podróż nigdy się 
nie odbyła. Pisarz znany jest z tego, że swoje powie-
ści i opowiadania opiera na autentycznych zdarze-
niach; ponoć powiedział, że „z głowy” nie napisałby 
nic, bo nie ma wyobraźni.  Na obrazie Grudzińskie-
go - jako doskonałego kronikarza i obserwatora 
- powstała rysa. Wyreżyserowana rysa. Małgorza-
ta Czermińska, która dziennik Grudzińskiego na-
zywa świadectwem, pisze, że czytelnicy wzmożyli 
wówczas swą czujność, co do faktów zapisanych 
w dzienniku7. Bo diaryście nie wolno ufać! Nie jest 
to jednorazowy eksces diarystyczny autora Wieży. 

4 Wpis młodej Nałkowskiej: „Wszystko, co spotyka 
mię w życiu rozpatruję literacko; mam specjalną formę 
przyjmowania wrażeń, specjalną formę marzeń i wspo-
mnień, w ogóle myśli – formę, że tak powiem – epiczną”. 
Z. Nałkowska, Dzienniki, oprac., wstęp i komentarz 
H. Kirchner, t. 1: 1899-1905, Warszawa 1975, s. 195.
5 Założenie z góry formy, kształtu dziennika burzy jedną 
z jego cech, a mianowicie bezplanowość, tworzenie z dnia 
na dzień.
6 W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956,  red. nauk. 
J. Błoński, Kraków 1989, s. 24.
7 M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świade-
ctwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków, 2000, s. 49.

W 1996 roku pojawia się nagle kilka zapisów z roku 
2000. Grudziński tworzy groteskową opowieść 
á la political fiction o swej „misji” moskiewskiej 
w sprawie zniknięcia z mauzoleum mumii Leni-
na, po czym „wraca na ziemię” – następny zapis 
ma datę „12 marca 1996”. Cóż miały znaczyć te 
kłamstewka Grudzińskiego? Może to hołd oddany 
Gombrowiczowi, uroczemu kłamcy? Nie wiem.

Relacja: prawda życia – prawda dziennika 
może mieć jeszcze jedno oblicze. Przykładem niech 
będzie owiany legendą (zupełnie jak jego autor) 
„Dziennik 1954” Leopolda Tyrmanda. Pisarz, zna-
ny przede wszystkim jako autor „Złego”, pierwszej 
po wojnie polskiej powieści sensacyjno-kryminal-
nej, pisał dziennik w czasach stalinizmu – przez 
kilka miesięcy 1954 roku. W połowie lat 60-tych 
Tyrmand wyemigrował, a w 1980 r. w Londynie 
(w 1981 r. w Polsce, oczywiście w tzw. drugim 
obiegu) wydał swój dziennik, który wzbudził nie 
mniejszą sensację niż bestseller „Zły”. Czytelni-
cy, zwłaszcza młodzi, którzy znali „okres błędów 
i wypaczeń” jako owiany tajemnicą, traktowali 
dziennik Tyrmanda jako kronikę tamtych czasów. 
Nic bardziej błędnego. Inni szukali w nim plotek 
o ówczesnej inteligencji czy skandalizującej kroni-
ki obyczajowej (autor „Złego” znany był ze swych 
licznych romansów). W londyńskim wydaniu 
dziennika wkradł się jednak edytorski kiks (i po-
psuł wszystko) – umieszczono fototypię jednej ze 
stron diariusza, która nie zgadzała się z wydanym 
tekstem. Posypały się głosy, że dziennik Tyrmanda 
nie był pisany w Polsce w 1954 roku, tylko w latach 
70. na emigracji8. Hipotezę tę potwierdził Tadeusz 
Konwicki, pisarz, przyjaciel Tyrmanda. Wysunął 
on takie argumenty – po pierwsze niemożliwe jest, 
żeby dziennik udało się „przemycić” na Zachód 
(legenda głosi, że Tyrmand przewiózł go w podwo-
ziu samochodu), zwłaszcza, jeśli pisarz był osobą 
znaną i obserwowaną, po drugie zaś: diarysta pisze 
o zdarzeniu, które miało miejsce nie w 1954 r. tylko 
w 19569. Czyżby dziennik powstał dwadzieścia lat 
później na emigracji i został antydatowany?

Roman Zimand uważał jednak, że dzieło 
powstało w Polsce w 1954 r., a sam Tyrmand po-
kazywał mu jego fragmenty. Podobnie twierdzili 
Szczepański i Kisielewski. Jak było naprawdę? 

8 H. Dasko, Wstęp do: L. Tyrmand, Dziennik 1954, 
wstęp i oprac. H. Dasko, Warszawa 1995, s. 8.
9 M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt, dz. cyt., 
s. 236.
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„Dziennik 1954” powstał w Polsce w 1954 roku, 
jednak autor przygotowując go do wydania (w la-
tach 70-tych) dokonał w nim licznych i znaczących 
zmian. Przede wszystkim usunął wszelkie swoje 
wątpliwości i słabości polityczne, tworząc nieska-
lany obraz człowieka, który całym sobą był p r z e -
c i w k o 1 0. (Szkoda tylko, że „moralność polityczna” 
czy „narodowa” nie szła u Tyrmanda z „moralnoś-
cią ludzką”). Dodam plotkarsko, że jedną z korekt, 
jakich dokonał autor „Złego” w swym dzienniku 
była zmiana wieku swej ówczesnej dziewczyny, 
Krystyny (Bogny). Tak, odmłodził ją.

Nieprawda pojawia się również w dzienni-
ku Edwarda Stachury11. Nie jest to dziennik sen-
su stricto – to kompilacja dziennika intymnego, 
dziennika literackiego, dziennika z podróży, notat-
nika, brulionu, agendy, a nawet rysownika, a całość 
tworzy coś na kształt silva rerum. Autor – pisarz, 
poeta, pieśniarz – bardzo wyczulony był na prawdę 
w literaturze. Prawdę w znaczeniu zgodności z rze-
czywistością. Nie lubił niedokładności i nieścisłości 
w powieściach polskich prozaików (w jednej z ksią-
żek oburzył go fragment o ptakach, które nie mo-
gły o tej porze roku, w jakiej ma miejsce akcja, być 
w Polsce12). Stachura prowadził swe zapiski praw-
dopodobnie od dziewiętnastego roku życia – 
z dużymi przerwami – aż do samobójczej śmierci. 
Większość wpisów ma charakter fragmentaryczny, 
niekiedy brulionowy. Po wypadku, w którym stra-
cił część prawej dłoni poeta zaczyna pisać dzien-
nik, który nazywa „Pogodzić się ze światem”. Jest 
on stylistycznie inny od poprzednich zapisków. 
W edycji zachowano skreślenia w tekście, które 
doskonale pokazują zmiany, jakich dokonał Sta-
chura. Edytor dzienników pisze: (…) autor „Siekie-
rezady”, pomimo tego iż otępiony był przez leki, 
wciąż modelował tekst w taki sposób, by osiągnąć 
stylistyczną i operacyjną doskonałość. (…) Cho-
dziło mu o prawdę dotyczącą wycinka świata, 
który pozwalał się objąć przytłumioną percep-
cją. Jednak, by osiągnąć prawdę wypowiedzi, nie 
było potrzeby takiego konstruowania tekstu, żeby 
opisane fakty miały w stu procentach pokrycie 

10 H. Dasko, Wstęp, dz. cyt.
11 E. Stachura, Dzienniki. Zeszyty podróżne 1, wybór, 
przygotowanie z rękopisu do druku, przypisy i posłowie 
D. Pachocki, Warszawa 2010; E. Stachura, Dzienniki. Ze-
szyty podróżne 2, j.w. Warszawa 2011.
12 M. Buchowski, Edward Stachura. Biografia i legen-
da, wyd. 2, Opole 1993.

w rzeczywistości. Prawda taka może być bezpo-
średnim następstwem fikcji literackiej13.

Przykładem tego faktu niech będzie wpis 
z 8 czerwca 1979 r.: 

Spałem dobrze. Bez koszmarów. W nocy 
spadł wreszcie deszcz. Ale drobny. Na dworze po-
chmurno. W radio gościem audycji Cztery pory 
roku jest dzisiaj profesor Pieniążek. Słucham trochę 
jego opowieści. Teraz słucham o walce Tezeusza 
z Minotaurem. Ciągle te potwory. I zdanie: „Ariad-
na dla Boga Dionizosa, nie dla Tezeusza-człowieka. 
Nie żądaj szczęścia ponad ludzką miarę14.

Takie zmiany w tekście mogą wskazywać na 
kreacyjny charakter zapisków. Dla poety, któremu 
załamała się cała filozofia życia (przed wypadkiem 
zafascynował się buddyzmem zen, chciał stać się 
człowiekiem-nikt), który zachorował psychicznie, 
walka Tezeusza z Minotaurem będzie doskonałym 
wyrażeniem swojego stanu. Dlatego być może usu-
nął czy zamienił wyżej cytowany, skreślony frag-
ment. Zdanie: „Ciągle te potwory” można rozumieć 
dwojako: od kilku dni Stachura słuchał audycji 
o mitach greckich oraz ciągle w nim siedziały „po-
twory”, które nie dały mu w końcu pogodzić się ze 
światem.

Nieprawda w dziennikach może przejawiać 
się różnorodnie i mieć różnorodne funkcje – od 
autokreacji, mitologizacji, poprawienia swojego 
wizerunku, modelowania swojej własnej postaci 
i biografii, wreszcie zwykłego żartu, aż po próbę 
wyrażenia własnego bólu, własnej prawdy o rze-
czywistości.

Gombrowicz nazwał dziennik „rosołem na 
smaku rzeczywistości”. Z życia mamy samą isto-
tę dziennika, ale dodatki, przyprawy to już czysta 
(i jakże smakowita!) fikcja literacka. Powiem tak 
– zależy, co komu smakuje. Czytając dzienniki mo-
żemy wierzyć diaryście lub nie – i tak nie dowiemy 
się, jak było n a p r a w d ę .

Katarzyna Nowakowska

13 D. Pachocki, Zapisać życie w zeszycie. O znanych 
i nieznanych notatnikach Edwarda Stachury, w: E. Sta-
chura, Dzienniki. Zeszyty podróżne 2, dz. cyt., s. 397.
14 E. Stachura, Dzienniki. Zeszyty podróżne 2, dz. cyt., 
s. 368.

Katarzyna NowakowskaRosół na smaku rzeczywistości?
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Mirosław Kaczor

Coś z Wiednia, z Rzymu, 
z muzyki

Ten rok rozpocząłem od oglądania transmi-
sji Koncertu Noworocznego z Wiednia w wykonaniu 
Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich pod dyrekcją 
Zubina Mehty. Muzyka, jak zwykle, przepiękna, ale 
nie walce stały się motywem dominującym w tego-
rocznym koncercie. Na dwadzieścia utworów było 
dziewięć polek, dwa marsze i sześć walców. Występ 
zawsze kończy się „Marszem Radetzkiego”, a utwo-
rem przedostatnim jest najpiękniejszy - i chyba 
wszystkim znany - walc „Nad Pięknym Modrym Du-
najem”. W chwili kiedy zabrzmiały pierwsze dźwię-
ki tego walca, publiczność zareagowała brawami. 
Dyrygent zatrzymał orkiestrę, następnie zwrócił się 
z prośbą do widowni: Pozwólcie zabrzmieć muzyce. 
Kiedy zapanowała cisza, popłynęły pierwsze dźwięki 
- delikatne jak echa uderzeń  kropli rosy o powierzch-
nię wody, jak śpiew ptaka z dalekiego brzegu rzeki, 
dźwięki budzącego się dnia i budzącego się walca. 
Było pięknie.

Skojarzenia z dźwiękami przyrody, wcale nie 
są przesadzone. Jeden z najbardziej znanych ornito-
logów polskich - dr Andrzej Kruszewicz - mówi, że 
„Piąta symfonia” Ludwiga van Beethovena zaczyna 
się śpiewem ortolana (ptaka z grupy trznadli). Orto-
lan wiosną śpiewa między innymi w okolicach zalewu 

w Kozieńcu - w pobliżu starej piaskowni, na kolonii 
Wola Siennicka niedaleko domu naszego muzyka 
pana Janusza Pawlichy.

Ale wracając do roli dyrygenta w tworzeniu 
widowiska, to nie jest tak, że wybiera się dobrze pre-
zentującego się muzyka i każe, by machał batutą. 
Kilka lat temu w Lublinie mogliśmy oglądać operę 
Giuseppe Verdiego „Nabucco”. „Va, Pensiero” (Chór 
Niewolników) z tej opery - stał się nieoficjalnym hym-
nem Italii. Opera powstała w czasie okupacji Włoch 
przez Austrię i tak się złożyło, że litery z nazwiska 
kompozytora (VERDI) były pierwszymi literami ha-
sła: Victor Emmanuel Rex Di Italia. Wykonania „Va, 
Pensiero” do dnia dzisiejszego potrafią wzruszać i są 
okazją do manifestacji postawy patriotycznej Wło-
chów. W 2011 r. podczas rzymskiego wystawienia 
„Nabucco” po wykonaniu przez chór owego utworu, 
publiczność wiwatowała, żądała bisu, ktoś krzyknął: 
Viva Italia! Wtedy dyrygent Riccardo Muti przerwał 
występ. Opowiedział publiczności - a może bardziej 
przypomniał - historię utworu, jego przesłanie i ro-
zumienie przez współczesnych Verdiemu Włochów. 
Zaproponował wykonanie utworu przez „salę” z to-
warzyszeniem chóru i tak się stało. Efekt tej ponad 
jednominutowej przemowy był porażający.

Po chwili ciszy orkiestra zaczęła pianissimo, 
później chór piano i na znak dyrygenta włączyła się 
publiczność. Podczas wykonywania utworu wzrusze-
ni byli wszyscy - płakali artyści na scenie i widzowie, 
którzy stali się wykonawcami. Za sprawą dwóch ar-
tystów - kompozytora i dyrygenta - poczuli, że jako 
Włosi są razem.

My także poza hymnem mamy kilka utworów 
poruszających nasze serca, na przykład „Żeby Polska 
była Polską” Jana Pietrzaka.

Mirosław Kaczor

Coś z Wiednia, z Rzymu, z muzyki

Zapraszamy na siennicką 
promocję filmu 

G-Roy
Przewidywany termin 

21 marca 2015 r.


