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Zespół pieśni i Tańca „JaWOR”
Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obchodzi w 2015 roku jubileusz 
55-lecia. Założycielem i pierwszym kierownikiem zespołu był Józef Dzik pochodzący z Siennicy Różanej. Ten 
uzdolniony choreograf-samouk początkowo zajmujący się siennickimi grupami, z czasem stał się autorem licznych 
sukcesów lubelskich tancerzy. Obecnie Centrum Folkloru i Kultury Wsi oraz zespół prowadzi były tancerz Zbigniew 
Romanowicz, a funkcję kierownika artystycznego sprawuje pierwszy choreograf Jan Pogonowski.
Każdego roku „Jawor” przyjeżdża na warsztaty artystyczne do Siennicy Różanej, gdzie znajduje się miejsce spo-
czynku Józefa Dzika. 10 stycznia bieżącego roku Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” otrzymał honorowe wyróżnienie 
„Zasłużony dla Siennicy Różanej” i Statuetkę Jednorożca.

fot. Michał Żywot
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Andrzej David Misiura 

Od redakcji

Od początku XX wieku w Siennicy Różanej 
powstawały zespoły artystyczne. Nie były to chwilo-
we zauroczenia, ponieważ chór, kapela czy teatr prze-
trwały do dzisiaj. Niektóre z przerwami, ale zawsze 
grała w nich nuta artystycznej fascynacji oraz prag-
nienie twórczego odradzania się i działania. Kierow-
nikami zespołów były wyjątkowo uzdolnione osobo-
wości, na których spoczywało bardzo odpowiedzialne 
zadanie. Tworzyła się bowiem wokół nich artystyczna 
osnowa nie tylko siennickiej kultury.

Jednym z wyjątkowych talentów, jakie wyda-
ła ziemia siennicka był Józef Dzik. Urodził się w 13 
grudnia 1920 roku jako syn Rozalii i Antoniego. Od 
młodzieńczych lat przejawiał zainteresowanie sztuką 
tańca. Po II wojnie światowej był głównym inicjato-
rem powstania i kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca 
w Siennicy Różanej. Zespół osiągnął wysoki poziom 
i występował w widowiskach obrzędowych kilku po-
wojennych dożynek centralnych. Zdolności choreogra-
ficzne Józefa Dzika zostały bardzo szybko zauważone 
daleko poza Siennicą Różaną. Jako znana już osoba, 
w roku 1959 objął kierownictwo i rozpoczął organizo-
wanie Zespołu Pieśni i Tańca Wyższej Szkoły Rolniczej 
(później Akademii Rolniczej, obecnie Uniwersytetu 
Przyrodniczego) w Lublinie. Równolegle prowadził 
szkolne zespoły m.in. w Lubyczy Królewskiej.

Józef Dzik przejawiał ciągłą aktywność zawo-
dową. Z sukcesami realizował się na scenie. Być może 
ogromna pasja nie pozostawiała mu czasu na założe-
nie rodziny. Mieszkał więc samotnie w niewielkim lu-
belskim mieszkaniu. Z Siennicą Różaną utrzymywał 
jednak ciągły kontakt i cieszył się wielkim uznaniem. 
Dowodem na powodzenie może być chociażby fakt, że 
został ojcem chrzestnym co najmniej dwadzieściorga 
dzieci! Obecny był więc na wielu uroczystościach ro-
dzinnych i - jak wspominają młode wówczas panny 
- potrafił porwać do ognistego tańca, ale wywijał przy 
tym lekko chociaż żwawo.

Zmarł przedwcześnie 4 marca 1979 roku. 
Pochowany został zgodnie z wolą na siennickim 
cmentarzu parafialnym w rodzinnym grobowcu. Na 
początku lat dwutysięcznych ufundowano mu pa-
miątkową tablicę z płaskorzeźbą i napisem: JÓZEF 
DZIK ZAŁOŻYCIEL I CHOREOGRAF ZESPOŁU 
PIEŚNI I TAŃCA AR W LUBLINIE - WYCHOWAN-
KOWIE ORAZ ZIOMKOWIE.

Od redakcji Od redakcji

 Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” nieustannie 
podtrzymuje związki z Siennicą Różaną. Corocznie 
w rodzinnej miejscowości swojego założyciela or-
ganizuje warsztaty choreograficzne, bywa na waż-
nych imprezach oraz koncertuje w siennickim am-
fiteatrze podczas uroczystości rocznicowych.

10 stycznia 2015 r. podczas tradycyjnego 
Siennickiego Opłatka otrzymał Honorowe Wyróż-
nienie „Zasłużony dla Gminy Siennica Różana” 
w postaci statuetki Jednorożca.

W bieżącym roku „Jawor” obchodzi 55-lecie. 
Zapraszamy na uroczystości jubileuszowe, które 
odbędą się 17 maja w Siennicy Różanej. Głównym 
sponsorem festynu jest Lubelska Izba Rolnicza.

Andrzej David Misiura
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Zbigniew Romanowicz

55 lat zespołu „Jawor”

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Lublinie rok 1960 przyjął za 
pierwszy w swej bogatej działalności artystycznej. 
Aczkolwiek pewne dokumenty i relacje tańczą-
cych wcześniej osób wskazują, że już w lutym 1956 
roku występował zespół taneczny WSR. Trzon tej 
grupy stanowili wówczas nieliczni studenci wy-
działów rolniczych, którzy wcześniej tańczyli w ze-
spole UMCS i z chwilą powołania Wyższej Szkoły 
Rolniczej w 1955 roku przeszli do nowo powstałej 
uczelni, stanowiąc zalążek zespołu tanecznego. 
Jednakże mała prężność organizacyjna studentów, 
jak i zbyt częste zmiany instruktorów (J. Ignaczak, 
S. Leszczyński, J. Wirska) nie mogły gwarantować 
ciągłej i efektywnej pracy.

Pełna kronika wydarzeń zespołu „Jawor” 
do roku 2010

Dopiero przejęcie kierownictwa artystycz-
nego zespołu przez znanego lubelskiego choreogra-
fa (pochodzącego z Siennicy Różanej) Józefa Dzika 
w jesieni 1959 roku, wiąże się ściśle z nową historią 
zespołu, który od tej chwili nieprzerwanie prowadzi 
działalność. Ten znakomity samouk, autentyczny 
miłośnik i wielki znawca kultury ludowej, nie tyl-
ko do perfekcji opanował kunszt choreograficzny 
i umiejętność komponowania wspaniałych wido-
wisk, ale potrafił również wszczepić swe zamiłowa-

nia młodzieży akademickiej. Należy w tym miejscu 
wspomnieć o akompaniatorze zespołu, świetnym 
akordeoniście Bogusławie Tomasiku, który przez 
wiele lat towarzyszył zespołowi, a później był fila-
rem kapeli.

W powstaniu Zespołu Pieśni i Tańca nie-
bagatelną rolę odegrał Bogusław Szot, założyciel 
działającego już wtedy z sukcesami chóru WSR. 
Chór był w lepszej sytuacji, gdyż poprzednio, 
jako zespół Wydziału Rolnego UMCS przeszedł 
bez uszczerbków personalnych do nowej uczelni. 
Właśnie dla potrzeb programowych chóru, Bogu-
sław Szot angażował wspomnianą grupę taneczną 
z WSR (1956 r.), a przy wyjazdach zagranicznych - 
z konieczności inne lubelskie, lepiej już zorganizo-
wane zespoły. Tym samym stworzył atmosferę za-
potrzebowania na taki zespół, który działałby stale 
w ramach tej samej uczelni. Odpowiednią osobą do 
prowadzenia zespołu był niewątpliwie Józef Dzik 
- przyjaciel Bogusława Szota. Obaj współtworzyli 
więc program artystyczny zespołu - jeden od stro-
ny tanecznej, drugi - wokalnej i muzycznej. Trwało 
to do 1973 roku, kiedy Bogusław Szot, wybrawszy 
drogę kariery naukowej (habilitacja) z braku czasu 
musiał zrezygnować z pasji artystycznych.

Józef Dzik

Bogusław Szot

Jubileusz 10-lecia zespołu, widoczni założyciele „Jawora”

55 lat zespołu „Jawor” Zbigniew Romanowicz
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Początki nie były łatwe. Oprócz nauczania 
nowego i trudnego repertuaru, należało zmienić 
formy organizacyjne. Pierwszym prezesem za-
rządu zespołu został student Wydziału Rolnego 
Edward Kubit. Nie sposób tutaj nie wspomnieć 
o wieloletnim tancerzu (1960-68) niezwykle za-
angażowanym w sprawy zespołowe, studencie 
Wydziału Zootechnicznego, jednym z pierwszych 
prezesów Józefie Zagorze.

W 1964 roku zespół udał się na swój pierw-
szy wyjazd zagraniczny na Węgry, towarzysząc 
chórowi WSR. Prezentowany tam program obej-
mował wspólnie z chórem widowisko „Lubelska 
suita weselna”, tańce narodowe, regionalne oraz 
węgierskie, czeskie, ukraińskie i mołdawskie.

Rok 1965 przyniósł kolejny sukces. Zespół 
zdobył pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Festi-
walu Kultury Studenckiej w Warszawie. Koncer-
tował na scenie Opery Warszawskiej oraz przed 
kamerami telewizyjnymi w Warszawie, prezen-
tując 35-minutowy program. W 1966 roku na 
centralnych uroczystościach obchodów Tysiącle-
cia Państwa Polskiego w Kruszwicy wykonał dwa 
koncerty, jako reprezentant amatorskich zespołów 
folklorystycznych. W tym też roku Rada Naczelna 
Zrzeszenia Studentów Polskich wytypowała zespół 
na Międzynarodowy Festiwal Trzech Kontynentów 
(Europa, Azja, Afryka) do Istambułu. Był to pierw-
szy dla zespołu tak daleki i prestiżowy wyjazd. 
Oprócz Istambułu zespół występował w Ankarze, 
Izmirze i Adampolu.

Sukcesy w kraju i za granicą zobowiązywały 
do dalszej aktywnej działalności, ale w roku 1967, 
z uwagi na prestiżowy konkurs chórów studen-
ckich, chórzyści nie mogli dłużej angażować się 
w pracę Zespołu Pieśni i Tańca. Wówczas Bogu-
sław Szot podjął się przygotowania wokalnego 
tancerzy. Była to ciężka i trudna praca, ale po kilku 
zgrupowaniach przygotowawczych (Gardzienice, 
Uhrusk), osiągnięto pełny sukces i samodzielny już 
Zespół Pieśni i Tańca miał opracowany repertuar, 
który mógł prezentować na scenach krajowych 
i zagranicznych.

Innym zagadnieniem był brak własnych 
kostiumów, które najczęściej pożyczane były od 
działających zespołów przy Garnizonowym Klubie 
Oficerskim oraz Wojewódzkim Związku Gminnych 
Spółdzielni w Lublinie. Sami więc studenci, człon-
kowie zespołu nadzorowani przez niestrudzonego 
Józefa Dzika własnoręcznie szyli pierwsze stroje. 
Dzięki tej grupie pasjonatów zespół „stawał na 
nogi”, zaczął się liczyć w lubelskim środowisku. 
Wyróżniającą się już wtedy osobą był początkujący 
(1965 r.) tancerz Janek Pogonowski, który na dobre 
związał się z nim, przez lata odciskając pozytywne 
piętno na jego artystycznym wizerunku. Także Ta-
deusz Wierzbicki - świetny organizator, wieloletni 
tancerz, prezes zarządu, później kierownik zespo-
łu. Jemu z kolei zespół zawdzięcza wzbogacenie 
garderoby o nowe kostiumy i wyprowadzenie go na 
międzynarodowe sceny.

Coraz bardziej obszerny i dopracowany 
repertuar był również w znacznej mierze zasługą 
Zofii Toruń - drugiego choreografa pozyskanego 
wówczas (1969 r.) do zespołu. Zofia Toruń praco-
wała do 1984 r., pełniąc rolę instruktora „szlifują-
cego” pomysły choreograficzne Józefa Dzika, dba-
jąc o poprawność figur i kroków. Z ramienia władz 
uczelni, pierwszymi kuratorami zespołu byli pro-
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fesorowie: Leszek Malicki, Ryszard Turski, Janusz 
Welento, Tadeusz Kęsik. Zespół, ugruntowawszy 
swoją czołową pozycję w artystycznym ruchu stu-
denckim, często koncertował, zdobywał uznanie 
w kraju i za granicą.

W 1967 roku współpracę z zespołem rozpo-
czął Krzysztof Kramek, początkowo jako akompa-
niator, później szef kapeli, a od 1980 roku do lipca 
2009 roku - kierownik muzyczny zespołu. Więk-
szość opracowań muzycznych jest jego autorstwa.

W 1971 roku został zatrudniony w charak-
terze instruktora czołowy tancerz i solista zespo-
łu - wspomniany Jan Pogonowski. Z kilkuletnią 
przerwą pracuje do dzisiaj, pełniąc rolę pierw-
szego choreografa. Wiele układów choreograficz-
nych jego autorstwa weszło do programu zespołu. 
W tym czasie (1978 r.) zespół rozrósł się, powięk-
szył o drugą, młodszą grupę taneczną. Od lipca 
2009 roku Jan Pogonowski pełni w zespole funkcję 
kierownika artystycznego.

Po śmierci Józefa Dzika w 1979 r., ciężar 
odpowiedzialności za zespół spadł na Zofię Toruń, 
Jana Pogonowskiego, Krzysztofa Kramka i Leszka 
Tymczynę (1971-80 r.) - ówczesnego kierowni-
ka zespołu, wcześniej tancerza i prezesa zarządu. 
Taka bowiem funkcja została utworzona przez wła-
dze uczelni w 1978 roku. Wsparciem dla kadry ze-
społu - choć na krótko (1 rok) był wielki autorytet, 
wspaniały choreograf Ignacy Wachowiak.

55 lat zespołu „Jawor” Zbigniew Romanowicz
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Od 1976 roku (z kilkuletnią przerwą) zwią-
zany był z zespołem Mirosław Stojak. Początkowo 
jako akompaniator-amator, a od 1981 roku zatrud-
niony został w charakterze instruktora. Występo-
wał z kapelą, prowadząc ją samodzielnie na kon-
certach krajowych i zagranicznych. Od lipca 2009, 
aż do śmierci w sierpniu 2013 roku pełnił w zespole 
funkcję kierownika muzycznego.

W latach 1982-1990 funkcję instruktora 
i pierwszego choreografa pełniła Ewa Wierzbicka - 
wcześniej tancerka i solistka, przez dwa lata (1988-
90) pełniąca obowiązki kierownika zespołu.

Rozrastający się o nowe grupy taneczne 
zespół zmuszał do powiększenia kadry. Typowym 
jest, że kolejni instruktorzy wywodzili się z grona 
tancerzy - wychowanków zespołu, co gwarantowa-
ło niezmienność jego charakteru. W 1983 roku roz-
począł prowadzenie zajęć Adam Grochecki, jako 
instruktor tańca. W 1984 roku zostali zatrudnie-
ni w charakterze akompaniatorów Jan Kozłowski 
oraz Zbigniew Smagowski, który w miarę potrzeby 
prowadzi kapelę na koncertach.

Pewnym mankamentem w zespole był brak 
instruktora wokalnego. Współpracujący z zespo-
łem niezapomniany Władysław Byszewski na nowo 
„rozśpiewał” młodzież, ale potrzebny był ktoś na 
stałe. Przygotowania wokalnego podjął się w 1984 
roku pasjonat - Jan Kiełb. W 1992 roku jego obo-
wiązki przejęła i do dzisiaj pełni Jadwiga Gąska. Od 
1990 roku do chwili obecnej instruktorem-chore-
ografem jest Kazimierz Kozak, były tancerz. W tym 
samym charakterze pracował w latach 1993-2004 
kolejny wychowanek Zbigniew Wójcik, którego za-
stąpiła Marzena Dźwierzyńska.

55 lat zespołu „Jawor” Zbigniew Romanowicz
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Oprócz wymienionych na przestrzeni lat, 
choć na krótko kadrę instruktorską stanowili: Ewa 
Skórka, Zbigniew Romanowicz, Jadwiga Sawa, Do-
rota Banaszkiewicz, Hanna Aleksandrowicz. Także 
instruktorzy muzyczno-wokalni: Henryk Gąska, 
Kazimierz Liszcz, Janusz Lawgmin, Henryk Lembo-
wicz i inni.

W 1984 roku powstała na Akademii Rolni-
czej jednostka - Centrum Folkloru i Kultury Wsi, 
w ramy której wszedł Chór i Zespół Pieśni i Tańca, 
a także nowo powstały lecz krótko działający chór 
żeński prowadzony przez Jana Kiełba i Teatr Sce-
na Ludowa prowadzony przez Zbigniewa Sztejma-
na. Inicjatorem powstania Centrum był ówczesny 
kierownik zespołu (1980-88) Tadeusz Wierzbicki, 
który do swojego pomysłu przekonał prorektora ds. 
studenckich prof. Czesława Szajera.

W 1990 roku na stanowisko kierownika Cen-
trum, a tym samym zespołu został powołany Adam 
Grochecki. W 1993 roku jego funkcję przejął i pełni 
do dzisiaj były tancerz i prezes zarządu zespołu - Zbi-
gniew Romanowicz. Z jego też inicjatywy powstały: 
w 1990 roku grupa „oldboyów” oraz w 2000 roku 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca 
„Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Od 1993 roku zespół jest członkiem Polskiej 
Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folk-
lorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej - CIOFF. 
W 2009 roku utworzono funkcję kierownika arty-
stycznego, którą objął pierwszy choreograf Jan Po-
gonowski. Obecnie garderoby, izba pamięci-klub, 
archiwum i biuro zespołu mieści się w DS Eskulap 
przy ul. Langiewicza 12 w Lublinie.

Zbigniew Romanowicz  
Laureat Honorowego Wyróżnienia 

„Zasłużony dla Gminy Siennica Różana”

 
Regina Knap 

Zespół Pieśni i Tańca 
z Siennicy Różanej

Obecność zespołu tanecznego w Siennicy 
Różanej odnotowano pod koniec lat czterdziestych 
ubiegłego wieku. Założył go choreograf-samouk 
Józef Dzik. Utalentowany sienniczanin, który uro-
dził się pod gwiazdą tańca. Nad podziw obrotny, 
witalny i aktywny, każdą chwilę oddawał działal-
ności artystycznej, często kosztem domowych obo-
wiązków.

Wiele osób pierwszego składu zespołu uda-
ło się ustalić, a znalazły się wśród nich panie: Ma-
ria Proskura (Ciechan), Janina Rybczyńska (Dzik), 
Helena Łoś (Kubina), Janina Szymańska (Kozak), 
Maria Dzik (Kazanowska) oraz panowie: Józef 
Dzik (założyciel i kierownik), Józef Rybczyński, 
Stanisław Szymański, Tadeusz Sadowski, Julian 
Bodio, Witold Dzik, Jan Chwaszcz.

Zespół brał udział, razem z siennickim Chó-
rem Ludowym w widowisku obrzędowym z okazji 
centralnych dożynek we Wrocławiu, które odby-
ły się 11 września 1949 roku. Uczestniczył także 
w podobnych świętach organizowanych w Pozna-
niu, Lublinie, Krakowie i mniejszych miejscowoś-
ciach.

W roku 1952 Zespół Pieśni i Tańca otrzy-
mał kolejną propozycję koncertu podczas Ogólno-
polskich Dożynek w Krakowie. Przygotowaniem 
zespołu zajął się Albin Łoś, który zebrawszy tan-
cerzy, wyruszył do Krakowa współtworzyć razem 
z Zespołem Pieśni i Tańca Wandy Kaniorowej silną 
lubelską grupę.

Ekipę zakwaterowano w krakowskim domu 
akademickim na dziesięć dni przed datą uroczysto-
ści dożynkowych. Tyle czasu miało wystarczyć, aby 
pod fachowym okiem doświadczonych choreogra-
fów Wandy Kaniorowej i Józefa Dzika przygotować 
plenerowe układy taneczne. 7 września 1952 roku 
połączone grupy wystąpiły przed wielotysięczną 
widownią i prezydentem Bolesławem Bierutem.

Od tego czasu zespół intensywnie pracuje 
pod kierunkiem Albina Łosia i Bolesława Prosku-
ry. Tancerze mają coraz więcej zaproszeń na wystę-

55 lat zespołu „Jawor” Regina Knap
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Zespół Pieśni i Tańca z Siennicy Różanej przed obchodami jubileuszu 10-lecia PRL w Lublinie. Rok 1954. Tańczą 
od lewej: Irena Dadej (Fornal) i Bolesław Proskura, Regina Sadowska (Knap) i Jerzy Miszczuk, XXX Karczewska 

i Albin Łoś (kierownik zespołu), Krystyna Mazurek (Tryksza) i Stefan Marczewski, Julia Soczyńska (Miszczak) 
i Euzebiusz Fornal, Teodozja Przedmojska (Szymańska) i Stanisław Proskura, Regina Knap (Mróz) i Marian Kot, 

Irena Dzik (Tryksza) i Tadeusz Sadowski. W głębi przygrywa Kapela Ludowa. Od lewej: Władysław Dzik (kierow-
nik), Aleksander Derkaczewski (skrzypce), Jan Kargul (skrzypce), Stanisław Łoza (skrzypce), Jan Szymański 

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

Przed występem Regina Knap, rok 1954.

Rok 1961. W górnym rzędzie od lewej: Wanda Janeczek 
(Janicka), Maria Kupiecka (Budynkiewicz), Maria 
Zając (Włodarczyk), z przodu: Władysława Miziuk 

(Gołębiowska), Janina Kalinowska (Soczyńska).

Regina KnapZespół Pieśni i Tańca z Siennicy Różanej
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py często poza województwem lubelskim. 22 lipca 
1954 roku tańczą na obchodach dziesięciolecia 
PRL w Lublinie, a we wrześniu tego samego roku 
- na Ogólnopolskich Dożynkach także w Lublinie.

Od 1967 roku zespół przejął kolejny chore-
ograf Wiesław Drzas (siostrzeniec Józefa Dzika), 
prowadząc do następnych sukcesów, na które skła-
da się udział w oprawie artystycznej Centralnych 
Dożynek w Warszawie 3 września 1967 roku.

W latach siedemdziesiątych zespół wielo-
krotnie uczestniczy w dorocznych widowiskach ob-
rzędowych podczas Chmielaków Krasnostawskich 
w towarzystwie m.in. ówczesnej Włościańskiej 
Orkiestry im. Karola Namysłowskiego z Zamościa.

W okresie blisko 30-letniej aktywności 
siennicki zespół taneczny uświetnia liczne uro-
czystości kulturalne, rocznicowe i dożynkowe na 
szczeblu centralnym, wojewódzkim, powiatowym 
i gminnym, nie odmawiając występów także pod-
czas imprez sołeckich.

Regina Knap

Centralne dożynki - Warszawa 3.09.1967 r. 
Po środku Wiesław Drzas.

Centralne dożynki - Warszawa 3.09.1967 r.

 
Wincentyna Kięczkowska 

Młodsza grupa pod 
Grunwaldem

W latach sześćdziesiątych na terenie gminy 
Siennica Różana istniało kilka grup tanecznych. 
Na zdjęciu przedstawione zostały dziewczęta, 
które rozpoczęły próby w czwartej i piątej klasie 
szkoły podstawowej. Początkowo zespół prowadził 
Bolesław Proskura, a później Józef Dzik. W tym sa-
mym czasie istniała także grupa, która składała się 
z młodzieży starszej (ze szkół ponadpodstawo-
wych). Jedną z par tworzyli – Hanka Pazyna z Woli 
Siennickiej i Kazik Miszczak z Siennicy Różanej.

Zespół był bardzo popularny, zapraszany na 
wiele uroczystości regionalnych jak dożynki, świę-
ta czy imprezy rocznicowe. Tancerze podróżowali 
tzw. autobusem, który był niczym innym jak zwy-
kłą ciężarówką pod plandeką z ławkami po bokach. 
W czasie jazdy po ówczesnych drogach trzęsło nie-
miłosiernie. Grupa prezentowała trzy wiązanki ta-
neczne: lubelską, rzeszowską i krakowską. W elimi-
nacjach powiatowych jednego z przeglądów zajęli 
II miejsce, a na szczeblu wojewódzkim I miejsce.

Dziewczęta młodszej grupy zespołu tanecznego. 
Rok 1960. Od lewej: Krystyna Bortnowska (Trojczuk), 
Barbara Bąk (Derkaczewska), Jadwiga Chmielewska, 
Alicja Sobiesiak (Rybczyńska), Maria Wawron (Mar-
czewska), Wincentyna Kięczkowska (Mazurek), Alicja 

(Lilka) Stefaniak (Proskura), Krystyna Kobylańska 
(Skiba), Bolesław Chodun (z akordeonem).

Zespół Pieśni i Tańca z Siennicy Różanej Wincentyna Kięczkowska
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W roku 1960 zespół udał się na 550 roczni-
cę bitwy pod Grunwaldem. Pojechali tam jako har-
cerski obóz taneczny. Kwaterowali w namiotach 
wojskowych. Było nieznośnie z powodu dużego 
upału. Przez trzy tygodnie zdobywali sprawności 
harcerskie i ćwiczyli tańce razem z pozostałymi 
grupami lubelskimi, z których utworzono jeden 
wielki zespół. Prezentowano wówczas tańce lubel-
skie. Wśród wykonawców był również Zespół Pie-
śni i Tańca „Mazowsze”.

 Na te pamiętne uroczystości przyjechał 
ówczesny przywódca państwa polskiego Włady-
sław Gomułka w towarzystwie premiera Aleksan-
dra Zawadzkiego. Gdy wysiadali z samochodu 
zaczął padać deszcz. W tym samym czasie „Mazow-
sze” zaśpiewało znaną piosenkę ludową ze słowami 
„I choć padało, choć było ślisko to się przywlokło to 
świniorzysko”. Nastąpiła konsternacja, ale władze 
okazały poczucie humoru i nie było żadnych kon-
sekwencji.

 Występ pod Grunwaldem, należał do bar-
dzo udanych. Umiejętności siennickiej grupy oce-
niono bardzo wysoko, jej występ pokazano w tele-
wizji tuż po „Mazowszu”. Takie sukcesy kosztowały 
jednak dużo pracy i wysiłku, bo nasz choreograf 
Józef Dzik był bezwzględnie wymagający.

 Wincentyna Kięczkowska (Mazurek)

PS
Zespołowi tanecznemu - wspomina Edward Do-
bosz, stały czytelnik „Ziarna” - przygrywał zespół 
muzyczny w składzie: Adam Wolski (akordeon), 
Ryszard Król (akordeon), Marian Kazimierczak 
(akordeon), Zdzisław Wenczuk (gitara) i Edward 
Dobosz (kontrabas). Lekcji muzycznych udzielał 
dyrygent Władysław Dzik – kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Siennicy Różanej. Pró-
by odbywały się raz w tygodniu w szkole, która 
znajdowała się w budynku przy dawnej Gminnej 
Spółdzielni S.Ch. w Siennicy Różanej. W tamtych 
latach szkoła znajdowała się w dwóch różnych bu-
dynkach. Występy natomiast odbywały się w remi-
zach lub w parku. Prawie tak jak dzisiaj.

Skład Zespołu Pieśni i Tańca z Siennicy 
Różanej od połowy lat czterdziestych do 
połowy lat siedemdziesiątych XX wieku

Kierownicy zespołu
Józef Dzik - założyciel i kierownik, koniec lat 40.
Albin Łoś - kierownik zespołu, lata 50.
Bolesław Proskura - kierownik w latach 50.
Wiesław Drzas - kierownik w latach 60-70.

Elżbieta Aftyka (Czerwonka),
Barbara Bąk (Derkaczewska),
Julian Bodio,
Krystyna Bortnowska (Trojczuk),
Aleksander Borys,
Alina Brzyszko (Mochniej),
Krystyna Chwaszcz,
Teodozja Ciechan (Mazur),
Jadwiga Chmielewska (XXX),
Marian Czemerys,
Jan Dąbski,
Bogdan Derkaczewski,
Irena Dzik (Tryksza),
Janina Dzik (Miszczuk),
Maria Dzik (Kazanowska),
Witold Dzik,
Janina Karwowska (Gruszka),
Krystyna Herbut (Czerwonka),
Zofia Humin (Mazur),
Wanda Janeczek (Janicka),
Helena Łoś (Kubina),
Janina Kalinowska (Soczyńska),
XXX Karczewska (przedszkolanka w Barakach),
Wincentyna Kięczkowska (Mazurek),
Regina Knap (Mróz),
Krystyna Kobylańska (Skiba),
Marian Kot,

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

Tancerki na tle zabytkowego dworku, w którym 
w latach 60-tych znajdowała szkoła i Urząd Gminy.

Zespół Pieśni i Tańca z Siennicy Różanej Wincentyna Kięczkowska
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Ignacy Kozak,
Marian Krawiec,
Maria Kupiecka (Budynkiewicz),
Marian Manachiewicz,
Tadeusz Mazur,
Zofia Mazur (Szymańska),
Barbara Mazurek (Ciołek),
Krystyna Mazurek (Tryksza),
Krystyna Miszczak (Karczewska),
Władysława Miziuk (Gołębiowska),
Halina Mochniej (Mazurek),
Mieczysław Mróz,
Lucjan Pazyna,
Stanisław Proskura s. Józefa,
Andrzej Prus,
Halina Psiuk (Stefaniak),
Teodozja Przedmojska (Szymańska),
Regina Sadowska (Knap),
Jadwiga Skaba (Golec),
Alicja Sobiesiak (Rybczyńska),
Julia Soczyńska (Miszczak),
Alicja Stefaniak (Proskura),
Stanisław Szymański,
Maria Wawron (Marczewska),
Maria Witkowska (Szymańska),
Andrzej Zając,
Elżbieta Zając (Karwowska),
Maria Zając (Włodarczyk),
Hanka Zienkiewicz (Pazyna),
Maria Żebrowska (Dubaj),
Marian Żołnacz.

Nieżyjący:

Jan Chwaszcz,
Irena Dadej (Fornal),
Wiesław Drzas,
Józef Dzik,
Ryszard Karczewski,
Albin Łoś,
Stefan Marczewski,
Feliks Mazur,
Kazimierz Miszczak,
Jerzy Miszczuk,
Bolesław Proskura,
Maria Proskura (Ciechan),
Stanisław Proskura,
Janina Rybczyńska (Dzik),
Józef Rybczyński,
Tadeusz Sadowski,
Janina Soczyńska,
Marian Szkałuba,
Janina Szymańska (Kozak),
Wacław Truskowski.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Stanisław Bojarczuk 
(1869-1956)

 

Na gospodzie

I

Srul, potomek Izraela,
trzymał karczmę w końcu wioski.
Tu lud „topił” swoje troski
w czas pogrzebu, chrzcin, wesela.

Tu zatargi, tu miłostki,
tu pozyskać przyjaciela,
tu wstydliwych się ośmiela.
Był to zwyczaj praojcowski.

Po kościelnych, karczmy progi
przekraczano uroczyście – 
gdzie „gospodą” będą spędzać.

Starzy piją lub gawędzą...
A młódź tańczy tak siarczyście
aż się sypią skry z podłogi.

II

Co za tańce w owym czasie
sielskiej chłopskiej młodzi były!
Rozkosz patrzeć... Boże miły!
Jak się puszczą w obertasie!...

Skrzypeczki zarzępoliły,
Antek ujął Hankę w pasie,
tupnął butem na obcasie
i pięć pary zatańczyły.

Furczą wstążki, kółka brzęczą,
pary zda się górą noszą
w wirze, jak skuci obręczą,

z jakąś werwą sił młodzieńczą.
Dzisiaj tańce się panosząc – 
lecz śmiesznością swoją dręczą.

Zespół Pieśni i Tańca z Siennicy Różanej Sonety - Stanisław Bojarczuk
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Bronisława Fastowiec 
(1937-2014)

 

Wiejskie miniaturki

I
 
Śnią mi się po nocach
malwy kolorowe
bociany klekocą
rano nad mą głową
Wiatr szumi kłosami
wieje siną wodą
dzieciństwo przyzywa
urodą straconą

II
 
Ziemia u nas czarna
urodzajna
a ludzie spokojni
do pracy zwyczajni
Wychodzą na pola
chociaż bolą kości
słońce ich pociesza
dodaje radości

III
 
Chałupy już nie ma
już ją dawno zwalono
tam gdzie stała
dom zimny - murowany wzniesiono
Chałupka cieplutka drewnem pachnąca
gliną żółtą bielona
złociła się jak słońce
Kwiaty przed nią pachniały
a na ławce wśród ścieżek
moja Babcia siedziała
i mówiła pacierze

IV
 
Kościół stoi na wzgórzu
tam gdzie przedtem kapliczka
kościół katolicki
kapliczka była unicka
Ale Pan Bóg jednaki
w kapliczce czy kościele
błogosławi pociesza -
nie tylko w niedzielę 

V
 
Mostek nad rzeczką
przygląda się w zadumie
jak trawa zielenieje
jak woda płynie szumi
gęgają gęsięta
i trzeszczą szuwary
Rozgląda się wkoło -
gdzie się podział
młyn stary

VI
 
Chleb pachnący
wyjmowano z pieca
„podpałki” sypano
makiem szczodrobliwie
krzyżem chleb naznaczony
nadzieję rozniecał
Głód już zażegnany
z domu wypędzony

VII
 
Na wysokiej sokorze
jemioły kusiły
i gniazda do zrzucenia
okrutnie na ziemię
Jakie było to proste
łatwe do spełnienia
jak łatwo ksiądz te grzechy
w pacierze zamieniał

Poezja - Bronisława Fastowiec Poezja - Bronisława Fastowiec
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VIII
 
Na pastwisku KrasuleNastki
- krowy udręka i radość dziecięca
Pasione od poranka
wieczorem spędzane
dawały na wieczerzę
ciepłe mleko z dzbanka
Te zabawy gonitwy
po łąkach i miedzach
te piosenki śpiewane
których nie pamiętam
Do dzisiaj czuję ból
w popękanych piętach
- są to uciechy
już teraz nieznane

IX

Przedwieczorne pacierze mówione w pośpiechu
kiedy się same oczy do snu zamykały
dawały spokój pewność i pociechę -
wszystkie nocne lęki od nas oddalały
Majówki śpiewane wiosną
różańce jesienią
były dnia uwieńczeniem
i nocną otuchą
zamykały czas znojny
- tak jak skoble sienie
Sprowadzały sen cichy
spokojny

X
 
Czy wy tam w mieście wiecie
że jesteśmy sługami
tej ziemi czarnej
która wszystkich karmi
I jak dosyć już tej pracy mamy
Nie potrafimy odejść przestać tak zwyczajnie
schylania się nad ziemią
w codziennym pokłonie
od którego zaboli głowa i ręce
Po prostu jak „dziad i baba”
przywykliśmy do niej
i tylko śmierć nas wyzwoli
- choć też w ziemię wpędzi

Poezja - Bronisława Fastowiec

Sen

Gdy zamknę oczy widzę stąd
jakiś zaczarowany ląd
kwitną tam kwiaty
szumią drzewa
nawet skowronek w górze śpiewa

I jakby się zatrzymał czas
ja na tym lądzie widzę Was
Babcia jak zwykle w swym ferworze
śpiewa: oj chmielu, oj niebożę...
Ciotka sopranem zaś wysokim:
,,rosła kalina z liściem szerokim”

Obok znajomi
i rodzina
a dalej samotna dziewczyna
Wiem
że to Matka
Ma warkocze...
i straszną rozpacz w szarych oczach
ja chwytam Ją za ręce obie
a Ona: ja płaczę po tobie...

Mamo uciekaj stąd
uciekaj...
,,nie mogę, ja na ojca czekam”
I znowu minął jakiś czas
ale już we śnie nie ma Was
gdy zamknę oczy widzę stąd
ten sam zaczarowany ląd
Kwitną tam kwiaty
szumią drzewa
nawet skowronek w górze śpiewa

Lecz choć rozpaczam i Was wołam
ni żywej duszy dookoła
tylko daleko gdzieś w głębinie
słychać piosenkę o kalinie

Poezja - Bronisława Fastowiec
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Poezja - Krystyna Kot Poezja - Krystyna Kot

 
 
Krystyna Kot

Sianokosy

Nadszedł miesiąc czerwiec
Czas sianokosy zacząć
Więc brzęczą w trawie
Srebrzyste kosy kładąc

Na łące równe pokosy
Później rozrzucać trzeba
Aby wyschły w słońcu
I wiatru powiewach

Grabiami się przerzucało
W wały kopy składało
Pachniało siano w koło
Na łące było wesoło

Gospodarz suszył siano
Jedni grabili drudzy wozili
Parskały konie ryczały krowy
Świat był wówczas wesoły

Minęły czasy sianokosów
Łąki zielskiem i trzciną zarosły

Siennicki las

Siennicki las szumi i śpiewa
Wzrastają w nim świerki i sosny
Dęby buki sięgają nieba
Paprocie zawilec radosny

Tu najładniej świergocą ptaki
Cały las jest radosny taki
Miło i błogo tutaj bywa
W takim lesie jestem szczęśliwa

Zbieram maliny grzyby jagody
Szczęście daje chwila swobody
Wokół cisza i spokój błogi
Choć do domu kawałek drogi

Letni wiatr

Niby letni wiatr
upływa życie nam
Minęła młodość śmiech
Przeszły bujne lata

W dojrzałość trzeba wejść
W ciężką pracę i wiek
Dźwignąć zadania swe
Nigdy nie poddać się
 
Przefrunął dzień za dniem
Zostało wspomnienie
Po tych co odeszli 
Na drugi życia brzeg

Teraz myśli błądzą
Tęsknią do dawnych lat
Warto kochać ludzi
Budować lepszy świat

rys. R. Znajomski
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KGW w Boruniu 
inspiratorem konkursu

Ostatnio do dyspozycji Kół Gospodyń Wiej-
skich i Kółek Rolniczych oddano nowy portal in-
ternetowy. Przeznaczony został do prezentowania 
dorobku kół i działalności na rzecz środowiska 
wiejskiego. Do współtworzenia portalu zaproszone 
są wszystkie KGW. Zainteresowani mogą rejestro-
wać samo koło, albo wybrać stuprocentową reje-
strację z wyszczególnieniem wszystkich członków. 

Niespodzianką okazało się, że stuprocento-
wej rejestracji jako pierwsze dokonało KGW w Bo-
runiu. Co potwierdza następujący wpis pod adre-
sem - http://www.mojekgw.pl/kgw-borun/: „Koło 
Gospodyń Wiejskich z Borunia zainspirowało nas 
do zorganizowania dla Was konkursu 150 Kół na 
150 lat KGW. Te miłośniczki pierogów jako pierw-
sze zarejestrowały swoje koło w całości! Gratu-
lujemy! Ciekawe czym zaskoczą nas następnym 
razem?”

My także gratulujemy boruńskiemu KGW 
i zachęcamy inne koła z terenu gminy Siennica Róża-
na do udziału w konkursie na portalu: mojeKGW.pl

WydarzeniaWydarzenia

Pożegnanie maturzystów

24 kwietnia 2015 r. miało miejsce uroczyste 
zakończenie roku szkolnego dla IV klas Technikum 
im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej. 
Na widowni zasiedli zaproszeni goście w osobach: 
Janusza Szpaka (Starosty Krasnostawskiego), Wal-
demara Nowosada (Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Siennica Różana), ks. kan. Ryszarda Siedlec-
kiego, ks. Mirosława Buciora oraz Rady Rodziców. 
Na pożegnanie swoich starszych kolegów młodzież 
z III klas przygotowała część artystyczną pod ha-
słem „A więc wolność?”. Były podziękowania 
i kwiaty dla nauczycieli oraz upominki dla czwarto-
klasistów, m.in. aniołki od dyrektora Jacka Jagiełły, 
których zadaniem jest ochrona absolwentów szko-
ły na dalszej drodze życia. Maturzyści otrzymali 
dyplomy i nagrody za sukcesy odniesione w nauce, 

aktywność i zaangażowanie w pracę na rzecz szko-
ły. Szczególnie ważne w tym dniu było wyróżnienie 
dla Absolwenta Roku 2015. Tytuł ten otrzymał Emil 
Kasiczak. On również z rąk dyrektora odebrał Bon 
Edukacyjny, upoważniający do wypłaty stypendium 
naukowego, przyznawanego w siennickiej szkole 
uczniom o wysokiej średniej ocen. 
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Andrzej David Misiura 

Historia OSP w Żdżannem

 
W roku 1950 Żadżanne nawiedził wielki 

pożar, w którym spłonęło 128 budynków. Jedna 
osoba straciła wówczas życie, a wiele zostało ran-
nych. Niespełna dwa lata później „czerwony kur” 
strawił znowu 19 budynków. Klęska pożarów zmu-
siła wieś do zorganizowania sprawniejszej obrony 
przed żywiołem. 15 maja 1955 r. na zebraniu wiej-
skim postanowiono założyć Ochotniczą Straż Po-
żarną. Zgłosiło się 37 ochotników, którzy spośród 
siebie wybrali zarząd w składzie: Jan Derkaczewski 
- naczelnik, Jerzy Wepa - skarbnik, Marian Kozioł 
- skarbnik. Mieszkańcy wsi przekazali na włas-
ność OSP wspólnotę wiejską tj. plac pod budowę 
przyszłej siedziby. Zarząd w porozumieniu z PGR 
w Żdżannem zaproponował poddać rozbiórce stare 
budynki podworskie celem pozyskania cegły i gru-
zu. Zgodnie z umową 2/3 odzyskanych cegieł oraz 
całość gruzu przypadała straży, a 1/3 cegieł - PGR. 
W rozbiórce brali udział wszyscy strażacy oraz 
część mieszkańców.

Aby pozyskać środki na budowę, urządzano 
dochodowe zabawy taneczne oraz imprezy zwane 
„Cyganem”, podczas których dziewczęta i straża-
cy na specjalnie przygotowanych wozach tańcząc 
i śpiewając objeżdżali całą parafię. Zagospodaro-
wano i uprawiano również tzw. „wygon”, a zebrane 
płody rolne sprzedawano.

4 maja 1958 r. naczelnikiem został Józef 
Tywoniuk, zastępcą - Jan Derkaczewski, zastęp-
cą kulturalno-oświatowym - Edward Wierzchoś, 
sekretarzem - Jerzy Wepa, skarbnikiem - Marian 
Kozioł. W skład komisji rewizyjnej weszli: Włady-
sław Wierzchoś, Jerzy Głowacki i Edward Wierz-
choś. Zarząd w trosce o zabezpieczenie zgroma-
dzonych materiałów budowlanych doprowadza 
do ogrodzenia placu drewnianym płotem oraz do 
wykonania fundamentu pod planowany drewnia-
ny budynek siedziby. Dalsze lata nie przynoszą 
nowych działań. 

Następny zarząd wybrano 6 lutego 1962 r. 
Prezesem został Stanisław Wierzchoś, naczelni-
kiem - Jerzy Wepa, skarbnikiem - Jan Wepa, se-

kretarzem - Marian Kozioł. Naczelnik starał się 
o wyposażenie jednostki w Powiatowej Komendzie 
Straży Pożarnych. Aby zapewnić miejsce przecho-
wywania obiecanego sprzętu zakupiono drewnianą 
szopę i 20 maja 1964 r. OSP otrzymało motopompę 
M.400 i trzy odcinki węży. Za własne pieniądze do-
kupione zostały kolejne 3 odcinki węży WSZ.

9 stycznia 1965 r. zostaje powołany nowy 
zarząd: prezes - Stanisław Domański, naczelnik - 
Jerzy Wepa, skarbnik - Jerzy Głowacki, sekretarz 
- Jan Wepa. Zarząd za zgromadzone środki kupuje 
dom drewniany na remizę strażacką. Powiatowa 
Komenda Straży Pożarnych doceniając prężność 
działania naczelnika w dniu 10 listopada 1967 r. 
przekazuje dla OSP motopompę M800 i kilka od-
cinków węży, a 30 lipca 1968 r. straż otrzymuje sy-
renę elektryczną. Koniec lat sześćdziesiątych i po-
czątek siedemdziesiątych upływa na intensywnym 
szkoleniu i zdobywaniu świadectw I i II stopnia. 
Dodatkowo trzy osoby przechodzą kurs mecha-
ników. W tym czasie strażacy zostają wyposażeni 
w mundury wyjściowe i ćwiczebne.

W roku 1973 następuje kolejna zmiana 
zarządu. Prezesem zostaje Eugeniusz Domański, 
naczelnikiem - Jerzy Wepa, skarbnikiem - Jerzy 
Głowacki, a sekretarzem - Mieczysław Kargul. 
W połowie lat siedemdziesiątych pojawia się po-
mysł postawienia remizy murowanej. Budowę 
rozpoczęto już w 1977 roku. Z materiałów wcześ-
niej zgromadzonych wylano fundamenty. Zawarto 
umowę między ówczesnym Naczelnikiem Gminy 
Ryszardem Stasiukiem a Zarządem Straży, że do-
tychczasowa drewniana remiza przekazana zosta-
nie na świetlicę wiejską do miejscowości Boruń, 
natomiast na to konto gmina ufunduje materiały 
na zakończenie budowy. I tak się stało. Przy zna-
czącym zaangażowaniu zarządu i całej jednostki 
oraz przy wsparciu finansowym i materiałowym 
Komendy Wojewódzkiej w Chełmie, Komendy Re-
jonowej w Krasnymstawie i Urzędu Gminy Sienni-
ca Różana, prace zakończono w 1979 r.

Wynikiem intensywnego szkolenia straża-
ków były liczne trofea w postaci pucharów i dy-
plomów za zajęcie pierwszych miejsc w zawodach 
pożarniczych. Sukcesy docenił Zarząd Wojewódzki 
OSP w Chełmie nadaniem sztandaru na uroczysto-
ści w dniu 19 maja 1991 r. 

W 1992 r. po trzydziestoletniej kadencji na 
stanowisku naczelnika OSP Jerzy Wepa został pre-
zesem, a funkcję naczelnika przejął po nim Stani-
sław Tywoniuk. Obaj rozpoczęli starania o zakup 

Historia OSP w Żdżannem Andrzej David Misiura



��

samochodu. W 1996 roku pojawił się nowy zarząd 
w składzie: Józef Borowiec (prezes) i Leszek Wro-
na (naczelnik).

W 2000 r. kolejnym prezesem wybrano 
Mieczysława Kargula, a naczelnikiem pozostał 
Leszek Wrona. Tego samego roku jesienią zaku-
piono samochód marki Żuk. W 2004 r. funkcję 
prezesa objął Feliks Mazur, a naczelnika - ponow-
nie Leszek Wrona. W lipcu 2005 roku OSP obcho-
dził jubileusz 50-lecia. W 2010 r. straż zrezygno-
wała z Żuka, a otrzymała samochód Lublinek 3. 
W 2011 r. prezesem zostaje Jan Ścibak, a rok póź-
niej Henryk Ciołek, mając do pomocy jako naczel-
nika Leszka Wronę i skarbnika Leszka Plewę. Za-
rząd w tym składzie pracuje do dzisiaj. 3 maja 2015 
roku podczas jubileuszu 60-lecia OSP w Żdżannem 
dokonano uroczystego poświęcenia najnowszego 
samochodu bojowego marki Ford Transit i doko-
nano dekoracji odznaczeniami resortowymi.

Andrzej David Misiura 
na podstawie kroniki Jerzego Wepy

 
Monika Nagowska 

Pod niezwykłym patronatem

Zacznijmy od początku...

Najpierw jeden z dwunastu, potem jeden 
z sześciu. Choć kandydatów na patrona Zespołu 
Szkół CKR w Siennicy Różanej było wielu – wy-
brano właśnie jego. Na początku lat 40-tych XIX 
wieku mieszkał w pobliskim Surhowie. Miał plany 
związane z majątkiem i pałacem pobudowanym 
przez rodziców – Pawła i Zofię. Wicher historii 
wiejący ze wschodu, czyli od strony carskiego im-
perium, zaniósł go jednak do Wierzenicy w Wiel-
kim Księstwie Poznańskim. Tam dopiero August 
Cieszkowski w pełni rozwinął skrzydła i dał się 
poznać jako człowiek ze wszech miar nieprzecięt-
ny. Przynajmniej w taki sposób przedstawiano go 
w wielu opracowaniach, sukcesywnie odkrywa-

nych przez członków kapituły, którzy podjęli się 
objaśnienia całej społeczności szkolnej – kim był 
ten dawny mieszkaniec ziemi krasnostawskiej. 

Podstawowa trudność polegała na tym, że 
bogaty życiorys kandydata wymykał się wszelkim 
klasyfikacjom. August Cieszkowski był zarazem 
filozofem, ekonomistą, reformatorem oświaty 
i rolnictwa, naukowcem, historykiem, rolnikiem, 
leśnikiem oraz posłem, patriotą, inicjatorem wiel-
kich przedsięwzięć naukowo-patriotycznych, jak 
i założycielem pierwszego w Wielkopolsce kółka 
rolniczego. Interesował się zarówno abstrakcyj-
nymi pojęciami z dziedziny filozofii i teologii, jak 
też sposobem nawożenia roli oraz zastosowaniem 
nowoczesnych maszyn w rolnictwie, fotografii 
w astronomii oraz elektryczności... we wszystkich 
możliwych dziedzinach życia. Rozległość zainte-
resowań, dociekliwość i pracowitość kandydata 
zrobiły wielkie wrażenie i uczyniły z niego faworyta 
w chwili, gdy planowano uroczysty chrzest szkoły 
na 50-lecie jej działalności. Nieocenioną pomoc 
zaoferowali wówczas państwo Ewa Jarosława 
i Włodzimierz Buczyńscy, którzy w wielkopolskiej 
Wierzenicy wspólnie z podobnymi im pasjonata-
mi dbają o spuściznę wielkiego Polaka. Szczerze 
ucieszyli się z inicjatywy nadania imienia szkole, 
gdyż dzięki temu Cieszkowski symbolicznie wracał 
na Lubelszczyznę. A to z kolei dawało szansę, by 
go tu poznano i doceniono. Okazja ku temu była 
szczególna, gdyż właśnie na 2014 rok przypadła 
200 rocznica urodzin Cieszkowskiego i 120 roczni-
ca jego śmierci. W połączeniu z 50-leciem sienni-
ckiej szkoły dało to piękną okazję do świętowania. 
Taka zbieżność nie mogła być przypadkowa. Posta-
nowiono sprowadzić Augusta Cieszkowskiego do 
Siennicy Różanej.

Mimo mnóstwa zajęć związanych z rokiem 
jubileuszowym, jakich podjęli się państwo Buczyń-
scy u siebie w Wielkopolsce – między Wierzenicą 
i Siennicą trwała wymiana wiadomości, pomy-
słów, publikacji. W samej zaś szkole realizowano 
szereg zadań związanych z postacią przyszłego pa-
trona zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 
O podjętych działaniach szkoła informowała za-
równo na swojej stronie internetowej, jak i kolej-
nych numerach „Ziarna”. W końcu po intensywnej 
kampanii wyborczej August Cieszkowski został 
patronem siennickiej szkoły 14 czerwca 2014 roku 
podczas jubileuszu 50-lecia placówki. Obecni na 
uroczystości państwo Buczyńscy nie kryli dumy 
z tego faktu. 
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Czas odpocząć? Bynajmniej. Trudno spo-
cząć na laurach, gdy pozyskało się tak pracowitego 
patrona. Rok szkolny 2014/2015, czyli pierwszy 
rok pracy pod wyjątkowym patronatem zbliża się 
właśnie do końca. Obfitował w liczne wydarzenia 
i szkoła starała się dzielnie dotrzymać kroku tym 
wszystkim, którzy Augusta Cieszkowskiego znają 
od dawna i inspirują się jego osiągnięciami. 

Jubileusz w Wierzenicy

Pierwszym przystankiem w tej przygodzie 
okazały się obchody 200 rocznicy urodzin patro-
na, zorganizowane w Wierzenicy. Jacek Jagiełło 
– Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Augusta Cieszkowskiego w Sien-
nicy Różanej - kierował lubelską delegacją, która 
udała się na uroczysty jubileusz, zorganizowany 
w Wierzenicy pod Poznaniem. W skład delegacji 
weszły poza tym: Monika Łukasik (Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Surhowie, mieszczącego 
się w dawnym pałacu Cieszkowskich) oraz Anna 
Horecka (główna księgowa DPS) i niżej podpisa-
ny (nauczyciel bibliotekarz z siennickiej szkoły). 
Z racji znacznej odległości, delegaci ze wschodniej 
Polski przybyli na urodziny hrabiego już w piątek 
12 września. Zyskali tym samym czas na pozna-
nie miejsc związanych z Augustem Cieszkowskim 
– zaledwie przed trzema miesiącami wybranym na 
patrona ministerialnej szkoły rolniczej w Siennicy 
Różanej. 

Obchody 200 rocznicy urodzin hrabiego 
Augusta Cieszkowskiego zaplanowano na dzień 
później, czyli na 13 września 2014 roku. W sobot-
ni poranek mieszkańcy spotkali się na swarzędz-
kim rynku z Anną Tomicką (Burmistrzem Miasta 
i Gminy Swarzędz) oraz z przedstawicielami sa-
morządu lokalnego. Dzień rozpoczął się bowiem 
od uroczystego odsłonięcia posągu Augusta Ciesz-
kowskiego. Ceremonii dokonał fundator dzieła 
przedsiębiorca Jacek Wojciechowski - uhonoro-
wany tytułem Przyjaciela Wierzenicy - wspólnie 
z panią burmistrz. Wykonawcą pomnika jest Robert 
Sobociński, nazwiska obu panów zostały uwiecz-
nione na marmurowym postumencie i u podstawy 
rzeźby. Poświęcenia posągu dokonał ks. Tadeusz 
Peliński, delegowany na tę uroczystość przez ar-
cybiskupa Stanisława Gądeckiego. Napis umiesz-
czony od frontu cokołu w kilku słowach dobitnie 
wskazuje, że wysoka postać górująca nad rynkiem, 

to ktoś na miarę europejską: „August Cieszkowski 
1814-1894 wybitny mieszkaniec ziemi swarzędz-
kiej, Wielkopolanin, Polak, Europejczyk”. 

Po ceremonii odsłonięcia pomnika Augusta 
Cieszkowskiego uczestnicy obchodów spotkali się 
w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Wie-
rzenicy. Ta świątynia – za życia hrabiego tak bliska 
jego sercu – wybrana została przez niego także jako 
miejsce wiecznego spoczynku. W gruntownie od-
nowionej krypcie Cieszkowskich oprócz szacowne-
go jubilata spoczywają również jego najbliżsi. Oso-
by obecne na uroczystości mogły oddać im hołd, 
gdyż na tę okoliczność otworzono kryptę. Mszę 
świętą zainaugurował gospodarz parafii – ks. Prze-
mysław Kompf, odtwarzając pokaz archiwalnych 
i współczesnych fotografii Wierzenicy oraz z wielką 
życzliwością witając gości licznie przybyłych na li-
turgię. Oprócz niego mszę sprawowali: ks. Bogdan 
Reformat, ks. dr Andrzej Magdziarz i ks. Waldemar 
Twardowski. W wygłoszonej homilii ks. Bogdan 
Reformat odniósł się do licznych zasług hrabiego 
Augusta Cieszkowskiego i do wpływu, jaki wywie-
rał on na życie naukowe i społeczne XIX wieku. 
W pięknym wierzenickim kościele głos zabrał także 
JM prof. Grzegorz Skrzypczak Rektor Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu. Z kolei treść mowy 
pogrzebowej, wygłoszonej po śmierci hrabiego 
Augusta Cieszkowskiego, odczytał w przejmujący 
sposób aktor Andrzej Lajborek. Wśród gości zgro-
madzonych w kościele nie zabrakło przedstawicieli 
Sejmu RP. Na uroczystość przybyli: Bożena Szyd-
łowska, Stanisław Kalemba i Rafał Grupiński. Przy 
ołtarzach stanęły też poczty sztandarowe gminy 
Swarzędz i Szkoły Podstawowej w Kicinie.

Po mszy prawdziwą niespodzianką dla go-
ści był poczęstunek, zorganizowany przy kościele w 
niedawno oddanej do użytku wiacie. Gdy uczestni-
cy zasiedli za stołami lub spacerowali, delektując 
się posiłkiem serwowanym przez panie w uroczych 
śnieżnobiałych fartuszkach, na dziedziniec zaje-
chała bryczka z samym panem hrabią Augustem 
Cieszkowskim. Wszedł pewnie między wierzeni-
czan zagadując tubalnym głosem. Ciekaw był, jak 
im się żyje, a przyjezdnym zadawał podchwytliwe 
pytania.  

Następnie goście wraz z jubilatem udali 
się do Dworu Wierzenica, gdzie w magicznej at-
mosferze tego miejsca zaplanowano dalszą część 
obchodów.  Przed wejściem do dworu uczestnicy 
jubileuszu zastali prof. Tomasza Nałęcza - przed-
stawiciela kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
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Polskiej. Wraz z prof. Zbigniewem Kundzewiczem 
zdążył obejrzeć już zabytkowe wnętrza i wyra-
żał swoje uznanie dla właścicieli budynku, którzy 
z podziwu godną konsekwencją starali się przywró-
cić dwór do dawnej świetności. Gdy wszyscy goście 
zgromadzili się już przed wejściem, dokonano 
uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej Au-
gustowi Cieszkowskiemu, umieszczonej na froncie 
budynku. Pamiątkową tablicę ufundował swojemu 
patronowi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 
Odsłonięcia dokonał JM prof. Grzegorz Skrzyp-
czak w obecności twórcy tablicy Stanisława Myst-
ka i pracowników uniwersytetu: prorektor prof. 
Moniki Kozłowskiej, prof. Andrzeja Dubasa, prof. 
Stanisława Kozłowskiego, prof. Cezarego Bekera 
oraz kierującej Wydawnictwem UP Anny Zieliń-
skiej-Krybus i redaktor naczelnej „Wieści Akade-
mickich” Ewy Stryckiej. 

Dalsza część uroczystości odbywała się już 
we wnętrzach dworu, gdzie w sali konferencyjnej 
gości powitała Anna Tomicka. Prof. Tomasz Na-
łęcz odczytał okolicznościowe pismo wystosowane 
przez Prezydenta RP, a poseł Bożena Szydłowska 
przedstawiła treść uchwały, przyjętej przez Sejm 
RP 12 września z okazji 200 rocznicy urodzin Au-
gusta Cieszkowskiego. Pani poseł przekazała także 
powinszowania od byłego już Marszałka Sejmu - 
czyli obecnego Premiera - Ewy Kopacz oraz Iwony 
Śledzińskiej-Katarasińskiej (Przewodniczącej Ko-
misji Kultury i Środków Przekazu). 

Podczas spotkania miało miejsce omó-
wienie działalności komitetu organizacyjnego. 
Ogromna liczba przedsięwzięć została w sprawny 
sposób zreferowana przez sekretarza komitetu 
Włodzimierza Buczyńskiego. Na spotkaniu głos 
zabrał prof. Witold Kundzewicz, który zaprezen-
tował okolicznościowy album pt. „Hr. August 
Cieszkowski” – dzieło doskonałe pod względem 
edytorskim - opracowane przez Ewę Jarosławę 
Buczyńską, Włodzimierza Buczyńskiego i Henry-
ka Błachnio. Publikacja jest bogato ilustrowana, 
stanowi kompendium wiedzy o jubilacie, Wierze-
nicy oraz innych miejscach związanych z zacnym 
rodem Cieszkowskich. Wydawnictwo zostało sfi-
nansowane w znacznej mierze przez Urząd Miasta 
i Gminy Swarzędz, a także przez Powiat Poznań-
ski i Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 
Egzemplarze albumu otrzymali wszyscy goście 
obecni na spotkaniu. Jest on dziś dostępny w 
miejscowych bibliotekach – w Siennicy Różanej, 
Krasnymstawie i Kraśniczynie.

Konferencja naukowa

Obchody roku jubileuszowego nie zakoń-
czyły się we wrześniu. Przewidziano jeszcze wiele 
uroczystości i wydarzeń. Wobec mnogości inicjatyw 
niestety brakowało czasu na podróże do odległych 
miejsc i okolicznościowe spotkaniach. Znaliśmy 
je z relacji licznych przyjaciół Augusta. Jednak 16 
października 2014 roku udało nam się wziąć udział 
w międzynarodowej konferencji naukowej na te-
mat: „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskie-
go (1814-1894). W dwusetną rocznicę urodzin”. 
Konferencja została zorganizowana przez Katedrę 
Socjologii Pracy i Gospodarki oraz Katedrę Ma-
krostruktur Społecznych Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego (Wydział Zamiejscowy Nauk 
o Społeczeństwie w Stalowej Woli). 

Obrady poprzedzono mszą św. odprawioną 
w intencji uczestników w Kaplicy Akademickiej. 
Spotkanie rozpoczęto zaś od modlitwy najbliższej 
bohaterowi konferencji, czyli Modlitwy Pańskiej 
„Ojcze nasz”. W programie obrad znalazły się refe-
raty naukowców zajmujących się badaniem spuś-
cizny Augusta Cieszkowskiego oraz prezentacje 
odnoszące się do propagowania jego dziedzictwa 
we współczesnym życiu. Przewidziano, że kolejno 
wystąpią następujący prelegenci: ks. prof. dr hab. 
Pavol Dancák, prof. dr hab. Paweł Sajdek, prof. dr 
hab. Barbara Kałdon, ks. prof. dr hab. Marian Wo-
licki, dr Maria Borowska, dr Jakub Gomułka, dr 
Anna Witkowska-Paleń i dr Wiesława Sajdek oraz 
dobrze nam znani goście z Wielkopolski - Ewa Ja-
rosława Buczyńska i Włodzimierz Buczyński.

Ze szczególnym zainteresowaniem uczest-
nicy wysłuchali referatu dr Marii Borowskiej 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego „August 
Cieszkowski o ekonomii”, w którym prelegentka 
odniosła się m.in. do pism „O kredycie i obiegu”, 
„Uwagi nad obecnym stanem finansów angiel-
skich”, „O kredycie ziemskim”. W publikacjach tych 
uderza aktualność spostrzeżeń bohatera konferen-
cji, np. krytyka kredytu konsumpcyjnego, czy też 
krytyka prywatyzacji lasów i kopalń. Współcześnie 
brzmią na przykład słowa: Lenistwo wynikające 
z indywidualizmu usypia społeczeństwo.

W zupełnie inne obszary zabrał słuchaczy 
prof. dr hab. Paweł Sajdek z Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie. W swoim referacie zatytułowanym 
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„August Cieszkowski o Indiach” odniósł się do pa-
nującej w XIX stuleciu mody na orientalizm. 

Do praktycznych aspektów pracy hrabiego 
Cieszkowskiego odniósł się Włodzimierz Buczyń-
ski w referacie „Działalność organizacyjna Augu-
sta Cieszkowskiego w Wielkopolsce”. Przytoczył 
liczne przykłady aktywności bohatera konferencji 
- od tych sztandarowych (m.in. założenie Ligi Pol-
skiej i Wyższej Szkoły Rolniczej, pracę w sejmie 
pruskim i w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół 
Nauk) aż po te znane lokalnej społeczności (zało-
żenie kółka rolniczego, praktyczne wskazówki od-
nośnie zakładania ochron wiejskich). 

Z kolei Ewa Jarosława Buczyńska w swo-
im wystąpieniu na temat „Wierzenica w dwuset-
ną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego” 
zaprezentowała historię przywracania dokonań 
hrabiego zbiorowej pamięci mieszkańców. Przy-
pomniała początki aktywności osób zafascynowa-
nych dawnym właścicielem majątku, sukcesywne 
odkrywanie jego bogatej spuścizny, troskę o pa-
miątki przeszłości. Przykłady licznych inicjatyw 
podejmowanych w lokalnej społeczności (a także 
w Poznaniu, Bydgoszczy, a ostatnio także w po-
wiecie krasnostawskim), świadczą o tym, że myśl 
tego wielkiego Polaka jest wciąż żywa w pamięci 
oraz inspiruje do działalności na wskroś nowo-
czesnej. 

Z równie interesującymi referatami wystą-
piły organizatorki konferencji z Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. Dr Anna Witkowska-Paleń 
przygotowała prelekcję „August Cieszkowski jako 
prekursor pracy socjalnej”. Odniosła się m.in. do 
poglądów Cieszkowskiego na temat zobowiązań 
warstw uprzywilejowanych wobec niższych warstw 
społecznych. Przywołała pojęcie solidarności spo-
łecznej, pracy na rzecz wykluczonych, pomysłu 
zakładania ochron wiejskich i proporcjonalnego 
wynagradzania robotników. Z wystąpieniem tym 
łączył się również temat referatu dr Wiesławy Saj-
dek: „Wolność, równość, braterstwo – w Ojcze 
nasz Augusta Cieszkowskiego”. Prelegentka wni-
kliwie przeanalizowała obecność tych trzech po-
jęć w najważniejszym dziele bohatera konferencji. 
Dr Wiesława Sajdek jest autorką wielu publikacji 
na temat Augusta Cieszkowskiego. Jej wystąpienie 
znacznie wzbogaciło naszą dotychczasową wiedzę 
o intelektualnej spuściźnie hrabiego oraz skłoniło 
do rozważań na temat współczesnej percepcji jego 
sztandarowych haseł. 

„Wieści” z Poznania

I tak oto dzięki Augustowi nawiązaliśmy 
szereg przyjaźni. Do tego grona w ubiegłym roku 
kalendarzowym dołączył również Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu. Stało się to za przy-
czyną „Wieści Akademickich” – czasopisma uni-
wersyteckiego, propagującego dokonania patrona 
poznańskiej uczelni, który jest również patronem 
siennickiej szkoły. Postać Augusta Cieszkowskie-
go była w ostatnich miesiącach szczególnie często 
wspominana na łamach „Wieści”, ponieważ uni-
wersytet aktywnie zaangażował się w obchody 
jubileuszowe z okazji 200 rocznicy urodzin au-
tora „Ojcze nasz”.  To dzięki uprzejmości redak-
tor naczelnej „Wieści” – Ewy Stryckiej – podczas 
uroczystości w Wierzenicy nawiązano kontakt 
z wydawnictwem i nastąpiła owocna wymiana 
materiałów informacyjnych, tekstów, uwag i... 
serdeczności. W najnowszych numerach ukazała 
się na przykład relacja z pobytu siennickiej dele-
gacji w Wierzenicy, a także informacje o przybra-
niu przez szkołę imienia i naszych regionalnych 
publikacjach na temat patrona. 

Z wielkim zainteresowaniem oddaliśmy się 
w szkole lekturze numeru specjalnego „Wieści”, 
wydanego pod koniec roku i w całości poświę-
conego Augustowi Cieszkowskiemu. Zawartość 
merytoryczna pisma, dobór tekstów i materiału 
graficznego, a także wysmakowana szata graficz-
na – zrobiły wrażenie nie tylko w Siennicy. Numer 
specjalny został bowiem uhonorowany Nagrodą 
Dziennikarską „Znak Dobra” im. Romy Brzeziń-
skiej. Kapituła pod przewodnictwem Katarzyny 
Lajborek-Jarysz w uzasadnieniu zaznaczyła, że 
nagroda została przyznana redakcji za „wzorco-
wy numer jubileuszowy poświęcony patronowi 
uczelni”.  10 stycznia 2015 roku w Wyższej Szko-
le Umiejętności Społecznych w Poznaniu odbyła 
się uroczystość wręczenia tego zaszczytnego wy-
różnienia. Nagrodę odebrała redaktor naczelna 
pisma Ewa Strycka w obecności prof. Jana Pikula 
(przewodniczącego Rady Programowej „Wieści 
Akademickich”) i Anny Zielińskiej-Krybus (kie-
rownika wydawnictwa uczelni). 

Wiadomość o nagrodzie była tym bar-
dziej miła, że w wyróżnionym numerze obecna 
jest również Siennica Różana. Szkolna delegacja 
uwieczniona została na opublikowanej w nim fo-

Pod niezwykłym patronatem Monika Nagowska



��

tografii z wierzenickiego jubileuszu, a w jednym 
z tekstów znalazł się nieco żartobliwy opis poszu-
kiwania przez szkołę patrona. Niełatwy proces 
przybierania imienia wymagał bowiem nie tylko 
pracy, skupienia i determinacji, ale też choćby 
chwilowego odreagowania stresu. Dlatego w mię-
dzyczasie powstawały niepoważne wierszyki na 
poważne tematy. Choćby takie jak ten:

Pewien August z Surhowa musiał wyemigrować,
czym ucieszył rodaków z Poznania.
Pracowity i wierny, w swej dobroci niezmierny
tam doczekał się w końcu uznania.

Lud ze wschodnich rubieży Cieszkowskiego 
zamierzył
do zbiorowej przywrócić pamięci.
Nadszedł czas z Wierzenicy przenieść się do 
Siennicy!
Nie odpuszczą krajanie zawzięci! 

A że przemoc naganna, zmiłuj się Święta Panna...
Przecież tylko rachunki równamy.
Długo był na Zachodzie, lecz dla zgody w narodzie
za czas jakiś go znowu... oddamy.

W „Wieściach Akademickich” oprócz tej ry-
mowanki ukazało się też swoiste westchnienie do 
samego Augusta, uznawanego za człowieka świę-
tej cierpliwości. Okazywało się bowiem, że nawet 
niezmordowani państwo Buczyńscy napotykają 
w promowaniu Augusta niełatwe przeszkody:

Auguście – choć jeszcze nie święty –
o świętą cierpliwość proś Pana,
by przetrwał życiowe zakręty
PR-owiec Twój, Włodek, zawzięty
i jego małżonka kochana.

Choć rok kalendarzowy dobiegł końca i na-
stąpił finał jubileuszowych obchodów, w siennic-
kiej szkole nadal poznawano patrona, gromadząc 
wszelkie materiały dotyczące jego życia i dokonań. 
Gdy w szkole ogłoszono konkurs na nowe godło 
w projektach pojawił się wizerunek patrona. Or-
ganizowano konkursy wiedzy i wystawy jemu po-
święcone, rozpowszechniano fachowe opracowania. 
Zadanie nie było trudne, gdyż w związku z rokiem 
jubileuszowym publikacji na temat Augusta Ciesz-
kowskiego pojawiło się naprawdę dużo, a relację 
z przebiegu jubileuszowego roku 2014 zamieścił też 
nasz rodzimy „Nestor” (2015 nr 1). 

Siennickie Augustynki

Jak widać, praca pedagogiczna prowadzo-
na wspólnie z Augustem Cieszkowskim nabierała 
w szkole rozpędu od września. Rozważano przy tym, 
w jakim terminie mógłby się odbywać Dzień Patro-
na. W końcu zapadła decyzja, by święto to połączyć 
z Dniami Otwartymi, aby ciekawą postać dawne-
go właściciela Surhowa mieli także okazję poznać 
uczniowie z okolicznych szkół gimnazjalnych. Wiel-
kie święto szkoły – czyli pierwsze w historii Siennic-
kie Augustynki – odbyły się 28 kwietnia.

Pod niezwykłym patronatem Monika Nagowska

Okładka nagrodzonego numeru specjalnego „Wieści 
Akademickich” – czasopisma Uniwersytetu Przyrodni-

czego w Poznaniu.

Praca uczennicy Aleksandry Berbeć zgłoszona 
do konkursu na nowe godło szkoły.
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Do Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej 
przybyli: Wanda Banaszkiewicz (była dyrektor szko-
ły, sprawująca tę funkcję w latach 70-tych), ks. kan. 
Ryszard Siedlecki (proboszcz siennickiej parafii 
i katecheta), Janusz Szpak (Starosta Krasnostaw-
ski), Leszek Proskura (Wójt Gminy Siennica Ró-
żana), Monika Łukasik (Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Surhowie, który mieści się w dawnym 
pałacu Cieszkowskich) wraz z Anną Horecką, Da-
riusz Michalak (Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy 
Różanej), Andrzej David Misiura (Dyrektor Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej) oraz panie z Rady 
Rodziców – Ewa Miszczak i Barbara Bojarczuk. Ci, 
którzy nie mogli przybyć na uroczystość przekazali 
szkole życzenia telefonicznie – jak państwo Ewa Ja-
rosława i Włodzimierz Buczyńscy – lub listownie. 

W programie przewidziano uroczyste spo-
tkanie w hali sportowej, specjalnie przygotowanej na 
ten niezwykły dzień. Akademię prowadzili: Justyna 
Wojcieszuk i Wojciech Szkoda. Uczniowie ci pełnili 
także funkcję lektorów podczas części artystycznej. 
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu 
hymnu państwowego z oficjalnymi przemówieniami 
wystąpili: dyrektor Jacek Jagiełło, dyrektor Wanda 
Banaszkiewicz i starosta Janusz Szpak. Okolicz-
nościowy list nadesłany przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego odczytała wicedy-
rektor Anna Kowalik. 

Część artystyczna rozpoczęła się od mocnego 
uderzenia… w struny elektrycznych gitar. Uczniowie 
Jakub Mądral i Arkadiusz Miszczak wraz z opieku-
nem Sławomirem Bandoszem dzięki swojej energe-
tycznej muzyce skupili uwagę widowni na scenie. 
Nastepnie młodzież przybliżyła sylwetkę Augusta 
Cieszkowskiego, wyjaśniła, jakie są jego związki 
z ziemią krasnostawską, dlaczego musiał emigro-
wać z Surhowa do Wierzenicy i czego tam dokonał. 
Uczniowie wyrecytowali przy tym wiele utworów 
poetyckich poświęconych patronowi. Przed publicz-
nością kolejno wystąpili: Ewa Kmieć, Dawid Pejcho, 
Kamil Kowalski, Rafał Furgała, Magdalena Toch-
man i Michał Mrozek. Oprawę muzyczną (oprócz 
wspomnianych gitarzystów i odpowiedzialnych za 
nagłośnienie Daniela Dobosza i Dawida Dobosza) 
zapewnił zespół wokalny w składzie: Monika Ko-
man i Żaneta Saja. Pięknie zaśpiewane współczesne 
utwory muzyczne stanowiły pomost między dawny-
mi i nowymi wydarzeniami, bo August Cieszkowski 
to patron ponadczasowy.

Niespodzianką dla widzów była obecność na 
uroczystości samego patrona oraz jego matki Zofii 

Cieszkowskiej, która choć zmarła, gdy August miał 
cztery lata, to według scenariusza przedstawienia 
– nieustannie czuwała nad swoim synem zarówno 
w Surhowie, jak i w odległej Wierzenicy. W rolę Zofii 
wcieliła się Nika Wójtowicz. Wystąpiła w powiew-
nej sukni z okresu Cesarstwa i z symboliczną lampą 
w dłoniach. Natomiast Augusta Cieszkowskiego 
świetnie zagrał uczeń Paweł Mazurek. Najpierw 
energicznie wkroczył na scenę z torbą podróżną 
i zwiniętymi w rulon planami modernizacji gospo-
darstwa w Surhowie. Następnie wygłosił własny 
wiersz, rozpoczynający się od słów „Jakież to po-
wietrze miłe…”. A potem od razu zabrał się do pracy 
i zaczął objaśniać plany zmian swoim pomocnikom, 
granym przez Bartłomieja Mazurka i Kamila Kro-
pornickiego. Dopiero, gdy odczytał list przyniesiony 
przez posłańca (Radosława Berbecia), zrozumiał, że 
musi emigrować i z żalem opuścił Surhów. Po chwili 
pojawił się po drugiej stronie sceny w miejscu sym-
bolizującym Wierzenicę i pozostał tam do końca 
przedstawienia, nieustannie pracując przy swoim 
biurku w blasku lampy. Wszyscy uczestnicy występu 
pokazali się publiczności na zakończenie części ar-
tystycznej przy słowach ostatniego wiersza – utwo-
ru Ewy J. Buczyńskiej pt. „Rozmowa nocą”. Słowa 
Augusta: „Nie martw się. Wszystko będzie dobrze…” 
zabrzmiały szczególnie krzepiąco. 

Po przedstawieniu głos zabrał dyrektor Jacek 
Jagiełło. Podziękował za bardzo dobrze przygotowa-
ną część artystyczną młodzieży oraz nauczycielom: 
Annie Karwat, Renacie Dyk i Monice Nagowskiej. 
Następnie zaprosił na ceremonię uroczystego otwar-
cia nowej pracowni gastronomicznej przeznaczonej 
do nauki zawodu i prowadzenia egzaminów po-
twierdzających kwalifikacje zawodowe. Przecięciem 
wstęgi - w asyście Zofii Cieszkowskiej i Augusta 
Cieszkowskiego – zajęli się wspólnie z dyrektorem 
zaproszeni goście. Poświęcenia pracowni dokonał 
ks. kan. Ryszard Siedlecki. Po ceremonii goście uda-
li się na poczęstunek, a wszyscy uczniowie i nauczy-
ciele wzięli udział w kolejnych wydarzeniach, jakie 
zaplanowano w ramach Dni Otwartych. 

Szkołę odwiedziło wielu uczniów z okolicz-
nych gimnazjów. Młodzież zapoznała się z ofertą 
edukacyjną zaprezentowaną przez szkolnego dorad-
cę zawodowego – Elżbietę Krochmalską, w punkcie 
informacyjnym otrzymała profesjonalnie przygoto-
wane materiały reklamowe, skorzystała z porad Mo-
bilnego Centrum Informacji Zawodowej w Chełmie, 
reprezentowanego przez panie – Elizę Józefacką
 i Katarzynę Mazurek. Wszyscy odwiedzający szko-
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łę w tym dniu mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają 
pracownie i internat oraz obejrzeć pokazy przygo-
towane przez nauczycieli. Młodzież gimnazjalna 
mogła też z bliska przyjrzeć się szkolnym pojazdom 
i maszynom rolniczym, wprowadzonym na szkol-
ny dziedziniec przez – jak zawsze niezawodnych 
– nauczycieli zawodu i nauki jazdy. Podczas Dni 
Otwartych miały miejsce występy wokalne szkol-
nego zespołu muzycznego, odbył się też tradycyjny 
słodki poczęstunek przygotowany przez młodzież 
pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów gastrono-
micznych.

Ponieważ pracę dydaktyczno-wychowawczą 
prowadzoną w szkole cechuje wielka różnorodność 
– Dzień Patrona połączony z Dniami Otwartymi 
zakończył się imprezą sportową. Pod kierunkiem 
nauczyciela wychowania fizycznego Waldemara 
Jurkiewicza zorganizowano międzyklasowe zawody 
w piłce nożnej halowej. Sali, w której jeszcze przed 
chwilą odbywała się uroczysta akademia, w sprawny 
sposób przywrócono zasadniczą funkcję i młodzież 
bez przeszkód rozegrała serię meczów piłkarskich. 
Puchar zdobyła klasa II a Technikum.

To był dzień pełen wrażeń. Czas odpocząć? 
Bynajmniej. Przecież to dopiero początek przygody 
z patronem. W kolejnych latach August będzie cier-
pliwie towarzyszył uczniom i nauczycielom z Zespo-
łu Szkół CKR w Siennicy Różanej. A z czytelnikami 
„Ziarna” spotka się w nowym cyklu pt. „Spacerek 
z Augustem”. Pierwsza przechadzka już w następ-
nym numerze.

Monika Nagowska

Pod niezwykłym patronatem Monika Nagowska

Jubileusz 200 rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskie-
go w Wierzenicy, 13 września 2014 r., od lewej: poseł 
Rafał Grupiński, dyrektor szkoły Jacek Jagiełło, poseł 

Bożena Szydłowska (fot. Włodzimierz Buczyński).

Jubileusz 200 rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego 
w Wierzenicy, 13 września 2014 r., w pierwszym rzędzie 
od lewej: Anna Tomicka, Agata Kubacka, prof. Tomasz 
Nałęcz, prof. Zbigniew Kundzewicz, JM prof. Grzegorz 
Skrzypczak, Witold Kundzewicz - nieco z tyłu - obecny 

właściciel dworu, Ewa J. Buczyńska 
(fot. Włodzimierz Buczyński).

Andrzej Lajborek w roli Augusta Cieszkowskiego 
podczas jubileuszu 200 rocznicy urodzin, 13 września 

2014 r. (fot. Włodzimierz Buczyński).
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Siennickie Augustynki – 28 kwietnia 2015 r.

Nika Wójtowicz jako Zofia Cieszkowska podczas akade-
mii z okazji Siennickich Augustynek. W głębi – lektorzy, 

czyli Justyna Wojcieszuk i Wojciech Szkoda.

Paweł Mazurek (w środku) jako August Cieszkowski 
podczas akademii z okazji Siennickich Augustynek. 

Obok stoją: Bartłomiej Mazurek i Kamil Kropornicki.

Paweł Mazurek jako August Cieszkowski.

Pod niezwykłym patronatem Monika Nagowska

Pomnik Augusta Cieszkowskiego w Swarzędzu, 
projektu Roberta Sobocińskiego.

Konferencja naukowa „Aktualność myśli Augusta 
Cieszkowskiego” zorganizowana przez Wydział Zamiej-
scowy KUL Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, 16 

października 2014 r. W pierwszym rzędzie przy student-
kach od lewej: dr Maria Borkowska, dr Wiesława Sajdek 
i dr Anna Witkowska-Paleń; w drugim rzędzie od lewej: 
prof. dr hab. Paweł Sajdek, Ewa J. Buczyńska, Monika 

Nagowska, Jacek Jagiełło i Włodzimierz Buczyński. 
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Siennickie Augustynki – 28 kwietnia 2015 r.

 
Andrzej David Misiura 

Dzieci i młodzież w zespołach 
tanecznych na przełomie tysiąclecia

Podczas trzeciego przeglądu dorobku kul-
turalnego gmin województwa chełmskiego w 1984 
roku prezentowane były także formy taneczne. 
W kronikach Gminnego Ośrodka Kultury w Sien-
nicy Różanej z ówczesną siedzibą w Woli Sien-
nickiej odnotowano udział dziecięcego zespołu 
tanecznego. Istniał także młodzieżowy zespół tań-
ca nowoczesnego, który w pokazie konkursowym 
reprezentowali Ala Knap i Janusz Ślipecki. Jako 
ciekawostkę świadczącą o bogactwie kulturalnym 
Siennicy dodam, że zajęliśmy wówczas I miejsce 
otrzymując w ogólnej klasyfikacji 504 punkty przed 
gminą Hańsk (308) i gminą Krasnystaw (265). 

Znaczącym rozdziałem w dziejach ruchu 
tanecznego na terenie gminy Siennica Różana 
były lata 1998-2008. W początkowym okresie 
działał tutaj Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca, któ-
ry współtworzyli uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Zagrodzie. Prowadzeniem zespołu i choreogra-
fią zajmowała się Anna Mochniej pochodząca 
z siennickiej rodziny animatorów i działaczy kul-
tury. Z tego okresu zachowały się kolorowe foto-
grafie wykonane w okolicy siennickiego amfite-
atru. Członkowie zespołu ubrani zostali w stroje 
ludowe zakupione przez GOK w Siennicy Różanej, 
a uzupełnione w dodatki ze środków pochodzą-
cych z aukcji. Sprzedawano wówczas na specjal-
nych licytacjach małe arcydzieła w postaci wytwo-
rów plastycznych, technicznych oraz przeróżnych 
naczyń starannie ozdabianych farbami do malo-
wania na szkle. Przygotowywały je zarówno na-
uczycielki jak i młodzież pod kierunkiem Kata-
rzyny Kondratiuk, która w tej dziedzinie zdobyła 
przygotowanie plastyczne. Pieniądze pozyskiwa-
no także podczas kiermaszów książek. W czasie 
licytacji występowała Kapela Ludowa „Siennica” 
i odbywały się przedstawienia organizowane przez 
polonistkę Marylę Rudzką. Biletem wstępu były 
dwuzłotowe cegiełki. Do tych działań włączały się 
nauczycielki: Halina Chojnacka, Ewa Krzyżanow-
ska, Bożena Łaniewska i Beata Ogonowska.

Pod niezwykłym patronatem Andrzej David Misiura

Poświęcenie nowej pracowni gastronomicznej podczas 
Siennickich Augustynek; od lewej: ks. kan. Ryszard Sie-

dlecki, Paweł Mazurek, Andrzej David Misiura, Jacek 
Jagiełło, Wanda Banaszkiewicz, Anna Kowalik.

Siennickie Augustynki - część plenerowa.
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Zespół wstępował m.in. podczas Chmiela-
ków Krasnostawskich oraz jubileuszy Zespołu Pie-
śni i Tańca „Jawor”.

Zainteresowanie sztuką tańca nie ograni-
czało się jedynie do wzorów z ludowej skarbnicy. 
Wychodzono również na przeciw formom nowo-

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca. Rok 2000.
Dziewczynki w pierwszym rzędzie od lewej: Monika Chojnacka, Justyna Śliwińska, 

Izabela Szpilska, Edyta Chojnacka, Marta Kędziora, Anna Ciechańska, Angelika Dejna. 
Dziewczynki w drugim rzędzie od lewej: Joanna Jaworska, Ola Pazyna, Klaudia Pazyna, 

Marta Banach, Paulina Stachniuk. Chłopcy od lewej: Mateusz Popik, Radosław Ścibak, 
Marcin Tchórz, Adrian Śliwiński, Mariusz Kędziora, Piotr Śliwiński, Mateusz Kniażuk, 
Mateusz Panas, Łukasz Panas, Mateusz Szpilski, Łukasz Kondratiuk, Dawid Filipczak.

Zespół tańca nowoczesnego „Karo”. Rok 2005.

Dzieci i młodzież w zespołach tanecznych Andrzej David Misiura
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„No Name”

Zespół Tańca Nowoczesnego „No Name” 
powstał w marcu 2011 roku. Od pierwszego dnia 
pracuje z nim instruktor tańca Sabina Englot, 
absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
UMCS w Lublinie i Studium Choreograficznego 
o specjalności tańca współczesnego w Kielcach.

W pierwszym składzie znajdowali się: 
Gabriela Dubaj, Natalia Górna, Klaudia Karpik, 
Aleksandra Kura, Katarzyna Kazimierska, Majka 
Kowalczyk, Natalia Krzyszczak, Maria Leszczyń-
ska, Karolina Marczewska, Weronika Wójcik, Piotr 
Chodun, Wojciech Janicki, Stanisław Leszczyński, 
Bartłomiej Mazur, Jakub Mrowiński i Mateusz 
Mazurek. 

„No name” w tłumaczeniu z angielskie-
go znaczy „bez nazwy”. Na pewno był nieznany 
w chwili, gdy powstawał, ale po pierwszych wy-
stępach bardzo szybko zaczął być rozpoznawany 
w całym regionie.

Obecnie „No Name” jest grupą dziewczęcą. 
Bazuje na młodzieży gimnazjalnej Zespołu Szkół 
w Siennicy Różanej. Każdego roku nieznacznie 
zmienia się skład osobowy i przygotowywany jest 
kolejny repertuar. Nowe układy taneczne to także 
nowe stroje, których zakup finansuje Centrum Kul-
tury lub same tancerki. Podczas wiosenno-letnie-
go sezonu konkursowego „No name” uczestniczy 
w festiwalach tanecznych, wielokrotnie zajmując 
miejsca na podium.

Dzisiejszy skład zespołu to: Angelika 
Biłań, Kinga Biłań, Oliwia Dorosz, Weronika Do-
rosz, Magdalena Guz, Katarzyna Kargul, Nata-
lia Pazyna, Wiktoria Smorga, Patrycja Zaworska 
i Anna Żebrowska. 

czesnym. Po roku dwutysięcznym Anna Mochniej 
utworzyła w Siennicy Różanej inny zespół, tańca 
nowoczesnego - „Karo”. W tej grupie ćwiczyła też 
sekcja chłopięca. Zespoły występowały na przeglą-
dach i festiwalach, m.in. w Puławach, Kraśniku, 
Chatce Żaka i na lubelskich juwenaliach. Zawsze 
wywoływały duże zainteresowanie.

Opiekunka grup dziecięcych Anna Mochniej 
corocznie organizowała dla swoich pupili letnie 
wyjazdy pod namiot do Zwierzyńca, Krasnobrodu, 
Grabniaka lub Firleja. Tancerze zdani na własne 
siły przygotowywali posiłki i w ogóle z radością 
przechodzili surową szkołę przetrwania.

Zespół „Karo” działał jeszcze w początkach 
2008 roku.

Po 2006 roku, pracę z kolejnymi rocznika-
mi dzieci podjęła nauczycielka Renata Tywoniuk. 
Powstały wówczas zespoły „Motyle” i „Calinecz-
ki”, które w latach 2009/2010 występowały m.in. 
w spektaklu pt. „Widowisko Bożonarodzeniowe” 
wg Tytusa Czyżewskiego, wystawionym przez 
Teatr Pokoleń z Siennicy Różanej.

Andrzej David Misiura

Dzieci i młodzież w zespołach tanecznych „No Name”
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Zapraszamy gimnazjalistów

24 lutego 2015 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej rozpoczęły się Dni Otwarte. 
Odwiedziło nas ok. 300 gimnazjalistów zaintere-
sowanych ofertą edukacyjną i warunkami nauki. 
Młodzież zwiedziła sale dydaktyczne, pracownie 
do kształcenia zawodowego, warsztaty szkolne 
oraz internat. Obejrzała pokazy przygotowane 
przez nauczycieli, występy artystyczne uczniów 
Technikum, a także pokaz iluzjonisty Igora Le-
wandowskiego. Dodatkową atrakcję stanowiły gry 
i zabawy z Dywizjonem LKS, poczęstunek przy-
gotowany przez uczniów z klas gastronomicznych 
oraz zawody sportowe. Tego dnia odbył się także 

konkurs o indeks Zespołu Szkół CKR. Gimnazjali-
ści, którym trudno jest podjąć decyzję o kierunku 
dalszego kształcenia, mieli okazję skorzystać z po-
rad przedstawicieli Mobilnego Centrum Doradz-
twa Zawodowego w Chełmie.

Słodka wizyta w stolicy

25 lutego 2015 r. uczniowie z Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej uczestniczyli w edukacyj-
nej wycieczce do Warszawy na Międzynarodowe 
Targi Expo-Sweet. Do wyjazdu zakwalifikowały 
się osoby, biorące udział w projekcie „Lepszy Start 
– program rozwojowy Technikum w Siennicy Róża-
nej”. Młodzież odwiedziła stoiska wielu firm z bran-
ży cukierniczej i lodziarskiej, obejrzała nowoczesne 
urządzenia stosowane w gastronomii, wystawy oraz 
prezentacje wyrobów i produktów spożywczych. 
Duże wrażenie na uczestnikach wyjazdu zrobiła 
wystawa oryginalnych tortów w nietypowych kształ-
tach, ogromne czekoladowe pisanki projektowane 
przez znane osoby, a także rozmaitość mas cukro-
wych i marcepanowych, ozdób stosowanych w cu-
kiernictwie, apetyczne wielokolorowe figurki z cze-
kolady i lody w kilkudziesięciu smakach – nawet tak 
nietypowych, jak… paprykowy.

Programy komputerowe 
w rolnictwie

W dniach od 25 do 27 lutego 2015 r. w Zespo-
le Szkół CKR w Siennicy Różanej odbyło się ogólno-
polskie seminarium na temat „Wykorzystanie pro-
gramów komputerowych w rolnictwie”. Organizacją 
cyklu spotkań dla nauczycieli zajęło się Krajowe Cen-
trum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, reprezentowa-
ne w Siennicy Różanej przez panią dyrektor Natalię 
Raźniak. Oprócz udziału w zajęciach praktycznych, 
realizowanych w sali komputerowej, uczestnicy wy-
słuchali wielu interesujących wykładów. Poznali przy 
tym specyfikę i osiągnięcia siennickiej szkoły, gdyż 
istotnym punktem konferencji była prezentacja do-
robku dydaktyczno-wychowawczego. Najistotniejsze 
kwestie związane z działalnością szkoły przedstawił 
dyrektor Jacek Jagiełło, a efekty pracy pozalekcyjnej, 
współpracę z samorządem lokalnym i sposób roz-
wijania zainteresowań – zaprezentowali uczniowie: 
Angelika Czyż i Dawid Pejcho.

WydarzeniaWydarzenia
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„Gramy bez prądu” 
i to świetnie

26 lutego 2015 r. uczniowie Technikum 
im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej 
– Karolina Kopeć i Jakub Mądral – wzięli udział 
w II Przeglądzie Muzycznym Burs i Internatów 
Województwa Lubelskiego „Gramy bez Prądu”, 
który odbył się w Zamościu pod honorowym pa-
tronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Mło-
dzież wykonała dwa utwory wraz z opiekunem 
zespołu Marianem Sawickim i wyśpiewała dru-
gie miejsce w przeglądzie. Gratulujemy.

Stereotypy i życie codzienne

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Siennicy Różanej 1 marca 2015 r. uczestniczyli 
w wykładach pedagoga i psychologa - pani Czesła-
wy Teklak na temat „Czego warto nauczyć się od 
mężczyzn, a czego od kobiet?” oraz „Co dobrego 
może być w kłótni między partnerami?”.

Prowadząca zwróciła uwagę na takie ce-
chy mężczyzn, jak: opanowanie, racjonalność, 
bezpośredniość, konsekwencja, asertywność oraz 
– często - stawianie swoich potrzeb na pierwszym 
miejscu. Te cechy pozwalają im wygrywać. Kobiety 
powinny zatem obserwować zachowania mężczyzn 
i wykorzystywać wiedzę o nich dla własnych po-
trzeb. Ponadto skupiając się na swoich mocnych 
stronach, mają większą szansę uwierzyć we własne 
siły. Wówczas mogą podnieść samoocenę i zaczną 
podejmować trafne decyzje.

Kobiety powinny uczyć się panować 
nad emocjami, nie przejmować się drobia-
zgami, unikać niepotrzebnego stresu. I ko-
biety, i mężczyźni nie lubią niedomówień, 
aluzji, podtekstów. Należy mówić konkret-
nie i precyzyjnie, czego się oczekuje. Jedni 
i drudzy powinni uczyć się od siebie, wy-
bierać to, co służy pogodnemu i radosne-
mu życiu, nawet kłócić się, ale dbać o to, by 
kłótnia była konstruktywna, a nie destruk-
cyjna. „Zdrowa” kłótnia uczy obrony. Gdy 
pojawią się zarzuty, trzeba powiedzieć „Nie 
masz racji…” i przytoczyć spokojnie właści-
we argumenty, bez agresywnego tonu.

Jeżeli ludzie się kłócą, to znaczy, że są za-
angażowani, stoją za swoimi racjami. Jest to tak-
że przejaw bliskości. Mądra kłótnia jest źródłem 
poznania stron, stanowi dużą wartość dla relacji. 
Zatem powinniśmy się kłócić „zdrowo”, biorąc 
pod uwagę następujące różnice: kobiety – współ-
pracują, mężczyźni – rywalizują, kobiety widzą lu-
dzi, mężczyźni - widzą rzeczy, kobiety dostrzegają 
szczegóły, mężczyźni – nie dostrzegają szczegółów 
(widzenie tunelowe). Kobiety zastanawiają się: 
„Czy się podobam?”, a mężczyźni: „Czy się będą ze 
mną liczyć?”.

W drugiej części spotkania przystąpiono 
do dyskusji na tematy interesujące osoby w wie-
ku „jesiennym”. Spotkanie poprzedziły warsztaty 
kulinarne, w czasie których panie pod kierunkiem 
Barbary Kuś i Renaty Karwowskiej przygotowały 
pączki i sałatkę owocową.

WydarzeniaWydarzenia
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Bezpieczna praca w rolnictwie

5 marca 2015 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej odbyły się szkolne eliminacje 
VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergono-
mii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Konkurs 
organizuje Wydział Inżynierii Produkcji SGGW 
w Warszawie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
KRUS oraz miesięcznik „AGROmechanika – Techni-
ka w gospodarstwie”. Jego celem jest popularyzacja 
znajomości dobrej praktyki rolniczej oraz zasad er-
gonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy. Laureatem 

Debata o scalaniu gruntów

Z inicjatywy wójta Leszka Proskury 5 mar-
ca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie na temat 
koncepcji procesu scalania gruntów oraz perspek-
tyw rozwoju wsi. W debacie uczestniczyli: Przemy-
sław Zaleski – Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geo-
dezji w Lublinie, Tadeusz Handor – specjalista ds. 
zarządzania i odbioru prac przy WBG w Lublinie, 
Waldemar Nowosad – Kierownik WBG w Lublinie 
Pracownia Terenowa w Krasnymstawie, Henryk 
Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski, Józef Ko-
szut – Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Lublinie Oddział w Chełmie, 
Agnieszka Czuba – Kierownik WZMiUW w Lublinie 
Inspektorat w Krasnymstawie, Małgorzata Sapiecha 
– Wójt Gminy Kraśniczyn i Robert Jakubiec – Pre-
zes Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie oraz grupa 
50 rolników zainteresowanych debatą ze względu 
na znaczny obszar posiadanych gospodarstw. 

Efektem scalenia będzie wydzielenie działek 
o większej powierzchni, stworzenie nowego, bar-
dziej funkcjonalnego układu dróg, możliwość znie-

sienia współwłasności, zarezerwowanie gruntów 
na cele społeczne. Bardzo istotnym jest też proces 
zagospodarowania obszarów po zakończeniu sca-
lenia. Dotyczy to budowy lub modernizacji dróg 
gminnych, poprawy elementów melioracji oraz re-
kultywacji zdegradowanych terenów. Aby propo-
zycja scalenia zyskała pozytywną opinię starosty, 
a następnie znalazła się na liście rankingowej Urzę-
du Marszałkowskiego musi wyrazić na nią zgodę 
minimum 50% rolników lub taka ilość rolników, 
których połączone działki zajmą obszar przekracza-
jący 50% powierzchni wszystkich gruntów.

Podczas spotkania głos zabrał Waldemar 
Nowosad stwierdzając, że na terenie gminy Sien-
nica Różana miejscowościami, w których należało-
by przeprowadzić scalenie są: Siennica Królewska 
Duża, Siennica Królewska Mała, Siennica Różana, 
Wola Siennicka i Maciejów. Zwrócił uwagę na fakt, 
że przedstawicielem rolników we współpracy z geo-
detą - wykonawcą projektu - jest Rada Uczestników 
Scalenia, którą mieszkańcy wybierają z własnego 
grona. Ponadto stwierdził, że w ostatnich latach 
Pracownia Terenowa WBG w Krasnymstawie prze-
prowadziła na terenie powiatu krasnostawskiego 
dwa scalenia, tj. w Woli Idzikowskiej (gm. Fajsławi-
ce) i w Woli Żulińskiej (gm. Łopiennik Górny). 

Kolejny mówca - prezes Robert Jakubiec - 
stwierdził, że obecny okres (do 2020 r.) jest ostat-
nią szansą na bezpłatne przeprowadzenie scalenia. 
O ewentualnym jego dokonaniu w danej miejscowo-
ści muszą jednak zadecydować sami rolnicy.

Na zakończenie podkreślono, jakie korzyści 
mogą osiągnąć mieszkańcy po zakończeniu scalenia 
oraz że proces ten pozytywnie wpływa na urządze-
nie wsi i zagospodarowanie terenów wiejskich.

etapu szkolnego został Michał Mrozek – uczeń II kla-
sy Technikum im. Augusta Cieszkowskiego.

WydarzeniaWydarzenia
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Pamięć o przeszłości 
i spojrzenie w przyszłość

5 marca w Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Młodzież podczas wzruszającego występu zapre-
zentowała tragiczną historię Danuty Siedzikówny 
„Inki” oraz oddała hołd poległym w obronie nie-
podległości ojczyzny. Po zakończeniu uroczystości 
dyrektor Jacek Jagiełło wręczył uczniom certyfika-
ty „Europass Mobilność”. Certyfikaty przeznaczone 
były dla młodzieży biorącej udział w stażu zawodo-
wym w Niemczech w ośrodku ILLUT Berlin-Bran-
denburg. Zagraniczne wyjazdy uczniów odbywają 
się cyklicznie w ramach projektu realizowanego we 

współpracy ze szkołami w Gołotczyźnie i Tucholi. 
Ostatni staż dotyczył eliminacji zagrożeń zawodo-
wych poprzez wdrażanie europejskich standardów 
bezpieczeństwa.

Ambasador siennickiej 
kultury w Urzędowie

Teatr Pokoleń od kilku lat jest artystycznym 
ambasadorem Siennicy Różanej. 7 marca uczestni-
czył w części artystycznej spotkania z okazji Dnia 
Kobiet daleko poza granicami naszej gminy. Uro-
czystość zorganizowała Lokalna Grupa Działania 
Ziemi Kraśnickiej w sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Urzędowie. Występowały 
grupy taneczne miejscowego GOK-u pod kierun-
kiem instruktor Magdaleny Krasowskiej, zespół 
„Insomnia” z Wilkołaza, a gwiazdą wieczoru był 
Teatr Pokoleń Centrum Kultury w Siennicy Róża-
nej przedstawiający sztukę „Teatr w Pipidówce”. 
Imprezę prowadziła prezes LGD Ziemi Kraśnic-

kiej Wioletta Wilkos. Widownia - składająca się 
z ponad 300 osób, a wśród nich władz gmin po-
wiatu kraśnickiego i starosty - nie szczędziła owa-
cji. Zdjęciw ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury 
w Urzędowie.

„NO Name” na scenie 
w Krasnymstawie

Zespół Tańca Nowoczesnego „No Name” 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej od kilku lat 
pracuje pod kierunkiem instruktor Sabiny Englot.  
21 marca 2015 roku uczestniczył w Wojewódzkich 
Spotkaniach Tanecznych „Marce Dance”, których 
organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury 
w Krasnymstawie.

WydarzeniaWydarzenia



��

Riva del Garda

W dniach od 7 do 13 marca 2015 r. dyrek-
tor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej uczest-
niczył w wyjeździe studyjnym „Kuchnia włoska 
rejonu Trydent”. Został on zorganizowany przez 
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 
dla nauczycieli szkół rolniczych. W trakcie podróży 
grupa zatrzymała się w zaprzyjaźnionym Ośrodku 
ILLUT Berlin-Brandenburg w Paulinenaue na te-
renie Niemiec. Młodzież z Siennicy Różanej każ-
dego roku odbywa tam praktyki i staże zawodowe. 
Celem wyjazdu było jednak miasto Riva del Garda. 
Podczas seminarium nauczyciele mieli okazję po-
znać tajniki włoskiej kuchni, technologię produk-
cji owoców cytrusowych, produkcję oliwek i oliwy 
wysokiej jakości, a także winogron, win i serów 

górskich. Wyjazd był połączony z profesjonalnie 
przygotowanym szkoleniem, stanowił przy tym 
prawdziwą kulinarną przygodę.

Wieczór kobiet w Siennicy 
Królewskiej Małej

W niedzielę, 8 marca w Siennicy Królewskiej 
Małej zorganizowano uroczysty wieczór z okazji Świę-
ta Kobiet. Zaproszonym paniom życzenia złożył wójt 
Leszek Proskura, obdarowując każdą z osobna słody-
czami. O swoich damach nie zapomnieli też miejsco-
wi strażacy, wspierając słowa uznania własnymi pre-
zentami. Panowie do końca imprezy solidarnie dbali 
o pogodną i wesołą atmosferę.

Uroczystość zbiegła się z rocznicą dwudziesto-
letniego sołtysowania w Siennicy Królewskiej Małej 
pani Marii Jeleń, która wybrana została na następną 

kadencję. Mieszkańcy złożyli jej serdeczne podzięko-
wania za skuteczność i zaangażowanie.

Daltonizm smakowy

19 marca 2015 r. uczniowie Technikum 
im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej 
uczestniczyli w lekcji otwartej prowadzonej przez 
goszczącą w siennickiej szkole Joannę Stadnik 
z Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Mło-
dzież zaangażowana w realizację projektu „Lepszy 
start – program rozwojowy Technikum w Siennicy 
Różanej” miała okazję poznać metody i techniki 
analizy sensorycznej żywności oraz zjawisko dalto-
nizmu smakowego. Podczas zajęć przeprowadzono 
m.in. próbę na daltonizm smakowy wśród uczniów. 

Okazało się, że ze smakiem młodzieży wszystko jest 
w należytym porządku. Czy mogłoby być inaczej 
w klasie gastronomicznej?
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Kobiety i bajeczne obrazy

9 marca 2015 r. w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej odbyło się spo-
tkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 
Uczestniczyły w nim radne gminy, panie sołtys, 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów 
artystycznych, obecne oraz emerytowane pracow-
nice instytucji gminnych.

Życzenia paniom składali: wójt Leszek Pro-
skura, starosta Janusz Szpak, prezes Zarządu Od-
działu Gminnego OSP Ryszard Stasiuk oraz dyrek-
tor Centrum Kultury w Siennicy Różanej Andrzej 
Misiura. W swoich wystąpieniach podkreślili waż-
ną rolę kobiet w życiu społecznym i rodzinnym.

Podczas uroczystości część artystyczną za-
pewnili uczniowie Gimnazjum Publicznego Ze-
społu Szkół w Siennicy Różanej pod kierunkiem 
humanistek Anny Proskury oraz Maryli Rudzkiej. 
Młodzi artyści zaprezentowali się z profesjonalnym 
wdziękiem, za co otrzymali gorące oklaski.

Spotkanie było okazją do zaprezentowa-
nia twórczości malarskiej Stanisława Miszczuka z 
Rejowca. Autor opowiedział jak powstają obrazy 
i czym są inspirowane. W jaki sposób z jednego 
szkicu może powstać nawet dwanaście obrazów, 
prezentujących na przykład cztery pory roku o róż-
nych porach dnia itp.

Międzyszkolny Konkurs 
Kulinarny

19 marca 2015 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej odbył się III Międzyszkolny 
Konkurs Kulinarny dla gimnazjalistów. Tym razem 
zadaniem uczestników było przygotowanie nie tyl-
ko smacznej, ale też atrakcyjnej wizualnie zakąski 
z produktów dostępnych w pracowni. Do rywalizacji 
przystąpiło osiem drużyn, reprezentujących szkoły 
gimnazjalne z: Fajsławic, Wojsławic, Siennicy Róża-
nej, Siennicy Nadolnej, Izbicy, Grabowca, Kraśniczy-
na oraz Krupego. Oprócz zmagań konkursowych na 
uczniów czekała prezentacja oferty edukacyjnej oraz 
zwiedzanie szkoły, internatu i warsztatów, a także 
poczęstunek przygotowany przez starszych kolegów 
z klas gastronomicznych pod kierunkiem nauczy-
cieli zawodu. Jednak z największą niecierpliwością 

uczestnicy konkursu i ich opiekunowie oczekiwali 
na werdykt jury. Gimnazjaliści wykazali się wielką 
pomysłowością, pierwsze miejsce zdobyła drużyna 
z Fajsławic, drugie miejsce zajęli uczniowie z Sienni-
cy Nadolnej, a na trzecim uplasowali się gimnazjali-
ści z Grabowca. Następny konkurs już za rok.

WydarzeniaWydarzenia



Maria Kiełbasa urodziła się w Żarach (woj. lubuskie). W dzieciństwie rysowała kredkami postacie 
z wyobraźni. Później pochłonęły ją tematy malowniczych uliczek i zaułków. W latach osiemdziesiątych 
XX wieku zamieszkała w Siennicy Królewskiej Dużej, skąd pochodziła rodzina jej męża. Z powodu 
licznych obowiązków tworzyła nocą. Później zdecydowany wpływ na tematykę prac wywarły rozległe 
wiejskie plenery i wszechobecna natura.
Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Siennicy Róża-
nej jako instruktor plastyczny. Spośród wychowanek, biorących udział w zajęciach plastycznych wyro-
sły prawdziwe talenty, które kształciły się później m.in. na krakowskiej ASP. Brała udział w wielu ple-
nerach malarskich, wówczas cennych wskazówek udzielał jej profesor Stefan Lisowski, znany rzeźbiarz 
i malarz kolorysta, a także Bruno Nastały - pedagog i konsultant artystyczny.
Trudno zliczyć wystawy, w których artystka brała udział. Jej obrazy znajdują się w Polsce, Francji, 
Kanadzie, we Włoszech, w Niemczech i w Irlandii. Twórczość prezentowała także w czasopiśmie „Nes-
tor”. Obecnie współtworzy Grupę Plastyczną OSIEMNASTKA przy Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
i nieustannie maluje dzieląc się swoim doświadczeniem.
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„A u sąsiada kapela gra…”

Tegoroczna wiosna obrodziła 
w jubileusze. 19 marca 2015 roku w siedzi-
bie Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
obchodziliśmy 70-lecie Kapeli Ludowej 
„Siennica”, połączone z promocją nowego 
numeru czasopisma społeczno-kultural-
nego „Ziarno”. Jubileusz zaszczycił swoją 
obecnością Wicemarszałek Województwa 
Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Wójt 
Gminy Siennica Różana Leszek Proskura, 
Przewodniczący Rady Gminy Waldemar 
Nowosad, Wójt Gminy Rejowiec Tadeusz 
Górski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Rejowcu Dorota Łosiewicz, Dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury w Sienni-
cy Nadolnej Dorota Rybczyńska. Przybyli 
także przedstawiciele Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Siennickiej, Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, grup plastycznych 
z Chełma, Krasnegostawu, Rejowca i Sien-
nicy Różanej oraz miejscowych organizacji 
i placówek oświatowych, w tym Dyrektor 
Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej 
Jacek Jagiełło oraz Wicedyrektor Anna 
Kowalik. 

Z rąk pana Krzysztofa Grabczuka 
jubilaci przyjęli nagrodę specjalną. Z kolei 
samorząd Siennicy Różanej wręczył dy-
plomy z gratulacjami dla wszystkich tych, 
którzy w ciągu dziesięcioleci występowali 
w Kapeli Ludowej „Siennica”. Zespoły wo-
kalne z całego regionu z okazji jubileuszu 
przygotowały okolicznościowe programy 
artystyczne, kwiaty i życzenia. Były to: 
Zespół Wokalny „Wrzos”, Żeński Zespół 
Ludowy „Sienniczanki”, Zespół Śpiewaczy 
„Słowianki”, Chór Mieszany „Echo” oraz 
Teatr Pokoleń.

Tradycją spotkań z „Ziarnem” jest 
wernisaż organizowany z okazji promocji 
nowego numeru. Tym razem w siennickiej 
Galerii Maestro zaprezentowało swój ta-
lent dwóch artystów: rzeźbiarz Henryk 
Kuźma ze Zwierzyńca (z gminy Siennica 
Różana) oraz malarz Stanisław Jan Misz-
czuk z Rejowca. Obaj przeznaczyli swoje 
prace na tradycyjną loterię i jedna z rzeźb 

oraz grafika trafiły do szczęśliwców – Waldemara No-
wosada i Mirosława Kaczora. Dopełnieniem przyjemno-
ści tego wieczoru był okolicznościowy tort ufundowany 
przez Dyrektora Centrum Kultury Andrzeja Davida Mi-
siurę oraz ciasta przygotowane przez miejscowe Koła Go-
spodyń Wiejskich. 
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Siennicka premiera G-Roya

W sobotę, 21 marca 2015 roku odbyła się 
długo oczekiwana premiera debiutanckiego filmu 
„G-Roy”. Po projekcji reżyser Tomasz Jan Brzysz-
ko oraz odtwórca głównej roli Radosław Mazur 
odebrali gratulacje oraz kwiaty z rąk wójta Leszka 
Proskury. Młodzi filmowcy uzbierali w księżą czap-
kę (rekwizyt) skromne złotówki na wypożyczenie 
sprzętu do nakręcenia kolejnego filmu z udziałem 
Teatru Pokoleń Centrum Kultury w Siennicy Róża-
nej. Wójt także nie żałował banknotów.

Reżyser na naszą prośbę pozostawił kopię 
„G-Roya”. Zaprosimy Państwa na kolejną projekcję.

Uroda na wiosnę

W niedzielę 22 marca 2015 r. słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej uczestniczyli w warsztatach 
na temat: „Jak zadbać o swoje zdrowie i urodę na wiosnę?” pro-
wadzonych przez Natalię Sobczuk i Alicję Sieg z firmy „Forever”. 
W programie zawarto informacje o prostych zasadach profilaktyki 
oraz pokaz oddziaływania produktów aloesowych na skórę.  

Oto, jakie zalety aloesu poznali uczestnicy warsztatów:
dobrze działa na śluzówkę w jamie ustnej;
koi dolegliwości przewodu pokarmowego;
jest probiotykiem (pobudza dobre bakterie w jelitach);
usuwa metale ciężkie, jak kadm i ołów;
usuwa toksyny;
działa leczniczo na stawy;
wzmacnia kości;
poprawia krążenie.

Podczas spotkania zaprezentowano liczne produkty z alo-
esem: soki, kremy, galaretki.

Trzy panie poddały się zabiegowi pielęgnacyjnemu twa-
rzy. Efekt działania zachęcił słuchaczy do nabycia produktów 
opartych na aloesie. Spotkanie odbyło się jak zawsze przy herba-
cie, kawie i słodyczach.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kiermasz 
Wielkanocny

Zanim ucichły echa kier-
maszu bożonarodzeniowego Gru-
pa Rękodzieła Artystycznego po 
raz drugi zorganizowała kiermasz 
wielkanocny w Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej. 25 marca 2015 
roku swoje prace wystawiało kilka-
naścioro twórców ozdób i akceso-
riów świątecznych. Imprezy stały 
się dogodnym miejscem kontaktów 
i wymiany doświadczeń pomiędzy 
twórcami. Kiermasze wyręczają 
także mecenasów, umożliwiając 
sprzedaż wyrobów i tym samym 
pozyskiwanie środków do wykona-
nia następnych dzieł.

WydarzeniaWydarzenia
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Gimnazjalista na zawodowym 
rozdrożu

23 marca 2015 r. młodzież z Technikum 
im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej 
wraz z nauczycielami i dyrektorem Jackiem Ja-
giełłą uczestniczyła w konferencji „Gimnazjalista 
na zawodowym rozdrożu”. Jej celem była popu-
laryzacja kształcenia zawodowego i prezentacja 
czynności zawodowych na zaimprowizowanych 
stanowiskach. To właśnie tzw. próby pracy cieszy-
ły się największym zainteresowaniem obecnych na 
konferencji gimnazjalistów i ich rodziców. Zespół 
Szkół CKR w Siennicy Różanej zaprezentował się 
podczas spotkania w profesjonalny sposób oraz 
przygotował atrakcyjne stoisko. Nauczyciele i ucz-
niowie służyli wszelkimi wyjaśnieniami dotyczą-

cymi oferty edukacyjnej, przekazywali zaintereso-
wanym materiały informacyjne. Jak zawsze szkoła 
przyciągała uwagę nie tylko wizualnie, ale też ape-
tycznym zapachem. Gimnazjaliści zostali zapro-
szeni na słodki poczęstunek przygotowany przez 
Karolinę Burdan i Rafała Siedleckiego – uczniów 
z klas gastronomicznych.

Giełda Szkół w Chełmie

W dniach od 24 do 27 marca 2015 roku 
młodzież z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej uczestniczyła w Giełdzie Szkół, zorganizowanej 
przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. Giełda 
znana jest w oświatowych kręgach już od wielu lat, 
spotykają się na niej reprezentanci szkół ponad-
gimnazjalnych z całego regionu oraz ich młodsi 
koledzy z trzecich klas gimnazjum. Tegoroczną 
Giełdę odwiedziła młodzież z chełmskich Zespołów 
Szkół oraz uczniowie z: Dubienki, Stołpia, Uhra, 
Stawu, Białopola, Okszowa, Wojsławic, Rejowca, 
Liszna, Dorohuska, Pawłowa, Rudy Huty, Stracho-
sławia, Rejowca, Strupina, Sielca i Sawina. Łącznie 
stoiska z ofertą edukacyjną obejrzało ok. 900 osób. 

Szkołę reprezentowali w tych dniach następujący 
uczniowie: Dominika Zaj, Nika Wójtowicz, Klau-
dia Wożakowska, Natalia Ciołek, Andrzej Stasak, 
Mateusz Loba, Emil Kasiczak, Łukasz Demczuk 
i Dawid Kowalczuk.

Akcja charytatywna

30 marca 2015 r. młodzież z Technikum im. 
Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej zaan-
gażowała się w akcję charytatywną na rzecz Domu 
Dziecka w Krasnymstawie. Uczniowie zebrali sło-
dycze i maskotki, które następnie przekazane zo-
stały małym mieszkańcom Domu Dziecka. Akcja 
odbywała się pod hasłem, zaczerpniętym ze słów 
św. Jana Pawła II: „Ważny jest rodzaj pomocy, 
którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze jest serce 
z jakim tej pomocy się udziela”. 

WydarzeniaWydarzenia
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Oto kabaret!

Całkiem niespodziewanie, podczas ubie-
głorocznego kiermaszu wielkanocnego w Centrum 
Kultury wystąpił kabaret z Bzitego, w gminie Kras-
nystaw. Zaledwie kilka miesięcy później na jednej 
z imprez Koła Gospodyń Wiejskich w Boruniu 
mieliśmy okazję oklaskiwać  dwa zabawne skecze 
w wykonaniu lokalnej młodzieży. Grupa odpo-
wiedziała na nasze zaproszenie i na tegorocznym 
kiermaszu 25 marca debiutowała przed siennicką 
publicznością. Skład kabaretu zasiliły kobiety zna-
ne dotychczas z występów w zespole wokalnym 

„Wrzos”. Rozbawiona publiczność przyjęła artystki 
gorącymi oklaskami.

Targi Techniki Rolniczej

27 marca 2015 r. młodzież z Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej udała się na wycieczkę 
dydaktyczną, której celem były Międzynarodowe 
Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. 
Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu 
„Lepszy start…”. Uczniowie dzięki cyklicznym 
wizytom na targach sukcesywnie zapoznają się 
z najnowszą ofertą producentów sprzętu rolnicze-
go, np. nowoczesnymi ciągnikami rolniczymi, kom-
bajnami zbożowymi, specjalistycznymi maszynami 
i urządzeniami ułatwiającymi pracę w rolnictwie 
i gospodarce leśnej. Tej międzynarodowej impre-
zie zawsze towarzyszą spotkania konsultacyjne, 
prezentacje, konkursy. Bogaty program targów 

sprawia, że każdego roku chęć wyjazdu deklaruje 
znaczna liczba uczniów siennickiej szkoły.

Wielkanocne świętowanie

27 marca 2015 r. w Zespole Szkół 
CKR w Siennicy Różanej już po raz dru-
gi odbył się szkolny konkurs „Świętujemy 
Wielkanoc Razem” przeznaczony dla ucz-
niów z klas gastronomicznych. Zadaniem 
uczestników było przygotowanie wybranej 
świątecznej potrawy i propozycji jej po-
dania oraz wielkanocnej dekoracji stołu. 
Do rywalizacji stanęło dziewięć drużyn, 
które dołożyły starań, by konkursowe da-
nia były smaczne, miały apetyczny wygląd 
i pochodziły z tradycyjnej kuchni polskiej. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna w skła-
dzie: Natalia Nosal i Patrycja Pastuszak; 

drugie miejsce: Katarzyna Sznajder, Angela Kornij-
czuk i Dorota Krasowska; trzecie miejsce: Edyta Krysa 
i Angelika Czyż. 
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Sztuka zdobienia pisanek

Zespół Szkół oraz Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej zorganizowało wspólne war-
sztaty zdobienia pisanek. Odbyły się pod kierun-
kiem wychowawczyni klasy I ,,a” Jolanty Łukasik. 
Dzieci z przygotowanych wcześniej materiałów, 
miały za zadanie wykonać, albo ozdobić trady-
cyjne wielkanocne jajko. Zadaniem instruktorów 
Centrum Kultury było inspirowanie i podsuwa-
nie nowych pomysłów. Wszystkie dzieci tworzyły 
z wielkim przejęciem i zaangażowaniem dzięki 
czemu powstały piękne kolorowe pisanki.

Targi AGROTRAVEL

Uczennice z Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej w nagrodę za zaangażowanie w pracę na 
rzecz szkoły udały się na bezpłatną wycieczkę zor-
ganizowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Celem wyjazdu były Targi AGROTRAVEL 
w Kielcach oraz udział w blokach konferencyjno-
warsztatowych, np.: „Świętokrzyska Kuźnia Sma-
ków”, „Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturysty-
ki”. Uczennice z I klasy Technikum im. Augusta 
Cieszkowskiego, kształcące się w zawodzie technik 
żywienia i usług gastronomicznych z zainteresowa-
niem obejrzały ofertę agroturystyczną prezentowa-
ną podczas targów. Natomiast w drodze powrotnej 
dodatkowo uczestniczyły w wycieczce krajoznaw-
czej, poznając uroki ziemi świętokrzyskiej.

Ocalić od zapomnienia

13 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej odbyła się wzruszająca uroczy-
stość z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej. W akademii przygotowanej przez młodzież 
pod kierunkiem nauczycieli udział wzięli: Ludo-
mir Treczyński (z Zarządu Okręgowego Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w Chełmie), Julian Kubina (prezes Gminnego Koła  
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Po-
litycznych w Siennicy Różanej) oraz Halina Skiba 
i Bolesław Kowalski (członkowie Gminnego Koła). 
Obecni byli również przedstawiciele samorządu lo-
kalnego: Janusz Szpak (Starosta Krasnostawski), 
Krystyna Skóra (Sekretarz Gminy Siennica Róża-
na), a także Dariusz Michalak (Dyrektor Zespołu 
Szkół w Siennicy Różanej). W programie uroczy-
stości przewidziano oddanie hołdu por. Mieczysła-
wowi Jędruszczakowi – dawnemu mieszkańcowi 
Siennicy Różanej, który zginął w Charkowie.
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Warsztaty plastyczne 
z pastelami

Pracownia plastyczna Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej gościła liczną, roześmianą 
i radosną grupę przedszkolaków. 14 kwietnia b.r. 
we współpracy z opiekunkami: panią Kasią i panią 
Agnieszką grupa przystąpiła do twórczej pracy pod 
kierunkiem pani Sylwii Kiełbasy instruktora pla-
styki. Tematem przewodnim była wiosna.

Większość młodych artystów po raz pierw-
szy rysowała suchymi pastelami i kredą, toteż war-
sztaty były pełne zadziwień i emocji. W miarę two-
rzenia, kolory przenosiły się z kartonów na ręce, 
buzie, a nawet ubrania. W tym względzie jednak 

wszystkie mamy powinny być wyrozumiałe, bo 
odnajdywanie i pielęgnowanie talentów wymaga 
przyzwolenia na odrobinę szaleństwa. 

Młodzieżowy Turniej 
Motoryzacyjny 

15 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej już po raz dziewiętnasty odbył 
się Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 
dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Wzięły 
w nim udział drużyny z Siennicy Różanej, Krasnego-
stawu i Żółkiewki. Siennicką szkołę reprezentowali 
uczniowie klasy III Technikum im. Augusta Ciesz-
kowskiego: Radosław Berbeć, Paweł Jagniątkowski 
i Kamil Kropornicki. Podczas turniejowych zmagań 
należało wykazać się znajomością przepisów o ruchu 
drogowym i wiedzą motoryzacyjną, umiejętnością 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a tak-
że zdolnościami praktycznymi, czyli rozpoznawaniem 

samochodowych części zamiennych i mistrzowskim 
prowadzeniem samochodu po torze manewrowym. 
Drużyna z Siennicy Różanej okazała się najlepsza. 
Uczniowie wywalczyli pierwsze miejsce i będą re-
prezentowali powiat krasnostawski w turnieju woje-
wódzkim, który wkrótce odbędzie się w Chełmie.

Olimpiada Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych

17 kwietnia 2015 r. młodzież z III klas Tech-
nikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Róża-
nej wzięła udział w okręgowych eliminacjach XXXIX 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olim-
piada odbywała się w Kijanach. O zwycięstwo wal-
czyło 178 uczniów ze szkół rolniczych z terenu woje-
wództw: lubelskiego i podkarpackiego. Przewidziano 
sześć bloków tematycznych: agrobiznes, architektura 
krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, produkcja ro-
ślinna, produkcja zwierzęca oraz żywienie człowieka 
i gospodarstwo domowe. Siennicką szkołę reprezen-

towali następujący uczniowie: Ewa Kmieć, Karolina 
Kotyła, Kamil Kropornicki i Marian Strus.
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Turniej Szachowy 
o Puchar Wójta

W niedzielę, 19 kwietnia 2015 roku odbył 
się I Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy 
Siennica Różana SZACH 2015. Organizatorem 
rozgrywek było Centrum Kultury w Siennicy Róża-
nej. Turniej miał zasięg powiatowy. Uczestniczyli 
w nim zawodnicy z Żółkiewki, Fajsławic, Krasne-
gostawu i gminy Siennica Różana. Przyjęto system 
7 rund po 15 minut dla zawodnika. W końcowym 
rozróżnieniu uwzględniono kategorie wiekowe do 
10 lat, do 13 lat i powyżej (seniorzy). Startowały 
23 osoby. Zwycięzcy turnieju: I miejsce - Wojciech 
Bolesta (Żółkiewka), II miejsce - Bogusław Mazu-
rek (Krasnystaw), III miejsce – Remigiusz Stań-
czuk (Krasnystaw), IV miejsce zajął reprezentant 
gospodarzy Adrian Tryksza z Siennicy Królewskiej 
Dużej, otrzymując jednocześnie puchar najlepsze-
go zawodnika Gminy Siennica Różana.

W kategorii do 10 lat I miejsce zdobył Igor 
Tkaczyk, II miejsce - Kamil Baran, III miejsce -  
Mikołaj Dzirba (wszyscy z Fajsławic).

W kategorii do 13 lat I miejsce zajął Maciek 
Stańczuk z Krasnegostawu.

Sędziował znany krasnostawski społecznik 
i miłośnik gier szachowych Andrzej Sosnowski. 
Proponował, aby podobne turnieje odbywały się 
także w innych gminach, a najlepsi z nich walczyli 
o Puchar Starosty.

Wyzwanie dla Europejczyka

20 kwietnia 2015 r. uczniowie Technikum 
im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej 
wzięli udział w finale konkursu „Twoje europejskie 
wyzwanie”, którego celem jest propagowanie wiedzy 
o Unii Europejskiej oraz idei integracji. Inicjatorzy 
konkursu to: Krzysztof Hetman (Poseł do PE) i prof. 
dr hab. Stanisław Michałowski (JM Rektor UMCS 
w Lublinie). Uroczyste podsumowanie odbyło się 
w auli Instytutu Informatyki UMCS. Szkołę z Sien-
nicy reprezentowali w finale następujący ucznio-
wie: Monika Koman, Żaneta Saja i Marian Strus. 

GPS w rolnictwie

23 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej odbyło się szkolenie na temat 
„Użytkowanie urządzeń GPS w rolnictwie”, prze-
znaczone dla młodzieży kształcącej się w zawo-
dzie technik mechanizacji rolnictwa. Uczniowie 
zapoznali się ze sposobem mierzenia działek za 
pomocą systemu GPS oraz ćwiczyli dokonywa-
nie pomiarów. Szkolenie zostało przeprowadzone 
przez przedstawicieli Biura Kontroli Lubelskiego 
Oddziału Regionalnego ARiMR.
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Prezes sądu odpowiada

Dziewiętnastego kwietnia 2015 r. wierna 
grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Siennicy Różanej, uczestniczyła w wykładzie 
Joanny Smyk - Prezes Sądu Rejonowego w Kras-
nymstawie.

Wykład został otwarty przypomnieniem 
starożytnej, ale wciąż aktualnej maksymy: „Nie-
znajomość prawa szkodzi”. Myśl zawarta w tych 
trzech słowach przyświeca wszystkim działaniom 
prawnym, doradczym, a szczególnie ważna jest 
w życiu każdego z nas.

Słuchacze uczuleni zostali na pewne czyn-
ności prawne, takie jak zawieranie umów przez te-
lefon lub bez czytania treści dokumentu. Zwróco-
no też uwagę na znaczenie wypowiadanego słowa 
„tak”, podpisu oraz czas, w którym można od umo-
wy odstąpić. Z żywą reakcją spotkał się nagłaśnia-
ny niedawno w mediach temat egzekucji komorni-
czej i procedur sądowych, związany z bezprawnymi 

zajęciami majątku ruchomego. Procedury media-
cji sądowej były dla większości zupełną nowością, 
a prawa konsumenckie zdecydowanie interesowały 
wszystkich. 

Słuchacze do końca spotkania przejawiali 
zainteresowanie tematyką prawną i chętnie zabie-
rali głos.

Pani Joanna Smyk, ze swej strony była po-
zytywnie zaskoczona dobrą frekwencją i faktem, że 
nie było nikogo kto oczekiwałby porady w toczą-
cym się postępowaniu.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka 
Strażaków na Jasną Górę

W dniu 26 kwietnia 2015 r.  grupa druhów 
i druhen strażaków z Ryszardem Stasiukiem - pre-
zesem Zarządu Gminnego OSP i Januszem Dobo-
szem – komendantem gminnym straży pożarnych 
wyruszyła na VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Stra-
żaków na Jasną Górę do Częstochowy.  W grupie 
pielgrzymujących nie zabrakło sympatyków straża-
ków, tj. pań z Kół Gospodyń Wiejskich i studentów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przed głównymi uroczystościami w mniej-
szych grupach zwiedzali Bazylikę, muzeum, Ba-
stion św. Rocha, Kościół św. Barbary ze słynnym 
źródełkiem, a część osób weszła na wieżę, by z góry 
podziwiać piękno miasta.

Święto strażaków na Jasnej Górze rozpoczę-
ło się od koncertu orkiestr i zespołów artystycznych 
OSP.  Pod jedną batutą zagrało aż 140 orkiestr. 

Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Sła-
woj Leszek Głódź, delegat Episkopatu Polski ds. 
duszpasterstwa strażaków.  Po homilii nastąpiło 
ślubowanie strażackie, któremu przewodniczył 
ks. bryg. Jan Krynicki, krajowy kapelan strażaków. 

Jasnogórskie spotkanie było wyrazem wdzięczno-
ści Bogu za strażacką posługę ludziom i ojczyź-
nie. W uroczystości brał udział m.in.  Bronisław 
Komorowski – prezydent RP, który zasadził Dąb 
Wdzięczności i Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu 
Głównego OSP. 

W drodze powrotnej grupa zatrzymała się 
w lesie na smakowity posiłek przygotowany przez 
panie z OSP Siennica Królewska Duża. Druhowie 
strażacy zabrali ze sobą składane stoły i krzesła, co 
ułatwiło odpoczynek i konsumpcję.
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Bal nad bale

Bal gimnazjalistów 
Zespołu Szkół w Siennicy Ró-
żanej odbył się 9 maja 2015 
roku jak zawsze w zaprzy-
jaźnionym Centrum Kultu-
ry. Czterdzieścioro czworo 
trzecioklasistów bawiło się 
w towarzystwie swoich wy-
chowawczyń: Małgorzaty 
Domańskiej (III B) i Elżbiety 
Kufel (III A) oraz rodziców. 
Uczniowie, ku radości zebra-
nych przygotowali zabawną 
część artystyczną. Wśród go-
ści był przewodniczący Rady 
Gminy Waldemar Nowosad, 
przewodnicząca Rady Ro-
dziców Agnieszka Zawor-
ska i dyrekcja Zespołu Szkół 
w Siennicy Różanej.

Klasa III A

Klasa III B

Prywatny 
Gabinet Stomatologiczny

Adam Krajewski
Siennica Różana 268 

(internat ZS CKR – wejście od Siennicy Małej)
poniedziałki, środy od 16.00

tel. 665 065 214
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Teatr w salonach 
Kraszewskiego

W niedzielę, 26 kwietnia 2015 roku Teatr 
Pokoleń zawitał do Muzeum Józefa Ignacego Kra-
szewskiego w Romanowie. W romantycznej scene-
rii, przy wspaniałej widowni ekipa spędziła miły 
wieczór. Podczas blisko dwugodzinnego spektaklu 
nawet dzieciaki śledziły akcję z wyjątkową uwa-
gą. Teatralna wizyta planowana była już od 2008 
roku, ponieważ to właśnie z tego muzeum Irena 
Zaraza wystarała się o wzorcowy scenariusz „Chaty 
za wsią”, na podstawie którego napisana została jej 
pamiętna siennicka wersja. Jednak do wystawienia 
sztuki w Romanowie nigdy nie doszło ze względu 
na rozmiary widowiska i scenografii. Teatr Pokoleń 

zawitał tutaj dopiero po siedmiu latach, a podejmo-
wany był iście po szlachecku, natomiast dyrektor 
Krzysztof Bruczuk podczas podziękowań zaprosił 
Teatr Pokoleń z kolejnym przedstawieniem.

Dzień dla Warszawy

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sien-
nicy Różanej zorganizował dnia 4 maja 2015 r. 
wycieczkę do Warszawy, a jej głównym celem 
było zwiedzanie siedziby Sejmu i Senatu. Wy-
jazd ułatwił senator prof. Józef Zając, zapew-
niając autokar i wstęp do gmachu parlamentu.

Przewodnicy zapoznali z rozkładem po-
mieszczeń, korytarzy i sal obu izb; szczególną 
uwagę zwrócili na sale posiedzeń, na miejsca 
dla osób pełniących ważne funkcje oraz miej-
sca posłów i senatorów. Przypomnieli o roli 
izb polskiego parlamentu. W gmachu Sejmu 
uczestnicy wycieczki spotkali się na smacznym 
obiedzie.

Zgodnie z programem zwiedzano też 
Łazienki – olbrzymi teren dawniej zwany Zwie-
rzyńcem rozciągający się na 80 ha ziemi. Podzi-
wiano ciekawe obiekty związane z dziejami na-
rodu, np. „Pałac na wyspie”, „Amfiteatr”, „Pałac 
Myślewicki” oraz Szkołę Podchorążych, spod 
której Piotr Wysocki poprowadził powstańców 
do walki z Rosjanami w 1830 r.

Program obejmował również zwiedza-
nie Wilanowa (pałacu i ogrodów) oraz Belwe-
deru.

W późnych godzinach nocnych słucha-
cze UTW pełni wrażeń powrócili do domów.
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60 lat OSP w Żdżannem. 
Z szacunkiem dla munduru

3 maja 2015 roku odbył się jubileusz 60-le-
cia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżannem. Uro-
czystość rozpoczął ceremoniał strażacki oraz msza 
święta, którą odprawił proboszcz parafii Żdżanne 
ks. Józef Serej. Następnie odbył się przemarsz jed-
nostek OSP oraz przejazd wozów pożarniczych pod 
strażnicę OSP w Żdżannem.

Gości powitał dyrektor Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej Andrzej Misiura, a kapelan 
ks. Henryk Kozyra dokonał poświęcenia nowo 
otrzymanego samochodu dla jednostki. W kolejnej 
części głos zabrał prezes OSP Żdżanne Henryk Cio-
łek, a jej historię przybliżył Michał Wierzchoś.

Strażackie święto było również okazją do 
wręczenia odznaczeń przyznanych przez Zarząd 
Główny OSP RP. Złoty Medal za Zasługi dla Po-
żarnictwa po raz drugi otrzymał Julian Kubina; 
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzy-
mali: Alicja Jaremek i Feliks Mazur; Brązowy Me-
dal za Zasługi dla Pożarnictwa: Dyrektor Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej Andrzej Misiura oraz 
Tomasz Dubaj, Damian Plewa, Michał Wierzchoś, 
Paweł Ciołek. Wyróżnieni tytułem Wzorowy Stra-
żak zostali: Marek Holuk, Janusz Litwin oraz Ma-
rek Mielniczuk. 

Dekoracji dokonali Prezes Zarządu Powia-
towego ZOSP RP w Krasnymstawie, a zarazem 

Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, Wójt Gminy 
Siennica Różana Leszek Proskura, zastępca Ko-
mendanta Powiatowego PSP Zbigniew Bojarczuk 
oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP 
Ryszard Stasiuk. Następnie w swoich wystąpie-
niach skierowali do siennickich strażaków sło-
wa uznania, gratulacje i życzenia wielu sukcesów 
w dalszej pracy na rzecz bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności.

W części artystycz-
nej wystąpiły zespoły: 
„Sienniczanki”, „Słowian-
ki”, „Wrzos”, „Chór Miesza-
ny ECHO”, „Kapela Sienni-
ca” oraz solistki z Centrum 
Kultury w Siennicy Róża-
nej. Dekoracjami, nagło-
śnieniem i wydawaniem 
darmowej grochówki zajęła 
się kadra Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej, a stro-
ną kulinarną - niezawod-
ne panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Żdżannem pod 
kierunkiem radnej Wiesła-
wy Popik.
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Bożena Kielech

 

A ja to wszędzie nosa 
wsadzić lubiłem 

Po raz kolejny dzwonię do pana Juliana Ku-
biny. Numer nie odpowiada. Jest godzina 16:30, 27 
kwietnia 2015 roku. Kultura i szacunek wymaga-
ją wcześniejszego umówienia spotkania. Dzwonię 
jeszcze raz... W słuchawce słychać zadyszany, zna-
jomy głos starszego pana. 

- Halo... o pani Bożena, co tam?
- Chciałam się umówić na korektę wywiadu. 

Kiedy byłoby możliwe nasze spotkanie?
- Cieszę się. Dobrze, że mnie pani złapała 

właśnie wróciłem z miasta, a teraz trzeba pszenży-
to pryskać, bo deszcz zapowiadają. Może późnym 
wieczorem?

 Piękny, kwietniowy wieczór. Nad lasem 
czerwień zachodzącego słońca. Spracowana wieś w 
spokoju szykuje się do zasłużonego odpoczynku po 
uczciwie przepracowanym  dniu. W progu małego 
i zadbanego domku wita nas niewysoki, szczup-
ły, lekko przygarbiony, starszy pan. Ubrudzone 
spodnie po pracy, podwinięte rękawy siwej koszuli 
i uśmiech pooranej przez lata życia twarzy. Silny 
uścisk ręki. Pan Julian w całej osobie serdecznym 
gestem zaprasza do środka mnie z córką Kariną, 
która dokumentuje nasze spotkanie zdjęciami. 

- Julek zaproś panie na herbatę - z ogródka 
słychać miły głos starszej pani. To żona pana Kubi-
ny, Anna z domu Chmielewska, z którą pan Julian 
szczęśliwie żyje od 62 lat. W 1954, w rok po ślubie, 
urodziła się im jedyna córka Danusia, a ta uczyniła 
Annę i Juliana dziadkami dla swoich dwojga dzie-
ci: Magdy (38 lat) i Daniela (37 lat) Trociów.

- Panie Julianie - zaczynam rozmowę - dzię-
kuję, że pomimo wielu zajęć , zechciał pan poświę-
cić nam chwilę czasu. Niedawno, bo 19 kwietnia 
obchodził pan zacny jubileusz...

- A chwali się, że pani pamięta. Tak, skoń-
czyłem 90 lat. Przyjechała cała rodzina. Był też wójt 
Proskura i przewodniczący Rady Gminy Nowosad. 
Miłe to było.

- 90 lat! Piękny wiek i to w takiej kondycji! 
Można pana widzieć i na rowerze, i w traktorze. 
Jaka jest recepta na długowieczność? 

Julian Kubina, uśmiecha się mówiąc - Nie 
będę się chwalił, że choruję, bo nie choruję. Ja dok-
torów nie znam. Zdarzyło się raz czy dwa, żem był 
połamany, ale to przez konie, które lubiłem hodo-
wać. No, ale szpital to nie dla mnie. Przyschło jak 
na psie (uśmiech). Pyta pani o zdrowie... to zębów 
nie mam już dawno, bo od 1976 roku. Przyplątało 
się mnie, jak to... zapalenie okostnej. I kazali mnie 
wszystkie zęby wyrwać i zrobić sztuczne. 

Popijając herbatę, zrobioną przez panią 
Annę, dowiadujemy się, że pan Julian urodził się 
tutaj, w Maciejowie 19 kwietnia 1925 roku. Wtedy 
tę wieś nazywano Złośnicą. Dwa lata później rodzi-
ce, Maria ze Szpaków i Marcin Kubina, doczekali 
się drugiego syna Mieczysława. 

- Rodzice też długo żyli. Ojciec zdrowy 
chłop był przez całe życie i umarł ze starości. Miał 
87 lat, matka 89. Widzi pani... ja ich przeżyłem. 
Lata szkolne to cztery klasy w wiejskiej szkółce na 
miejscu. Piąta i szósta klasa w Siennicy Różanej. 
Gdy miałem iść do siódmej klasy, wie pani, 1939, 
wrzesień, wojna. Chodziliśmy na piechotę kilka 
dni, a potem Niemcy zabronili. Trzeba było okna 
zaciemniać, lekcje przy karbidówkach trzeba było 
robić. Źle się działo. 

Pan Julian zaczął wspominać swoje nasto-
letnie życie w czasie okupacji. Jak to mentalność 
chłopca, poprzez obserwowane zdarzenia niepo-
strzeżenie przeistaczała się w doświadczenia do-
rosłego mężczyzny. Wspominał chłopięce zabawy 
w żołnierzy, które w trybie przyspieszonym zwe-
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ryfikowała okrutna, wojenna rzeczywistość, prze-
kształcając je w sposób na życie. 

Chwila zadumy. Ciche westchnienie do 
przeszłości i znowu pan Julian się ożywia. 

- Ja tam wszędzie nosa lubiłem wsadzić. 
Wszystko mnie interesowało i przez to mnie prze-
śladowali. 

- Kto i kiedy pana prześladował?
- A była taka policja, ORMO ją zwali, pani 

zna historię, to wie. Ktoś na mnie doniósł, że mia-
łem broń. Przyjechali w kilku, uzbrojeni i do mnie 
ostro: „Dawaj broń! Wiemy, że masz, dawaj po do-
bremu!” A ja twardo, że nie mam, niech szukają. 
I szukali wszędzie, na strychu. Tu znaleźli w sło-
mie kilka pocisków... Dostałem po pysku, aż krew 
mnie zalała. „Ty skur..., ty bandyto - wrzeszczał ich 
dowódca - zdechniesz jak pies". I tu pan Julian się 
uśmiecha i z zadowoleniem mówi dalej.

- Broni i tak nie znaleźli. Ja się nikogo i ni-
gdy nie bałem. I tak mi zostało. Czasem jak mnie 
na spotkanie proszą zabrać głos, to aż za dużo ga-
dam i to prawdę.

1945 rok, nowa władza szykuje się do ob-
chodów pierwszomajowych. Wydelegowani ze wsi 
reprezentanci z całego powiatu mieli uczestniczyć 
w pochodzie w Krasnymstawie, niosąc i wioząc na 
furmankach plakaty. Nasz pan Julian też został 
wytypowany, ale jak to on - odmówił, bo... miał 30 
kwietnia wesele w rodzinie. Doniósł na niego ktoś 
z ORMO, został aresztowany i przewieziony do 
Krasnegostawu, a później zaciemnionymi cięża-
rówkami z sobie podobnymi  „buntownikami” na 
Zamek do Lublina. Tam w obecności około tysiąca 
słuchaczy, pilnowanych przez wojsko, odbyła się 
propagandowa, okolicznościowa akademia sławią-
ca nowy ustrój. Przemawiała sama Wanda Wasi-
lewska - twarz nowej władzy. 

- Jak się skończyło - przypomina sobie pan 
Julian - odwieźli nas głodnych, brudnych, pobitych 
z powrotem. Ja się nie nawróciłem, swoje wie-
działem. Nigdy nie byłem pływakiem, kołysanką 
w swoich poglądach. Do partii zapisałem się dopie-
ro po śmierci Stalina, w 1956 roku - do PSL-u. I 
tam jestem do dzisiaj. Komuny nie cierpiałem. Za 
dużo widziałem. 

Skupiona, szczera twarz pana Kubiny 
świadczy, że mówi prawdę.

- A kiedy i w jakich okolicznościach znalazł 
się pan w wojsku ?

- Stary już jestem, ale są daty, które się za-
pamiętuje na zawsze - mówi pan Julian - było to 

27 sierpnia 1945 roku, już po wojnie. Nasz rocznik, 
to znaczy 1925, był poborowy. Poszło nas kilku 
kolegów. Punkt zborny był w koszarach, a te były 
jak dzisiejszy kościół św. Franciszka w Krasnym-
stawie. Później przenieśli nas na Zachód i służyłem 
w Bolesławcu w 4. Dywizji Pancernej. Nad nami 
było ruskie dowództwo. Szkolenie rekruckie miało 
trwać 9 miesięcy, ale już po dwu i pół miesiącach 
skierowali mnie na szkolenie podoficerskie do Żar 
koło Żagania. Ja popadłem do artylerii.

Widać w czasie dalszego spotkania, że wspo-
mnienia sprawiają emocjonalne trudności panu Ju-
lianowi, zwłaszcza gdy dochodzi do tematu zmian 
organizacyjnych w wojsku po zamachu na życie ge-
nerała Karola Świerczewskiego (28.03.1947 r.).

- Oni nas zaślepili... te komunisty... Dziś 
trudno o prawdę, a wtedy było jeszcze gorzej. Po-
wiedzieli nam, ze Świerczewskiego banda ubiła 
(czyli UPA - Ukraińska Powstańcza Armia). Mieli 
nas szkolić na podoficerów przez 9 miesięcy, ale już 
po trzech i pół miesiącach odbył się przyspieszo-
ny egzamin. Zostałem kapralem. Podzielili nas na 
grupki po dwudziestu. Dali też przełożonego ofice-
ra ruskiego. Nie wiedzieliśmy co się dzieje, może 
nowa wojna... aż na odprawie stanął dowódca 
i gada, że czeka przed nami wielkie zadanie. Kto go 
nie wykona - kulka w łeb!

Tu mój rozmówca zawiesił głos. Widać było, 
że te wspomnienia okrutnego czasu odżyły w nim 
ponownie. Po krótkim czasie kontynuuje. 

- Zaprowadzili nas na stację kolejową, or-
kiestra grała jak na jakiejś paradzie. Załadowali 
w wagony i wieźli kilka dni. Połapaliśmy się, że to 
na południowy-wschód do rzeszowskiego woje-
wództwa, jak Jasło, Krosno, Nowy Sącz. W nocy 
wyładowali, dali kompasy i kazali iść. Teren gó-
rzysty, ciemno. Jak rozwidniało zrozumieliśmy, że 
zaszliśmy za czeską granicę. Trzeba było wracać. 
Następnego dnia się zaczęło. Rozkaz - wyłapać 
Ukraińców i wywozić na Zachód!

 Jako historyk znałam oczywiście dokład-
nie przebieg Akcji „Wisła", ale zapytałam pana 
Juliana, dlaczego otrzymali taki „prikaz” (ros. roz-
kaz). 

- Żeby ich ukarać za mord na Świerczew-
skim - odpowiada.

Rzeczywiście, śmierć generała Świerczew-
skiego dawała świetny pretekst dla nowej władzy, 
aby definitywnie rozwiązać problem ukraiński. 
28 IV 1947 r. z-ca Sztabu Generalnego gen. Mos-
sor przedstawił plan akcji zaakceptowany później 
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przez Biuro Polityczne PPR. Powołano Grupę Ope-
racyjną  „Wisła" i szczegółowo opracowano wytycz-
ne całego przedsięwzięcia, polegającego na ewaku-
acji i wysiedleniu ludności ukraińskiej podejrzanej 
o współpracę z UPA. Przez trzy miesiące przymuso-
wo, w sposób bezwzględny, czasami brutalny prze-
siedlono ponad 140 tys. Ukraińców na odzyskane, 
poniemieckie ziemie północno-zachodniej Polski. 
Zastosowano zasadę zbiorowej odpowiedzialności.

Kapral Julian Kubina był jednym z tych żoł-
nierzy, którzy musieli wykonać powyższe rozkazy.

- Panie Julianie, jak przebiegała taka poje-
dyncza akcja ?

- No cóż, skoro świt nasze wojsko otaczało 
wieś Ukraińców, jak jeszcze spała, szczelnym pier-
ścieniem. Rozciągaliśmy drut kolczasty, żeby się 
nikt nie wydostał. Rodziny miały mało czasu, aby 
się zebrać z całym majątkiem. Brali tylko niezbęd-
ne rzeczy i część inwentarza. I tak stali do czasu, 
aż ich wszystkich przepuścili przez cenzurę (czyli 
przesłuchali) czy współpracowali z bandą. Jak się 
nie godzili to zmuszali. Trwało to nawet parę dni. 
Jak ci co cenzurę robili mieli wszystko gotowe, ka-
zali nam tych Ukraińców z ich dobytkiem prowa-
dzić do kolei. Tam byli ładowani do wagonów. Cały 
konwój miał 60 takich wagonów...

- Przepraszam, że przerwę. Czy pan, jako 
podoficer, sprawował nadzór nad tymi ludźmi 
w czasie drogi na ziemie zachodnie?

- Tak i jeszcze koledzy z dywizji byli. 
W Oświęcimiu był postój, taka stacja przejścio-
wa. Tu zjawiali się funkcjonariusze ubrani po cy-
wilnemu i wyczytywali po nazwisku tych - tak się 
mnie zdawało - podejrzanych o zmowę z bandą. Co 
z nimi robili, ja nie wiem.

Tutaj ja przyszłam z pomocą i wyjaśnieniem. 
Pan Kubina wtedy nie wiedział, ale rzeczywistość 
była taka, że tych, którym udowodniono współ-
pracę z UPA, a to nie było trudne, przekazywano 
do dyspozycji Wojskowego Sądu GO „Wisła”. Ska-
zanych umieszczano w obozach, np. w Jaworznie. 
W tym obozie osadzono 3936 Ukraińców. Spośród 
nich: 173 - skazano na karę śmierci, 58 - na do-
żywotnie więzienie, 40 - na 15 lat, 38 - do 15 lat, 
5 - uniewinniono

Pan Julian nie ukrywa zdumienia. Jednak 
przeszłość żołnierska niejednokrotnie przyzwycza-
iła go do spotkania ze śmiercią. 

- Takie to były czasy. Wam młodym to się 
wierzyć nie chce, a wtedy za byle co można było iść 
do piachu - mówi ze smutkiem.

Wracając do sprawy konwojów i wysiedla-
nia na ziemie poniemieckie ludności ukraińskiej, 
pytam co działo się, gdy dotarli na miejsce. 

- Na stacji czekały ciężarówki, żeby ich za-
wieść do „purów”. To były takie dwory, gminy - 
mówi pan Julian. Stamtąd już miejscowa władza 
i żołnierze rozdzielali ich tak, żeby Ukraińcy nie 
byli razem (czyli nie robili dużych skupisk i szybko 
asymilowali się z ludnością polską). Jednych przy-
dzielali do miasta, drugich na wieś. Rząd im dawał 
po 100 tys. bezzwrotnej pożyczki na zagospodaro-
wanie i konia. Pani, a narzędzi do ziemi tam było 
tyle, że aż miło było patrzeć. Niemcy jak uciekali, 
wszystko pozostawiali. 

Na to wspomnienie oczy mojego rozmówcy 
zaświeciły się. On przecież też był rolnikiem i z tra-
dycji, i z zamiłowania. Rozumiał, że dobry sprzęt 
to podstawa gospodarzenia. Wykorzystując tę wie-
dzę pytam, czy po demobilizacji (28.09.1947 r.) 
wojskowi nie dostali propozycji osiedlenia się na 
Zachodzie?

- A jakże. Jak Spychalski (generał, Minister 
Obrony Narodowej ) dał nas do rezerwy na Zacho-
dzie byliśmy jeszcze miesiąc i pięć dni. Namawiali, 
aby brać ziemię ile dusza zapragnie, a jak nie, to 
w wojsku zostać. Awansem kusili. Mogłem zostać. 
Można się było szybko dorobić... Ja do dziś żałuję, 
głupi byłem, żeby wracać do tej biedy. Ale ciągnęło 
do domu, do swoich... Ja miałem dopiero 22 lata.

W tym momencie przypomniał mi się wy-
wiad z innym kombatantem z Zagrody, panem Cze-
sławem Włodarczykiem, który mówił podobnie, że 
„do domu się chciało" („Ziarno” nr 39, s. 21 ). 

Po powrocie do Maciejowa młody pan Ju-
lian dorabiał z ojcem na budowach. Trochę go-
spodarzyli. W wyniku reformy rolnej ojciec dostał 
półtora hektara ziemi. 

- Ja miałem czas na żeniaczkę i na mnie 
przyszło. 

Ślub i weselisko odbyło się w 1953 r., Julian 
pojął za żonę Annę z domu Chmielewską, również 
mieszkankę Maciejowa. Po roku urodziła się im je-
dyna córka - Danusia. Zapytany przeze mnie pan 
Kubina, dlaczego tylko jedno dziecko, odpowie-
dział, jak to on. 

- Po prostu za chytry byłem na więcej 
(śmiech). Trzeba było iść na swoje. Pobudowa-
liśmy się na gołym polu. Ojciec dał na początek 
trochę ziemi, resztę dokupiłem. I tak powoli do-
rabialiśmy się.
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- Podkreślał pan, że zawsze był sobą, nikogo 
się nie bał, nie omamił pana szybki zysk za cenę 
zmiany światopoglądu. Czy dzisiaj z perspektywy 
przeżytych lat coś by pan zmienił, postąpił ina-
czej?

- Nie. Jest dobrze tak jak jest. Zdrowie, jak 
na tyle lat, jest. Rodzina cała. Z sąsiadami dobrze 
się dogaduję. I tak mi się zdaje, że ludzie mnie po-
ważają. Jak w latach osiemdziesiątych zaczął dzia-
łać ruch kombatancki pomagałem jak mogłem. Po 
śmierci Dubaja z Woli Siennickiej ja został preze-
sem. W 2002 było nas 171 kombatantów, a teraz 
ostało się 12... Nie ma komu już sztandaru nosić.

- To co będzie w czasie uroczystych obcho-
dów rocznicy 3 maja w Żdżannem, kto będzie panu 
towarzyszył w poczcie sztandarowym ?

- Ja już o tym pomyślałem wcześniej. Do-
bosz, komendant Straży Pożarnej, dał mi do pomo-
cy dwóch strażaków... Tak musi być. Moi kompani 
już za słabi. Jakubiec i Włodarczyk po szpitalu. Ko-
walski przyjedzie, ale nogi już nie te, co kiedyś. 

Widać, że pan Julian jak prawdziwy, ostat-
ni Mohikanin umie sobie radzić w każdej sytuacji. 
Z godnością człowieka doświadczonego przez ży-
cie przyjmuje kolejne wyzwania losu, nie omija 
przeszkód, lecz - chciałoby się powiedzieć - prze-
skakuje je.

- Panie Julianie, ponieważ nie mogłam dla 
pana, jako zacnego jubilata, znaleźć godnego pre-
zentu, pomyślałam, że tym prezentem mogą być 
zebrane przeze mnie szczere opinie kilku osób 
z pana otoczenia. Jak pan sądzi ?

- To zależy (śmiech).
- Na potwierdzenie wiarygodności swo-

jej obietnicy włączam dyktafon, na którym dzień 
wcześniej nagrałam wypowiedzi.

Proboszcz parafii w Siennicy Różanej:
- Julian Kubina to człowiek pełen wartości 

patriotycznych i religijnych. Uczestniczy chętnie w 
życiu Kościoła. Stara się co niedzielę być na mszy 
świętej i - z tego co wiem - przyjeżdża sam na rowe-
rze lub ciągnikiem. Przekazuje wartości patriotycz-
ne w życiu i młodzieży w szkole, i chyba na co dzień 
nimi żyje. Prywatnie – lubię go i podziwiam.

Zdjęcie pocztu sztandarowego 03.05.2015 r.
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Młodzież gimnazjalna:
Pan Julian Kubina dla nas to:
- najbardziej znany kombatant;
- zasłużył się dla gminy, dla Polski;
- wiele przeżył i jest dla mnie autorytetem; 
- widać, że mimo swojego wieku kocha i ro-

zumie młodzież i nigdy nie odmawia, gdy go zapra-
szamy do szkoły; 

- mówi prosto, ale tak od serca;
- dobrze się trzyma, jeździ rowerem, nie 

daje się wiekowi - tak trzymać!

Sąsiedzi:
- aktywny i dobry duch całej okolicy;
- wszystko go interesuje, lubi pogadać, gło-

wa jeszcze dobra;
- nie wstydzi się, mimo swojego życiowe-

go doświadczenia, zapytać o coś czego nie wie, na 
przykład jaki nawóz czy jaki oprysk zastosować 
w polu, które nadal samodzielnie uprawia;

- twardy gość, nie daje się, tylko pozazdroś-
cić wigoru.

Wójt Gminy Siennica Różana:
- Julian Kubina stworzył prężnie działają-

cą organizację kombatancką w naszym regionie. 
Ciągle jest aktywny i mimo swojego zacnego wieku 
uczestniczy w życiu gminy. Jego wszystko intere-
suje i co w gminie się dzieje, ale też co w OSP, czy 
w PSL-u, w którym jest konsekwentnie od 1956 
roku. Taka postawa bardzo cieszy. Julian to po-
stać nietuzinkowa, postać znana i lubiana nie tylko 
w Siennicy, ale w powiecie krasnostawskim 
i chełmskim. Życzyłbym dla naszej gminy więcej 
takich osób.

W trakcie tych wypowiedzi widać nie-
skrywane zadowolenie na szczerej twarzy moje-
go rozmówcy. Cóż, chyba każdy z nas chciałby 
w prezencie urodzinowym dostać podobnie opty-
mistyczny bukiet opinii o swoim życiu. Zrobiło się 
późno i nadszedł czas, aby się pożegnać.

- Dziękuję panie Julianie za prawdziwą 
lekcję historii. Życzę, by nadal pan żył z daleka od 
lekarzy i by dalsze dni, miesiące i lata pana życia 
równie owocnie zapisały się w historii rodziny Ku-
binów i historii naszego regionu. Dobranoc i do 
zobaczenia.

Bożena Kielech

Lucyna Maria Franc – urodzona 
10 sierpnia 1947 roku w Wilkołazie. 
Uczęszczała do Szkoły Podstawo-
wej w Wilkołazie, a po jej ukończe-
niu naukę kontynuowała w Liceum 
Pedagogicznym w Lublinie i Studium Nauczy-
cielskim w Chełmie. Pracę zawodową rozpoczęła 
w 1966 roku jako nauczyciel w Szkole Podstawo-
wej w Woli Trzydnickiej (gm. Trzydnik Duży). Na-
stępnie w 1970 roku została zatrudniona w Szkole 
Podstawowej w Ostrowie (gm. Wilkołaz) gdzie peł-
niła obowiązki do 1999 roku, po czym po 33 latach 
pracy zawodowej przeszła na emeryturę. Odzna-
czona Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra, 
Krzyżem PCK V stopnia oraz odznaką „Zasłużone-
go opiekuna PCK”. Poetka przez wiele lat pisząca 
przede wszystkim „do szuflady”. Obecnie w opra-
cowaniu pozostaje tomik jej wierszy „I tak sobie 
myślę…”.

Lucyna Maria Franc

Dlaczego?

Dlaczego ciągle pytamy?
Czy tak słabą wiarę mamy?
Tyle znaków daje życie,
a my rozważamy skrycie.
Przecież nikt nie zmusza nas,
nie przynagla. Pan daje nam czas.
Łaskawie patrzy na człowieka,
który trudzi się i… zwleka.

***

Ważne chwile, dni, miesiące, lata…
Całe życie tak dziwnie się splata,
że mówi się głośno i myśli skrycie,
zastanawia się, znów błędy ponawia.

Właściwie dopiero mijający czas
oceni nasze czyny, oceni nas.

Poezja - Lucyna Maria FrancA ja to wszędzie nosa wsadzić lubiłem
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Lucyna Maria Franc

Sens istnienia

Czas tak szybko mija,
dni tylko raz nam dane,
a my ciągle w pośpiechu,
tak skłonni do grzechu…
Niechaj sprawi czas,
by dobro pozostało w nas.
Mimo naszej słabości,
uniesień i złości.

Dążenie

Ile człowiekowi potrzeba,
co ważne na ziemi,
by dostać się do nieba?
Może myślenie i rozsądek,
porządek w działaniu,
dążenie ku przesłaniu…
Co zbliża do Ciebie, Panie?
Serce mądre, rozważne?
Szukanie tego, co ważne?

Czy…

Losie nieznany, dokąd idziemy?
Do czego zmierzamy?
Czasem się buntujemy,
potem znów łagodniejemy.
I tak ciągle od nowa,
i szkoła życia gotowa!

Tyle przeciwności,
tyle w nas sprzeczności…

To co silne – stoi,
co mocne – wytrzyma.
Odpowiedz, czy jesteś gigant?
Czy ruina?

Szkoła życia

Szkoła życia to nasze poświęcenia,
radości, smutki i zadośćuczynienia.
Iść przez życie i rozważać je skrycie,
przewidywać, planować,
dobrymi uczynkami owocować.

  
Potrzeba

Bóg wzywa do wrażliwości
na potrzeby drugiego człowieka.
Rozejrzyj się wokół siebie,
może ktoś i na ciebie czeka?

A gdyby tak wczuć się trochę
w czyjeś położenie…
Tworzymy wspólnotę
i każdy ma w niej znaczenie.

Czy się zmienię?
Czas odpowiedzieć na to pytanie.
Czy będę się starać zmienić?
Może cud się stanie?

Poszukiwanie

Odszukać człowieka takiego -
co myśli, zaskakuje,
          taką samą radość czuje...

Gdyby tak zdobyć zaufanie
człowieka drugiego,
          znaleźć drogę do niego…

Starać się zrozumieć,
w porę pomóc umieć.
Ważne niesłychanie
życiowe zadanie.

***

Poszukaj swojego szczęścia
porcjami, dawkami,
szczęścia, które uspokoi
wewnętrznie ukoi.
Dojrzałość człowieka -
ważna sprawa.
Odpowiedzialność -
nie zabawa!
Obowiązek, powaga,
cierpliwość i odwaga
oraz praca nad sobą.
Bądź szczęśliwą osobą!

Poezja - Lucyna Maria Franc Poezja - Lucyna Maria Franc
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Mirosław I. Kaczor 

Pamiętajcie o ogrodach

Wiosna. Słońce budzi nas do życia, wycho-
dzimy na dwór lub „na pole”, jak mówią ludzie 
z Galicji, widzimy piękno otaczającej nas przyro-
dy, albo „nie piękno” tego, co wyszło spod śniegu. 
W ogródkach przydomowych zaczyna się porząd-
kowanie, przycinanie drzew, sadzenie, plewienie, 
bo ma być ślicznie.

Ostatniej jesieni widziałem w Cycowie rzecz 
straszną. Zobaczyłem jak z wiejskiego cmentarza 
z kilkoma drzewami, kilkunastoma tujami, poło-
żonego między ulicą a łąką, w ramach porządków 
zrobiono kamienną pustynię, prawie grobowcowy 
„parking”. Wycięto wszystko. Stuletni dąb stracił 
życie tylko dlatego, że spadały z niego liście i trzeba 
było je sprzątać, tuje niszczyły grobowce itd.

I dziwi, że miejscowy proboszcz, człowiek 
wykształcony, mający dawać przykład parafia-
nom jak żyć po bożemu, zdecydował o takich „po-
rządkach”. Widocznie tak odczytał biblijny zapis: 
„czyńcie sobie ziemię poddaną”.

Na wszystkich wycieczkach podziwiamy 
parki, gdzie stare drzewa okalają ładnie utrzymane 
trawniki, tworzą urokliwe aleje będące mieszka-
niem dla śpiewających ptaków i miejscem ukojenia 
dla ludzi. Zachwycają nas krajobrazy utworzone 
z architektury okolonej zielenią drzew i krzewów, 
czasami pokreślone lustrem wody w sadzawce czy 
strumyku. Wielkie kamienne czy asfaltowe place, 
nie są dla nikogo atrakcją.

Wracając na nasze podwórko, cieszę się 
z zieleni na naszym cmentarzu, z pięknego świer-
ka, starego dębu i obwódki utworzonej przez stare 
lipy. Przypomina się scena, z którejś części filmu 
„Sami swoi”, kiedy Kazimierz Pawlak w Ameryce 
opowiada, tam mieszkającemu Polakowi o pięknie 
polskiego cmentarza z brzozą, bzem i śpiewem pta-
ków.

Podczas mszy odprawianych na naszym 
cmentarzu przed odpustem, często chronimy się 
przed słońcem, właśnie w cieniu świerka. Cieszę się 
ze starego, zielonego parku przy szkole. Ale braku-
je mi starych drzew na naszych wsiach, brakuje lip, 

jesionów i sosen, które stworzyłyby ramkę wokół 
zabudowań o przeróżnej architekturze. Nawiasem 
mówiąc, warto sadzić sosny. Zawsze są zielone, za-
słaniają od wiatru, rosnąc pojedynczo nie pną się 
tak wysoko jak świerki i mają głębsze korzenie, 
przez co są stabilniejsze. Sosny mają też pewną 
wyjątkową cechę, są silnie bakteriobójcze, oczysz-
czają powietrze, co czujemy, będąc w lesie. Szybki 
efekt dużego drzewa daje wierzba płacząca, bo ma-
jąc dwadzieścia lat, jest dużym obiektem, wysokim 
i szerokim na dziesięć metrów.

Tylko od nas zależy, czy polepszymy sobie 
warunki życia, sadząc sosnę, dbając o stare drze-
wa, tak jak o starych ludzi - czasami nieporadnych, 
może mniej pięknych, ale wciąż potrzebnych bab-
ciach, dziadkach, rodzicach, którzy przeżyli dużo 
i dużo wiedzą. Jak stare dęby pamiętające przy-
mrozki sprzed stu pięćdziesięciu laty, jako ostat-
nie z drzew okryją się listkami, nie śpieszą się, bo 
swoje wiedzą.

W maju jest dużo świąt, jest okazja by za-
trzymać się, pomyśleć, porozmawiać z rodziną, po-
patrzeć na drzewo, usiąść pod nim... Po co? A jak 
myślicie?... może po to, by przypomniały się słowa 
wiersza Jonasza Kofty...

Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa, tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą...

Sadźmy więc róże w Siennicy Różanej, 
niech będzie bardziej Różana, sadźmy sosny, by 
w listopadzie i marcu było zielono i sadźmy wierzbę 
czy lipę, dla ażurowego cienia latem, by mieć gdzie 
być... może nawet poetą.

Mirosław I. Kaczor

Janusz Kofta: Pamiętajcie o ogrodach [W:] Tenże: 
Jej portret. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński 
i S-ka, 2012.

Mirosław I. KaczorPamiętajcie o ogrodach
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Mirosław I. Kaczor

Amira. 
Primadonna w białych 

rajstopkach

W czasie któregoś kwietniowego weeken-
du oglądałem film z Jasiem Fasolą o jego zwario-
wanej podróży do Cannes. Kiedy zgubił telefon, 
paszport i portfel, próbował zarobić jakieś pie-
niądze, ilustrując pantomimą muzykę odtwarza-
ną przez właściciela straganu z płytami. Długo 
były to próby bezowocne. Dopiero ilustracja pieśń 
„O mio babbino caro” Giacomo Pucciniego, z dzie-
sięcioletnim chłopcem na rękach, przyniosła zain-
teresowanie przechodniów i liczne datki.

I wtedy przypomniała mi się Amira Willi-
ghagen. W październiku 2013 r., podczas jednej 
z eliminacji konkursu dla młodych talentów, or-
ganizowanego przez holenderską telewizję, na 
scenę wyszła dziewczynka mająca dziewięć lat, 
w białych rajstopkach i rudawej sukieneczce. Je-
den z jurorów, zaczął pytać o to jak się nazywa, 
z kim przyjechała i tak dalej. Zapytał też, jakie 
piosenki ma w repertuarze młoda kandydatka na 
artystkę. Usłyszawszy odpowiedź, że pieśni ope-
rowe, wyraził grzeczne zdziwienie. Dziewczynka 
z dużą pewnością siebie opowiadała o swoich za-
interesowaniach, jest samoukiem, jej brat gra na 
skrzypcach, więc i ona postanowiła robić coś inte-
resującego. Śpiewać nauczyła się, oglądając filmiki 
na You Tube, i to wskazuje na niebywały talent. 
Jurorzy taktownie żartowali. Kiedy odpowiadając 
na pytanie, dziewczynka powiedziała, że zaśpiewa 
„O mio babbino caro”, widać było po minach jury, 
że nie wiążą z tym występem wielkich nadziei na 
coś interesującego.

Po pierwszych taktach muzyki, dziecko 
otworzyło usta i wszyscy usłyszeli piękny głos ope-
rowej divy, niesamowicie kontrastujący z drobną 
postacią dziewczynki stojącej na scenie. Jeden 
z jurorów, aż wychylił się ze swojego miejsca i za-
glądając w twarze pozostałych, zrobił minę mówią-
cą „czy wy słyszycie to, co ja?”. Amira śpiewała czy-
sto, bezbłędnie wykonując partie wysokie i niskie. 
Bezbłędnie gospodarowała oddechem. Piękna pani 
juror była zdruzgotana, bo jak tu płakać ze wzrusze-

nia, kiedy ma się świeży makijaż, dała sobie radę, 
ale buzię miała otworzoną do końca występu.

Utwór trwał dwie minuty, ale niósł dawkę 
pozytywnych emocji tak dużą, że do dziś pamiętam 
to wykonanie. Po występie publiczność zgotowała 
Amirze owację na stojąco, a jurorzy porównywali 
jej głos do głosu Marii Callas. Jednogłośnie przy-
znali jej złoty bilet do finału Holland’s Got Talent 
28 października 2013 r. W finale Amira Willigha-
gen śpiewała „Nessun dorma” - i znów budziła wiel-
kie emocje, i nie miała sobie równych. Ten utwór 
znajduje się w repertuarze największych śpiewa-
ków operowych i kiedy wykonanie Amiry zestawia 
się ze śpiewem Luciano Pavarottiego, to można się 
zastanawiać nad karierą, dzisiaj jedenastoletniej 
dziewczynki. Na jej szczęście, jest Holenderką, po-
dobnie jak André Rieu. Po wygranym finale, An-
dré Rieu przekazał jej gratulacje z Australii, gdzie 
występował ze swoją orkiestrą, zapraszając ją do 
swojego studia.

Dziecko autentycznie oniemiało, nie mogła 
powiedzieć słowa. Już w czerwcu 2014 r., podczas 
dorocznego konkursu w Maastricht, Amira śpie-
wała jako jedna z gwiazd występujących z André 
Rieu. Śpiewała pięknie. Dzisiaj ma już za sobą 
występy w Ameryce Południowej, RPA, na festi-
walach w kilku krajach europejskich, Ameryce Pół-
nocnej, w wielu programach telewizyjnych. Robi 
karierę, a ja wciąż pamiętam ten pierwszy występ 
i jurorów, którzy nie starali się być gwiazdami 
i traktowali tę dziewczynkę z sympatią, może po-
czątkowo nie wierzyli w sukces osóbki, która reper-
tuar klasyczny poznała w Internecie i bez nauczy-
cieli osiągnęła poziom mistrzowski.

Niestety, w polskich programach jurorzy 
obrażają wykonawców, najdelikatniej mówiąc są 
niekulturalni. Na szczęście, w Internecie może-
my oglądać i słuchać tego, co nam odpowiada, na 
przykład Amiry Willighagen i André Rieu, Marka 
Knopflera...

Mirosław I. Kaczor

Mirosław I. KaczorAmira. Primadonna w białych rajstopkach
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Katarzyna Nowakowska

 

Nie tylko o narracji w powieści 
„Kamień na kamieniu” 

Wiesława Myśliwskiego1

Tuż przed wydaniem trzeciej powieści Wie-
sława Myśliwskiego, nad którą pisarz pracował po-
nad dziesięć lat, zrobiono jej - przede wszystkim 
dzięki literaturoznawcy i krytykowi Henrykowi Bere-
zie - reklamę. Miało to być arcydzieło, jakiego daw-
no polska literatura nie stworzyła. Tak pisał Bereza 
w swojej stałej rubryce „Czytane w maszynopisie” 
w warszawskiej „Twórczości”: Myśliwski, wypeł-
niając wielowiekowe puste miejsce w polskiej lite-
raturze, bierze na siebie cały ciężar odwiecznych 
epickich zobowiązań artystycznych, uklasycznia się 
w stosunku do „Nagiego sadu” i „Pałacu”, nawiązuje 
z całą powagą do tradycji, podejmując ryzyko epi-
ckiej wzniosłości2.

Bereza twierdził, że „Kamień na kamieniu”3 
to „opus magnum” Myśliwskiego, pisarskie spełnie-
nie najwyższej miary. Po wydaniu powieści, dysku-
sje oscylowały wokół dwóch pytań: Arcydzieło czy 
nie arcydzieło? Zamyka czy nie zamyka nurt wiejski 
w prozie polskiej? Nie mnie oceniać, czy rzeczywiście 
było to arcydzieło, ale jedno jest pewne - Myśliwski 
stworzył dzieło szczególne, ogromne (kilkaset stron), 
epickie4, panoramiczne. Bereza podkreśla fakt, że 

1 Tekst ten jest fragmentem mojej pracy magisterskiej 
pt. „Moc mówienia, magia pamięci. Perspektywy narra-
cyjne w powieściach Wiesława Myśliwskiego”, obronio-
nej w czerwcu tego roku na KUL.
2 H. Bereza, Spełnienie, „Twórczość” 1983, nr 2, ss. 161-
164.
3 Tytuł pochodzi z motta książki, a to z kolei jest frag-
mentem ludowej piosenki: „Kamień na kamieniu/ Na 
kamieniu kamień/ A na tym kamieniu/ Jeszcze jeden ka-
mień”. Wiesław Myśliwski o tytule swojej książki mówi 
tak: „Ta pieśń jest całym światem. Jest syntezą metafo-
ryczności chłopskiego języka”. Źródło: http://www.poli-
tyka.pl/tygodnikpolityka/kultura/275758,1,rozmowa-z-
wieslawem-mysliwskim.read. Dostęp: 7.05.2014.
4 O epopeiczności „Kamienia…” pisze Dariusz Kulesza. 
Zob. Epopeje polskiej literatury powojennej. Rekone-
sans, w: Tradycja i przyszłość genologii, red. D. Kulesza, 
Białystok 2013, ss. 125-168.

„Kamień na kamieniu” został wydany w idealnym 
momencie. Lata siedemdziesiąte, kiedy powieść po-
wstawała były ostatnim okresem, w którym jeszcze 
istniały możliwości zapisania i zarazem doświad-
czenia z autopsji, nie tylko we wspomnieniach, 
ostatecznego rozkładu kultury wiejskiej (…)5. Jest 
to ostatnia powieść pisarza, tak intensywnie „chłop-
ska”, ponieważ od „Widnokręgu” motywy wiejskie są 
już obecne na uboczu głównej tematyki, by zniknąć 
zupełnie w „Ostatnim rozdaniu”. Leszek Żuliński tak 
pisze o trzeciej powieści Wiesława Myśliwskiego: 
Opozycja chłopskości i pańskości ustąpiła tu miejsca 
kategoriom bardziej zasadniczym. Pańskość, obecna 
w „Kamieniu…” zaledwie w kilku epizodach, została 
zastąpiona analizą o wiele szerszego procesu histo-
rycznego, a tym samym świat folwarczno-dworski 
wszedł jak gdyby na inną orbitę swych uzależnień. 
Może dlatego, że z powieści na powieść Myśliwski 
przesuwa się w czasie, zbliża się do dnia dzisiejsze-
go, dociera do współczesności. Jeśli to prawda, to 
powieści te należałoby traktować jako tryptyk, któ-
rego „Kamień…” jest swoistym zwieńczeniem”6.

Monumentalne dzieło, jakim jest „Kamień na 
kamieniu”, uznane przez część krytyki literackiej za 
arcydzieło, nazywane ostatnim utworem nurtu wiej-
skiego, w gorzki sposób żegna się z mitem wsi. Jest to 
swoista saga niebogatej chłopskiej rodziny z czterema 
synami, z których jeden, jako ostatni z rodziny pozo-
stały na roli, pragnie pod koniec życia scalić domow-
ników, budując wspólny grób. Z uporem maniaka 
narracja powraca do tematyki grobu, która jest jakby 
osią utworu, pniem drzewa, z którego wyrastają jak 
gałęzie liczne dygresje ukazujące barwne życie Szy-
mona Pietruszki, jego braci, rodziców, dziadków oraz 
mieszkańców nienazwanej wsi. Motyw grobu jest 
imperatywem do podjęcia przez Szymona opowieści. 
Narrator ma swój własny język, odmienny od języka 
Syna z „Nagiego sadu” czy Jakuba z „Pałacu”. To nie 
narrator kształtuje go - to język kształtuje narratora, 
bo - jak powtarza Wiesław Myśliwski - literatura jest 
wyłącznie sztuką słowa.

Do powieści (a raczej opowieści) wchodzimy 
„in medias res”: Wybudować grób. To się tylko tak 
mówi. A kto nie budował, ten nie wie, co taki grób 
kosztuje. Prawie tyle co dom. Choć grób, mówią, 
też dom, tylko że na tamto życie. Bo wieczność nie 
wieczność, a swój kąt powinien człowiek mieć7.

5 H. Bereza, Człowiek i jego pełnia, s. 99.
6 L. Żuliński, Opoka na opoce, s. 53.
7 W. Myśliwski, Kamień na kamieniu, Warszawa 
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W taki sposób zaczyna swą gawędę nie-
znany nam jeszcze z imienia i nazwiska narrator. 
Już od pierwszych jego słów zauważamy istotną 
różnicę w porównaniu z poprzednimi powieściami 
Myśliwskiego. To już nie będzie liryczna opowieść 
o ojcu, czy nasycony emocjami monolog. Tutaj za-
czyna się konkretnie. Jeszcze bardziej rzeczowo 
kontynuuje Pietruszka narzekania na budowę gro-
bu: Dali mi odszkodowanie za nogi, nawet sporo 
tysięcy, poszło. Miałem zegarek, srebrny, na de-
wizce, pamiątka z partyzantki, poszło. Sprzeda-
łem pola kawałek, poszło. I ledwo mury postawi-
łem, a na wykończenie już mi nie starczyło. Inna 
sprawa, że gdyby Chmiel nie umarł, pewno bym 
wykończył. Nie raz, to po trochu. Coś by się ucho-
wało, coś sprzedało. Byłby w każdym razie ktoś, 
kto by wiercił człowiekowi dziurę w brzuchu i by 
go przypilał. Bo nie lubił Chmiel rozpaprać roboty 
i zostawić, jak dzisiejsze rzemieślniki. Co zaczął, 
musiał skończyć. Tylko, że jak skończył murować 
sklepienie, tak ani rusz już nie przyszedł po zapła-
tę się upomnieć i tego samego jeszcze dnia położył 
się do łóżka, a za tydzień było po Chmielu. (K, 5)

Z tego krótkiego fragmentu można wyłuskać 
pierwsze informacje o narratorze, który zaczynając 
swą gawędę, zwraca się do słuchającego w taki spo-
sób, jakby się znali. Narrator był w partyzantce, jest 
rolnikiem, ale równocześnie pytamy - jakie nogi, 
jakie odszkodowanie, jaki Chmiel? Narrator traktu-
je czytelnika jako kogoś ze swojego świata, a nawet 
ze swojej wsi. Nie przedstawia się nam, jak to miało 
miejsce w powieściach pierwszoosobowych z XVIII 
czy XIX wieku. Z ułomków wiadomości, porozrzu-
canych po utworze, budujemy obraz Szymona i jego 
rodziny. Bardzo często narrator zaczyna wątek, a go 
nie kończy, by wrócić do niego za sto czy dwieście 
stron. Chwyt quasi-chaotyczności ma wytworzyć 
u czytelnika wrażenie gawędy, której żywiołem jest 
nielinearność, dygresyjność, przeskakiwanie z tema-
tu na temat oraz rozwijanie wątków, które odbiegają 
od głównego tematu.

Delimitacja powieści jest wyraźna, podzielo-
no ją na dziewięć zatytułowanych rozdziałów: „Cmen-
tarz”, „Droga”, „Bracia”, „Ziemia”, „Matka”, „Płacz”, 
„Alleluja”, „Chleb”, „Brama”, a każdy z nich mógłby 
funkcjonować oddzielnie jako jedna opowieść Szy-
mona Pietruszki. Z łatwością można czytać rozdział 
– powiedzmy - trzeci bez znajomości pierwszego 
i drugiego. Na podstawie jednego rozdziału jeste-

[b.r.w.], s. 5. Dalej jako K.

śmy w stanie także złożyć biografię Pietruszki, bo 
w każdym powtarzają się najważniejsze wydarze-
nia z jego życia: partyzantka, praca na roli, później 
w urzędzie gminy, bujna młodość pełna dziewczyn, 
zabaw i alkoholu, wypadek, dwuletni pobyt w szpi-
talu. Rozdziały te to „tematy”, ale bardziej w zna-
czeniu muzycznym niż fabularnym8, wokół których 
krąży opowieść. Stanisław Burkot zauważa, że nie 
ma między nimi (tj. tematami) związków przyczy-
nowo-skutkowych, nie ma następstwa. Temat po-
szczególnych części zjawia się i trwa aż do wygaś-
nięcia, może pojawiać się jako uboczny w częściach 
następnych, może się nasilać, zanikać itd. Te cało-
stki wywodzić można, jeśli się je rozważy osobno, 
z ludowej gawędy - Szymon Pietruszka posiadł, czę-
sty w kulturze ludowej, talent bajarza, gawędziarza. 
Nie ma powieści, jest tylko suma gawęd9.

Powieść zbudowana została - podobnie jak 
dwie poprzednie - z wielu cząstek. Jednak to, co 
odróżnia „Kamień na kamieniu” od poprzednich 
książek Myśliwskiego to fakt, że utwór jest niezwy-
kle fabularny. Mniej jest w niej komponentów afa-
bularnych, mniej zagłębiania się w myśli czy uczucia 
bohatera, a więcej opisów działania, anegdot, histo-
rii. Choć powieść nie ma wyrazistej fabuły, zawiera 
mnóstwo wątków, tematów, epizodów. Ewa Pindór 
pisze, że orientacja na inne postacie i przedmioty, 
a nie tylko na siebie, daje poczucie panoramiczności 
przedstawionego świata10.

A świat ten - w porównaniu do świata „Na-
giego sadu” i „Pałacu” - jest bardzo konkretny. Na-
zwa wsi, w której dzieje się akcja nie pada, ale można 
znaleźć wiele informacji o wsiach sąsiadujących z nią. 
Wiemy, że to wieś gminna (czyli niemała), jest w niej 
kościół, szkoła, młyn, cmentarz, spółdzielnia (sklep), 
przed wojną był dwór11. Narrator podaje mnóstwo 
nazwisk sąsiadów (od postaci w powieści aż się roi) 
i - co najważniejsze - pierwszy raz główny bohater 
posiada imię i nazwisko12. Realia czasowe również 

8 S. Burkot, Wiesław Myśliwski „Kamień na kamie-
niu”, w tegoż: Proza powojenna 1945-1987, wyd. 2 popr. 
i uzup., Warszawa 1991, s. 328.
9 Tamże.
10 E. Pindór, s. 18.
11 „Cmentarz u nas zaraz za wsią. Minie się ostatnie cha-
łupy, potem w lewo trochę i kawałek pod górę. Niesie się 
trumnę z domu nieboszczyka, to trzy, cztery zmiany się 
najwyżej przez całą drogę robi. Choćby od najdalszego 
miejsca się niosło, od szkoły, czy od młyna” (K, 32).
12 Badacze interpretują imię Szymona symbolicznie. 

Katarzyna NowakowskaNie tylko o narracji w powieści



��

są konkretne. Szymon urodził się w Wielki Piątek 
1917 roku, został zmobilizowany do wojska w 1939, 
później walczył jako partyzant. Po wojnie jego bracia 
wyjechali „budować Polskę”, a on - chcąc nie chcąc 
- pozostał na wsi, pracując najpierw jako milicjant, 
fryzjer, później jako urzędnik gminny. Tu i teraz nar-
ratora to lata siedemdziesiąte, kiedy następuje uno-
wocześnianie wsi, któremu tak przeciwny jest, przy-
wiązany do tradycji, Szymon Pietruszka.

Narracja jest konsekwentnie pierwszoosobo-
wa i jak w poprzednich powieściach, narratora należy 
utożsamiać z głównym bohaterem. Dlaczego rozpo-
czyna on swoją gawędę? Do kogo mówi? Zygmunt 
Ziątek uważa, że Pietruszka przemówił, bo zobaczył 
śmierć13. Nie po raz pierwszy zresztą. Jego młodość 
przeżyta była na granicy ryzyka - walczył w party-
zantce (był siedem razy ranny), wcześniej nieraz brał 
udział w bójkach z nożami na wiejskich zabawach. 
Szymon Pietruszka był ryzykantem. W czasie okupa-
cji cudem uniknął egzekucji - miał zostać rozstrzela-
ny, ale jako jedyny uciekł. Wspomniany badacz pisze, 
że otarcie się o wieczność kazało mu [Szymonowi], 
z jednej strony, zabrać się do budowy rodzinnego 
grobu, z drugiej: do opowiedzenia o przeszłości - 
tak, jakby był ostatnim, który może to jeszcze uczy-
nić i jakby miał już mało czasu14. Do kogo jednak 
mówi? Zdaje się, że do tych, którzy zechcą go słuchać, 
do potomnych. Ziątek nazywa „Kamień na kamieniu” 
nad-pamiętnikiem. Dodałabym do tego: mówionym 
nad-pamiętnikiem. Jest jednak w powieści osoba - 
najbardziej chyba enigmatyczna ze wszystkich - star-
szy brat Szymona Michał. Wyprowadził się z domu 
przed wojną, najpierw uczył się krawiectwa, później 
pracował w fabryce. Po latach przyjechał do rodzin-
nej wsi luksusowym samochodem, przywożąc pre-
zenty. Nie wiemy kim był. Jedno jest pewne - kimś 
ważnym i na pewno na wysokim stanowisku (można 
się domyśleć, że w rządzie komunistycznym). Narra-
tor skąpi nam o nim informacji, dlatego że sam mało 
wie. Michał milczy od tego momentu, kiedy żona 
przywiozła go - chorego psychicznie - do rodziny. Być 
może do Michała mówi jego brat Szymon. Mówi, by 
przełamać jego milczenie.

Narracją w „Kamieniu na kamieniu” rządzi 
asocjacja. Rytm skojarzeń, który dominuje w opo-
wieści Szymona, podobny jest do pracy pamięci. 

Zob. B. Kaniewska, Wiesław Myśliwski.
13 Chodzi tu o poważny wypadek Szymona, po którym 
został kaleką.
14 Z. Ziątek, s. 162.

I tak w rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Cmen-
tarz”, opowieść krąży wokół umarłych zwłaszcza, ale 
nie tylko. Skojarzenia narratora są różne: A grób stoi 
wykończony i marnieje. Trzeba by go po wierzchu 
oszalować. Płytę zrobić od wchodu, żeby za każdą 
trumną nie zamurowywać. Napis wyryć, że grób 
rodziny Pietruszków. Może nawet ten napis po-
złocić. Wszyscy teraz złocą. U Kłoniców, nie tylko, 
że grób rodziny Kłoniców, ale i każde z Kłoniców 
z osobna wyzłocone (…). No, ale samego lnu sieją 
Kłonice trzy, cztery hektary co roku, to jest z czego 
złocić. Też mnie namawiają, żebym siał len. (K, 7)

Skojarzenia Szymona sięgają nie tylko tego, 
co dzieje się w jego życiu teraz (budowa grobu, Kło-
nicowie sieją len, jego namawiają, żeby także siać). 
Bohater, oglądając kolejne nagrobki na cmentarzu, 
o każdym tworzy mikropowieść - jak wygląda grób, 
kto w nim leży, jaki był, jak umarł, co łączyło go z tą 
osobą. Opowieści sięgają nawet czasów dawnych, 
a Szymon jedynie opowiada historię, którą ktoś mu 
kiedyś opowiedział - w taki sposób poznajemy losy 
dziadka Łukasza, który jeszcze przed pierwszą wojną 
światową zabił karbowego i musiał uciekać do Ame-
ryki. Historia dziadka opisana jest niezwykle zwięźle, 
może z tego powodu, że Szymon nie był świadkiem 
zaistniałych wydarzeń. Ale choć streszczona, jest bar-
dzo ekspresyjna: Zresztą ze strony matki dziadka, 
Łukasza ani babki Rozalii, nawet nie znałem. Dzia-
dek jeszcze w zeszłym wieku zabił karbowego i mu-
siał uciekać do Ameryki. I już w tamtej ziemi został. 
Karbowy był podobno pies i zalecał się do babki, 
a dziadek i samemu dziedzicowi nie dałby sobie w 
kaszę napluć. Klepnął raz karbowy babkę w tyłek, 
jak zbierali w polu, to dziadek złapał karbowego 
za orzydle i przycisnął do snopków, aż mu ślepia 
na wierzch wyszły. To za to karbowy nie dopisał 
dwóch dniówek dziadkowi przy koszeniu jęczmie-
nia. Dziadek liczyć nie umiał, ale każdy dzień pamię-
tał jak swój, wściekł się, wyrwał karbowemu kij, na 
którym karbowy wypisywał dniówki i potrzaskał 
o kolano. Masz ty, sukinsynie. Myślał dziadek, że 
się strasznie zemścił. A karbowy śmiał się, że aż po 
polu huczało. A kiedy się wyśmiał, do dziadka won! 
To dziadek, nie namyślając się, kosą go po szyi, aż 
się głowa karbowego potoczyła koniom pod kopyta. 
Konie się spłoszyły, wywaliły wóz ze zbożem, jeden 
złamał nogę, musieli go dobić. Przyjechali kozaki, 
zbobrowali chałupę, przetrząsnęli wieś, ale dziadek 
był już w drodze do Ameryki. (K, 12)

W ciekawy sposób narrator wykorzystuje 
mowę niezależną - wplata wypowiedzi postaci (frag-
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menty wytłuszczone) do toku narracji, dzięki czemu 
staje się ona bardziej dynamiczna i unaocznia się 
w chwili opowiadania. Gawędowy charakter przy-
wołanego fragmentu widać także w tym, jak Szymon 
„koloruje” historię, której przecież nie był świadkiem 
- oddaje klimat tamtej sytuacji, co doskonale widać 
w zdaniu: A karbowy śmiał się, że aż po polu huczało.

Beata Czubaj uważa, że asocjacyjna struktura 
powieści podobna jest do muzycznego ronda - mo-
tywy powtarzają się, ale w różnych kombinacjach, 
nie tylko w obrębie jednej powieści, ale wszystkich15. 
Niekiedy narrator wspomina o czymś, by rozwinąć 
wątek szerzej w dalszych rozdziałach. Po kolei nie 
da się żyć, a co dopiero pamiętać - mówi Szymon 
Pietruszka i te słowa doskonale odzwierciedlają 
strukturę narracyjną powieści. Weźmy jakiś mo-
tyw, który się powtarza: wypadek i dwuletni pobyt 
w szpitalu i przeanalizujmy pojawianie się wzmia-
nek o nim w całej powieści.

Już w pierwszych słowach „Kamienia na 
kamieniu” narrator wspomina o odszkodowaniu 
za nogi, które wydał na budowę grobu. Dalej, gdy 
zastanawia się, czy siać len, przywołuje słowa ludzi 
ze wsi, którzy opowiadali, kto wzbogacił się na lnie 
i jakie z tego korzyści miał wiejski kościół: Spójrz po 
wsi. Od razu widać, gdzie len sieją. Czy pójdziesz 
na sumę w niedzielę. Papierki z rąk lecą na tacę jak 
pióra z aniołów. (…) Leżałeś w szpitalu, to było 
tu dwóch takich, od wiosny do jesieni malowali 
kościół. (…) A ten nowy dzwon na wieży to z czego? 
Ze lnu, bracie. (K, 8)

W tym samym rozdziale Szymon opowiada 
o jaskółkach, które budziły go codziennie w szpita-
lu i wspomina: Za całe życie się tyle nie namyśla-
łem co za te dwa lata w szpitalu. Po wyjściu wy-
dawało mi się, że mam głowę dwa razy cięższą 
(K, 27). O samym wypadku Szymon opowiada do-
piero w rozdziale drugim, w czwartym wylicza stra-
ty, jakie poniósł przez swoją nieobecność (dom zo-
stał rozkradziony), a w ostatnim kontynuuje wątek 
powrotu do domu, opis strat i szukanie brata Mi-
chała. Podobnych przykładów jest w powieści wię-
cej. Narrator daje nam nitkę, jakieś zdanie, zaczyna 
temat, by go urwać i dokończyć (lub nie), podając 
więcej szczegółów jakiś czas później.

15 B. Czubaj, s. 113. Badaczka pisze o perseweracji moty-
wów: w obrębie jednej powieści, jednego rozdziału i róż-
nych powieści. Szerzej na ten temat: Taż, Perseweracja 
wątków i motywów w powieściach Wiesława Myśliw-
skiego, w: O twórczości Wiesława Myśliwskiego II.

Bogata opowieść Pietruszki jest niejednorod-
na, podobnie jak opowieść Syna z „Nagiego sadu”. Są 
w niej streszczenia historii, długie sceny z narratorem 
o cechach narratora wszystko wiedzącego, sentencje, 
sceny z narratorem personalnym, którym jest postać 
inna niż narrator główny, a także monologi innych 
postaci. To właśnie na poziomie narracji widać u My-
śliwskiego dwie tendencje: po pierwsze pisarz pozo-
staje wierny pewnym technikom, a po drugie (nie wy-
klucza to pierwszego) cały czas te techniki rozwija.

„Chwyt” wykorzystany już w poprzednich po-
wieściach to wahanie między perspektywą narratora 
personalnego a auktoralnego. Narrator personalny, 
pierwszoosobowy, niekiedy usuwa się w cień i za-
miast opowiadać, przywołuje scenę, unaocznia ją:

- Kasztankę kupmy, tata! - wyrwał się ura-
dowany Stasiek.

- Cicho bądź, gówniarzu! - Antek rzucił się 
na Staśka. - Niech go ojciec nie słucha. We wsi same 
kasztany! Ogiera kupmy! I karego, ojciec! Kary 
ogier to dopiero koń.

- Kiedy w gospodarce kobyła lepsza, synu 
- ojciec zaczął przekonywać Antka. - Pokorniej-
sza. (...)

- Ale ogier to szatan, ojciec. Jeszcze kary. - 
Antek się rozpalił. - A batem go trącić, to wiatr. Mo-
glibyśmy go Szatan nazwać.

- W imię Ojca i Syna - obruszyła się matka. 
- Konia Szatan nazywać! I to nasz koń miałby być? 
Czy ty dobrze masz w głowie, Antek? (K, 95)

Rozmowa trwa jeszcze w najlepsze, a rolą 
narratora jest tylko przywoływanie dialogów. Cza-
sami jednak możliwości auktoralne opowiadające-
go wychodzą poza jego kompetencje. Szymon opo-
wiada o partyzancie z jego oddziału, „Smutnym”, 
a dochodzi do opisu sytuacji, której świadkiem nie 
mógł być sam Pietruszka, co więcej wszyscy świad-
kowie, jak i sam „Smutny”, nie żyją. Młody party-
zant zakrada się do swojego domu, by odwiedzić 
żonę: Drugi raz zapukał, trochę głośniej, ale jakoś 
w chałupie nic się nie ruszało i nikt nie zjawił się 
w oknie. Jeszcze trochę postał, posłuchał, popatrzył 
i ruszył do drzwi. (…) Trafił jakoś na lampę, zapalił, 
rozgląda się, a jego Wandzia w łóżku z jakimś śpi. 
(…) Poznał w nim Felka, starszego drużbę ze swo-
jego wesela. (…) Na stole dwie butelki po bimbrze, 
jedna do dna wypita, druga do połowy, plasterki 
kiełbasy, kiszone ogórki i chleba nakrajane jak na 
zrękowiny. (…) Krzyżem ich przeżegnał, wyciąg-
nął pistolet, zastrzelił ją, jego, jak leżeli na śpiąco. 
(…) Potem ściągnął zabitego drużbę Felka z łóż-
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ka, a położył się na jego miejscu przy zabitej żonie 
i też się zastrzelił. (K, 232-233)

Takie nadużycie wszechwiedzy narratora po-
jawia się i w następnej powieści, w „Widnokręgu”.

Choć w „Kamieniu…” teoretycznie mówi jed-
na postać (Szymon), jest to jednogłosowość pozorna. 
Narrator w różny sposób daje mówić innym bohate-
rom. Przede wszystkim poprzez wykorzystanie mowy 
niezależnej, która wtopiona została w narrację. Oto 
dwa przykłady:

Ale ledwo w próg wszedłem i tyle co ucało-
wałem się ze wszystkimi, siadłem, a ojciec od razu 
wyglądamy cię i wyglądamy, już myśleli-
śmy, że nie wrócisz, a tu wiosny tylko pa-
trzeć, trzeba będzie orać, siać. Nic nie powie-
działem (…). (K, 101)

A znów z drugiej strony ksiądz z ambo-
ny gromił co niedziela te śluby w gminie, że bez-
bożne, piekłem straszył, potępieniem wiecznym. 
A najgorzej, że obśmiewał gminę ile wlazło (…). I że 
w niejednym chlewie czyściej jest niż w gminie, bo od 
przed wojny ściany nie bielone, a podłoga wejść, to 
buty aż się lepią, a urzędniki tylko papierochy kop-
cą (…). I idź ty teraz, oblubieńcze, i ty, oblu-
bienico jego, i przysięgnijcie sobie wierność 
w tej sodomie i gomorze. Co ta wierność wa-
sza będzie warta? (K, 158)

Wyróżnione w tekście fragmenty to słowa nie 
narratora, a powieściowych postaci. Co ciekawe, obie 
wypowiedzi - narratora i bohaterów - nie są oddzie-
lone od siebie w typowy graficznie sposób: akapitem, 
dwukropkiem, czy znakiem cudzysłowu16. Chwyt 
ten podkreśla gawędowy charakter powieści, która 
wszakże stylizowana jest na język mówiony. W utwo-
rach prozatorskich Myśliwskiego triada „mowa zależ-
na - niezależna - pozornie zależna” wykorzystywana 
jest na szeroką skalę do przytoczenia cudzych słów.

Podobnie jak w „Pałacu”, tak i w „Kamieniu 
na kamieniu”, oprócz narratora monologują inne 
postacie: sklepowa Kaśka, której namiętną orację 
porównać można do monologu Molly Bloom z „Ulis-
sesa”, przewodniczący Maślanka i jego przemowa in-
krustowana hasłami rodem z nowomowy, czy wresz-
cie mężczyźni, którzy leżeli z Szymonem w jednej 
szpitalnej sali tworzą polifonię (zbolałych) głosów. 

16 Szerzej o tym zjawisku: E. Młynarczyk, Sposoby wpro-
wadzania wypowiedzi przytoczonych w utworze Wiesława 
Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”, „Roczniki Naukowo-
Dydaktyczne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. 
Prace Językoznawcze” 1991, z. 137, ss. 193-204.

Myśliwski zachowuje w tych monologach specyficzny 
idiolekt postaci.

Wspomniałam już, że analizowaną powieść 
można nazwać mówionym nad-pamiętnikiem. Pa-
miętnikiem szczególnym, dlatego że nie pisanym, 
a mówionym, mającym cechy gawędy. Gawędowe 
wyróżniki17, takie jak: język potoczny, onomatopeicz-
ność18, stosowanie gestów fonicznych, bogactwo dy-
gresji, powtórzeń, achronologia pojawiają się często 
w „Kamieniu na kamieniu”. Szymon jest gawędzia-
rzem chyba z natury, od dziecka lubiany, towarzyski, 
zaradny, wesoły, w młodości miał ogromne powodze-
nie u kobiet, nie tylko dzięki urodzie, ale i umiejętności 
„zagadywania”: A we mnie młodości było za dwóch, 
aż kipiało ze mnie. (…) A u panien to już uchodziłem 
za najweselszego kawalera we wsi (K, 60) - mówi 
o sobie. W czasie wojny był komendantem w oddzia-
le partyzanckim, po 1945 r. pracował jako urzędnik 
udzielający ślubów i zasłynął tym, że wygłaszał pięk-
ne mowy ślubne. Mówi jeden z bohaterów: Oj umiesz 
ty, synu, mówić, umiesz. Gdyby jeszcze dało się 
w to wszystko uwierzyć, coś mówił. Ale i posłuchać 
miło (K, 182). Pietruszka potrafił też wygłosić mowę 
pogrzebową, a nawet wójt Rożek prosi go, by popra-
wił mu przemówienie. Co więcej - Szymon wycho-
wał się w czasach, kiedy ludzie ze sobą rozmawiali, 
spotykali się, żeby opowiadać: A zimą szło się, gdzie 
pierze darli, groch łuskali. Zbierały się dziewczyny, 
chłopaki, starzy. Wieczory długie, nie było co robić, 
to się człowiek przynajmniej nasłuchał o duchach, 
diabłach, czarownicach (…) (K, 125). Narratorem 
gawędy czyni Myśliwski człowieka, który ma do tego 
predyspozycje, ale także takiego, który posiada bujną 
przeszłość i ma o czym opowiadać. Do charakteru ga-
wędowego należą także specyficzne początki opowie-
ści Szymona rozpoczynające się od słów: Albo razu 
jednego, Gdy jednego razu, Kiedyś, Innym znów 
razem…19, oraz wszechobecna inwersja czasowa.

17 Mowa o tym w rozdziale I.
18 Swoją opowieść Szymon bardzo często krasi onoma-
topejami: A mnie, głupiemu, wydawało, że jak zwykłą 
piłą, ciachu, ciachu. (K, 43-44); Bo ho, ho! nie brak 
takich, co i tam by zajrzeli, gdyby się tylko dało.” (K, 11); 
„Kot wylazł z chałupy, kici, kici (…). (K, 29); A on na-
wet do zająca mało co podobny, bo albo uszy odstrzelo-
ne, albo noga urwana i kuśtyk, kuśtyk jak tercyjarz, 
nie zając (K, 90).
19 O znaczeniu akapitów inicjalnych w powieści pisze 
M. Bolińska (Retoryka akapitów inicjalnych w „Kamie-
niu na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego, w: O twór-
czości III).
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Jeżeli chodzi o czas w powieści, to Kazi-
mierz Bartoszyński nazywa „Kamień na kamieniu” 
powieścią czasu otwartego20. Taki typ pojawia się 
najczęściej w powieści w formie monologu, który 
jest realizowany jako tekst pisany - dziennik, pa-
miętnik albo jako tekst mówiony. „Otwartość” - 
pisze Bartoszyński - polega tu na swoistym braku 
w takiej wypowiedzi „projektu”, na niemieszcze-
niu się jej w schemacie fabularnym i na trudności 
w przewidywaniu zakończenia21.

Jak już wspominałam, dopiero w swej trze-
ciej powieści Myśliwski tworzy bohatera-narrato-
ra „z krwi i kości”. Postać Szymona jest jedną ze 
wspanialszych kreacji w literaturze, nie tylko pol-
skiej. Człowiek, który całą młodość buntował się 
przeciwko tradycji (której symbolem jest triada: 
ziemia, ojciec, Bóg-Kościół), pod koniec życia sta-
je się tej tradycji strażnikiem. Anna Tatarkiewicz 
w postaci Szymona widzi nowy wariant prometej-
skiego archetypu - Szymon już jako dziecko buntu-
je się i zjada „świętą” kromkę chleba, w młodości 
przeciwstawia się ojcu, nie chce pracować na roli, 
ucieka od tej pracy do oddziału partyzanckiego. Po 
wojnie, jako niemłody, rozpity donżuan otoczony 
glorią chwały junackiej22 ima się różnych zawodów: 
jest fryzjerem, milicjantem, urzędnikiem udzielają-
cym ślubów, a dwa ostatnie zawody są przeciwień-
stwem tradycyjnej, konserwatywnej i bogobojnej 
postawy jego rodziców. Co ciekawe (i paradok-
salne) Szymon nigdy nie przestaje się buntować. 
Nawet jako człowiek stary, kaleka ostro sprzeciwia 
się cywilizacji, neguje „nowe”, które przybywa do 
jego wsi. Bohater jest przeciwny asfaltowej szosie, 
nowej władzy i jej zarządzeniom, telewizji, zacho-
waniu młodych ludzi, a przede wszystkim zanikowi 
kontaktów międzyludzkich, braku wartości słowa 
i sąsiedzkiej pomocy. Bunt nie przemija, bunt się 
ustatecznia, pisał Grochowiak, i to są chyba ideal-
ne słowa na określenie postawy Szymona Pietrusz-
ki, wiecznego buntownika.

Narrator w swej opowieści tworzy legendę 
samego siebie. Legendę młodego zabijaki, pierw-
szego uwodziciela we wsi, później bohaterskiego 
partyzanta „Orła”. Nie interpretuje swoich - niekie-
dy niemoralnych - czynów, przywołuje je bardziej 
na zasadzie „faktu z przeszłości”. Zygmunt Ziątek 

20 K. Bartoszyński, Czasu konstrukcje…, s. 153.
21 Tamże, s. 153.
22 A. Tatarkiewicz, Los Szymona, w tejże: Gra w inteli-
gencję, Białystok 1994, ss. 102-106.

zauważa, że postać Szymona jest zgodna z różnymi 
zbiorowymi autokreacjami23, zaś Agnieszka Czy-
żak konkluduje: Szymon Pietruszka jest w istocie 
najbardziej wiarygodnym narratorem opowieści 
o wsi i jej mieszkańcach - spadkobiercą nie tylko 
wiejskich bajarzy i gawędziarzy, ale i potomkiem 
pokoleń rozpijanych chłopów, a także przedsta-
wicielem leniwych obiboków, beztroskich kawa-
larzy, uwodzicieli, tancerzy i zabijaków. Ponadto 
Szymon posiada obfity bagaż doświadczeń życio-
wych, przeżył wiele niezwykłych zdarzeń i zaznał 
więcej niż przeciętni mieszkańcy wsi24.

Badaczka dodaje jeszcze celną uwagę, że ży-
ciorys Szymona nie jest życiorysem typowym i łączy 
w sobie kilka biografii25. Pisze o tym również Leszek 
Bugajski: Bohater Myśliwskiego jakby we wszyst-
kich okresach życia i we wszystkich okresach histo-
rycznych, które przeżył, był otwarty na to, co niesie 
życie, był elastyczny i zdolny do akceptacji różnych 
postaw. Skrajny jedynie w swoim zachowaniu. 
Jeśli młody, to hulaka, jeśli partyzant, to od razu 
dowódca, jeśli włącza się w nową rzeczywistość, to 
na stanowisku najbardziej skrajnym z dostępnych 
(…). Ta ekstremalność bohatera pozwala dostrzec 
w nim wielu ludzi i zarazem pozwala wielu ludziom 
się z nim utożsamiać26.

Szymon to postać wielowymiarowa i nieła-
twa w ocenie - budzi w czytelniku niezwykłą sym-
patię, mimo swojego raczej niemoralnego życia. 
Narrator ma w powieści podwójną funkcję - opo-
wiada świat i jednocześnie go komentuje, a to, co 
mu się przydarzyło - zauważa Burkot - nie jest wy-
łącznie chłopskie, a przede wszystkim ludzkie27.

Myśliwski w „Kamieniu na kamieniu” po-
kazuje wieś jako uniwersalny obraz odchodzącego 
świata wartości, a z chłopa czyni ostatniego, który 
o tym świecie opowiada. Ukochana Szymona, Mał-
gorzata, dokonała aborcji. Szymon jest ostatnim 
z rodu - i to na nim symbolicznie kończy się jakiś 
etap w życiu polskiej wsi28.

Katarzyna Nowakowska

23 Z. Ziątek, s. 165.
24 A. Czyżak, s. 162-163.
25 Tamże, s. 163.
26 L. Bugajski, Człowiek i jego pełnia, w tegoż: W gąsz-
czu znaczeń, Kraków 1988, s. 103.
27 S. Burkot, s. 329.
28 L. Bugajski, s. 102.
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Sam nie wiedziałem, 
że właśnie tak napisałem...

Niezbadane są ścieżki literatów, podobnie 
jak los tworzonej przez nich literatury. Gdy jest to 
twórczość dramatyczna, niewiadomych przybywa 
wprost proporcjonalnie do upływu lat. Bo czy Sło-
wacki mógł się kiedykolwiek spodziewać, że jego 
Goplana na scenę wjedzie motocyklem?1

Oczywiście są wśród dramatopisarzy i tacy, 
którzy żadnego drobiazgu nie pozostawiają przy-
padkowi. Z pewnością do ich grona można zali-
czyć Stanisława Wyspiańskiego. Talent plastyczny 
pozwalał mu czuwać niemal nad wszystkimi ele-
mentami przedstawienia. Wyspiański projektował 
kostiumy, kurtyny, dekoracje i teatralne rekwizyty 
- wykazując przy tym daleko idący upór i bezkom-
promisowość. Przykład? W 1903 roku do sztuki 
o tematyce antycznej, w której miała grać Helena 
Modrzejewska, Wyspiański zaprojektował tarczę 
z wymyślnym tłoczeniem. Nie mógł go wykonać 
żaden warsztat w Krakowie, ani nawet w Wiedniu. 
Ówczesny dyrektor Teatru Miejskiego w Krakowie 
- Józef Kotarbiński - znalazł w końcu pracownię 
w Berlinie, która podjęła się realizacji projektu. 
Zażądano jednak bardzo wysokiej zapłaty - wyższej 
niż kosztowały wszystkie inne dekoracje i kostiu-
my razem wzięte. Dla dobra sprawy Kotarbiński 
zdecydował się tłoczenie zamówić, pocieszając 
sam siebie: kosztuje hucznie, ale będzie się czym 
przed publicznością pochwalić2. Cóż z tego, gdy 
przez całe przedstawienie Wyspiański kazał tarczę 
trzymać niemal w zupełnej ciemności, więc nikt 
z widzów nie miał nawet szans dostrzec, jaka jest 
wyjątkowa. Oprócz dyrekcji teatru, rzecz jasna.

Na takie komfortowe warunki pracy mógł 
liczyć jedynie artysta o statusie geniusza, po wy-

1 „Balladynę” Juliusza Słowackiego w tej „odjazdowej” 
wersji wystawił Adam Hanuszkiewicz w Teatrze Narodo-
wym w Warszawie w 1974 roku. Bożena Dykiel jako Go-
plana jeździła po scenie motocyklem marki Honda.
2 Sławomir Gowin: Stanisław Wyspiański [1869-1907]. 
Warszawa: Edipresse Polska S.A., 2006, s. 81.

stawieniu najlepszych dramatów. Początki dzia-
łalności dramatycznej Wyspiańskiego wyglądały 
zupełnie inaczej, były pełne niezbyt miłych niespo-
dzianek. Bo nawet jeśli autor stara się przewidzieć 
każdy szczegół przedstawienia, to i tak nie może 
być pewien, że wszystko pójdzie po jego myśli. Nie-
kiedy plany może pokrzyżować niechętny zespół 
aktorów, kaprys gwiazdy lub... charakteryzacja.

Stanisław Wyspiański teatr kochał już od 
dziecka. Bawił się w teatr, bawił w teatrze, a pod-
czas własnych występów niestrudzenie bawił pu-
bliczność. Od najmłodszych lat czynił to zawsze 
„po swojemu”. W szkolnych inscenizacjach to jemu 
przypadały kobiece role, gdyż miał delikatne rysy, 
jako jeden z nielicznych wśród kolegów. Nic więc 
dziwnego, że w czasach studenckich podejmował 
podobne wyzwania. I tak, w roku akademickim 
1888/89 został dekoratorem, autorem kostiumów, 
aktorem i reżyserem sztuki Aurelego Urbańskiego 
„Dramat jednej nocy” - ponurej i ckliwej, ale przy 
tym patriotycznej. Gdy nadszedł czas premiery 
i kurtyna poszła w górę, widzowie mogli podziwiać 
idealne dekoracje oraz na ich tle biało ubraną Lidię 
- bohaterkę sztuki - ze złotym warkoczem uplecio-
nym wokół głowy i kagankiem w ręku. Przedsta-
wienie szło jak z płatka, widzowie poddali się po-
ważnemu nastrojowi. Powaga nie ustąpiła nawet 
wówczas, gdy na twarzy Lidii zaczęły pojawiać 
się... wąsy. Ukryte pierwotnie pod grubą warstwą 
szminki, ukazały się niesforne wąsiska Wyspiań-

Stanisław Wyspiański „Autoportret”, 1902 r.
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skiego. Gdy spektakl zakończono, ponury nastrój 
rozwiał się jak dym, a rozochoceni widzowie wy-
woływali oklaskami Lidię na scenę, chcąc wąsatą 
„dziewoję” obnieść wokół sali. Lecz to byłoby zbyt 
wiele - Wyspiański zbuntował się i umknął do po-
koju woźnego.

Mimo wszystko „Dramat jednej 
nocy” można było zaliczyć do udanych. 
Zdarza się jednak, że wystawienie sztu-
ki stoi pod dużym znakiem zapytania. 
Tak właśnie było w przypadku „War-
szawianki” - jednego z ważniejszych 
dramatów autorstwa Wyspiańskiego. 
Występuje w nim m.in. Józef Chłopic-
ki, który w towarzystwie dam oczekuje 
na relacje z pola bitwy pod Olszynką. 
Tragiczne wieści o pokonanej dywizji 
i śmierci generała Franciszka Żymir-
skiego przynosi Stary Wiarus - niemal 
najbardziej znany symbol tej sztuki.

Jesienią 1898 r. „Warszawian-
kę” planowano wystawić w Teatrze 
Miejskim w Krakowie, kierowanym 
przez Tadeusza Pawlikowskiego. Wła-
śnie miały się rozpocząć próby, wciąż jednak były 
trudności z obsadą. Nie wiadomo czy z dramatu 
nie zrezygnowano by z braku chętnych do występu. 
Szczęśliwie złożyło się, że przyjaciel Wyspiańskie-
go Alfred Wysocki znał najważniejszą osobę wśród 
aktorów - Wandę Siemaszkową. Postanowił więc 
pomóc koledze, zaprowadzić go do mieszkania ar-
tystki, zaproponować Siemaszkowej główną rolę 
w przedstawieniu i na koniec prosić ją o poparcie 
w teatrze. Wyspiański przyjął ów projekt z wyraźną 
niechęcią, zapewne w przekonaniu, że sztuka po-
winna bronić się sama. W końcu zgodził się i ra-
zem z Wysockim, pokonując deszcz, błoto i własną 
dumę pojawił się w czyściutkim mieszkaniu sław-
nej aktorki.

Mówić zaczął Wysocki. Stanisław siedział 
na krześle milcząc, z nogami wsuniętymi kurczo-
wo pod krzesło, gdzie z przemokniętych i dziura-
wych trzewików szacownego autora sączyły się na 
błyszczącą posadzkę dwie ciemne kałuże. Nie miał 
Wyspiański dobrego „wejścia”. Siemaszkowa swo-
imi pięknymi oczami posyłała błyskawice w stronę 
biednego literata i ani myślała zaprzątać sobie gło-
wy zabłoconym pisarzem. Do czasu. Gdy w końcu 
na prośbę przyjaciela sam Wyspiański, pokonując 
tremę, zaczął mówić o dramacie i wyrecytował 
przejmującym głosem swoje wiersze - zdumieli 

się i Siemaszkowa, i Wysocki. Stanęło na tym, że 
zachwycona aktorka wzięła „Warszawiankę” pod 
swoje skrzydła i zagrała w niej rolę Marii. Premiera 
odbyła się 26 listopada 1898 roku, a rolę Starego 
Wiarusa grał sam reżyser Ludwik Solski.

Wszystko ułożyło się świetnie, zdawałoby 
się, że więcej niespodzianek nie będzie. Znalazł 
się jednak ktoś, kto bez pardonu skrytykował ko-
stiumy występujących postaci. Tym odważnym 
okazał się Wojciech Kossak - najbardziej znany 
malarz powstaniowych scen batalistycznych. Wy-
raźnie poruszony zwrócił się listownie do Lucyny 
Kotarbińskiej - małżonki nowego dyrektora Teatru 
Miejskiego w Krakowie. Niczym dawny Bogusław 
Wołoszański, wypunktował wszystkie potknięcia 
w wyglądzie mundurów. Oberwało się nawet Lu-
dwikowi Solskiemu, że nie sprawdził się jako Sta-
ry Wiarus: Pan X, którego w tej roli widziałem, 
jest drobny i za marny do niej. (...) Siwa broda 
jest nonsensem. Przecież to żołnierz ze szkoły 
w. ks. Konstantego, starzy szli w inwalidy, a i tym 
nie było wolno bród nosić3. Sympatia publiczności 
mimo to trwała przy autorze.

Wydawało się, że nic już nie może zagrozić 
jego teatralnej karierze. Zwłaszcza, że nowa sztu-
ka pt. „Wesele” zapowiadała się wręcz sensacyjnie. 
Opisał w niej wiejskie wesele kolegi literata Lucja-

3 Wojciech Kossak: [Ubrania i mundury w „Warsza-
wiance”] [W:] Stanisław Wyspiański: Warszawianka: 
pieśń z roku 1831. Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Lite-
rackie, 1983, s. 108.

Stanisław Wyspiański „Ludwik Solski jako Stary Wiarus 
w Warszawiance”, pastel, 1904 r.
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na Rydla, który podobnie jak poeta Włodzimierz 
Tetmajer, a później i sam Wyspiański w sposób 
dosłowny uległ zjawisku zwanemu „chłopomanią” 
(czy też raczej „babomanią”) i pozostając pod uro-
kiem wiejskiej kultury - pojął za żonę pannę z ludu. 
Małżonką Wyspiańskiego została Teodora Teofila 
Pytko. Nie wszystkim wiadomo, że ta prosta ko-
bieta, z literaturą mająca tyle wspólnego, co męża 
Stanisława - też miała swój udział w tworzeniu 
„Wesela”. W rozmowie z Ludwikiem Tomankiem 
wspomina: Pamiętam jak mi powiedział: „No, 
Teosiu, jedziemy na wesele Lucjana, a ty pilnie 
bacz i uważaj co oni tam będą mówić i gwarzyć. 
Jak ja będę w chałupie, to ty bądź na dworze, jak 
ja będę na dworze, ty bądź w chałupie”. I tak prose 
pana, jo mu to potym syćko opowiadałam, tak jak 
było naprawdę. A on zapisował a zapisował (...) 
pan Rydel to wszystkich gości z miasta, wyrzucał 
precz, że to niby same chłopy mają być między 
sobą... On niby tys chłop. Awantura się zrobiła... 
as Stasinek załagodził...4

Prawdziwe przyjęcie weselne odbyło się 21 
listopada 1900 roku w Bronowicach Wielkich. Ob-
serwacja bawiących się gości przyniosła ten skutek, 
że Wyspiańskiemu „ułożył się” nieprzeciętny utwór 
dramatyczny. Jeśli wierzyć wspomnieniom Wojcie-
cha Dąbrowskiego, w pierwszym zamyśle miał to 

4 Ludwik Tomanek: Godzina z nią... [W:] Wyspiański 
w oczach współczesnych. T. 1. Red. Leon Płoszewski. Kra-
ków: Wydawnictwo Literackie, 1971, s. 88-89.

być rodzaj żartu scenicznego: Powiadam ci, będzie 
„heca”. Zrobiłem taki „kawał”, żem wpakował do 
sztuki i Rydla, i obu Tetmajerów, i Starzewskiego, 
i jeszcze innych. Aż sam jestem ciekaw, co będzie 
z tego5. Na dodatek autor postanowił nie tyle inspi-
rować się prawdziwymi postaciami, co po prostu 
przenieść je na scenę pod autentycznymi nazwi-
skami. Nazwiska te figurowały w pierwszej wersji 
sztuki, a nawet na pierwszym projekcie plakatu. 
W końcu, z niemałym trudem przekonano uparte-
go pana Stanisława, że lepiej będzie z tego nietypo-
wego zabiegu zrezygnować.

Pierwsze czytanie w gabinecie dyrektora 
- wspomnianego na wstępie Jana Kotarbińskiego 
- miało miejsce 17 lutego 1901 roku. Rozpoczęły 
się próby, ale wciąż niepewnie patrzono na sztu-
kę - tak inną od wszystkiego, co dotychczas grano. 
Wyspiański swoim zwyczajem nie chciał udzielać 
aktorom żadnych wskazówek twierdząc, że to bar-
dziej zaszkodzi niż pomoże. Pozostawił ich zdez-
orientowanych i... bez entuzjazmu.

Sprawy nie wyglądały naj-
lepiej - a wręcz wyglądały coraz go-
rzej - im bliżej premiery zaplano-
wanej już na 16 marca. Na dodatek 
dawna urocza obrończyni „War-
szawianki” Wanda Siemaszkowa 
nie została obsadzona w „Weselu” 
i nie miał kto na bieżąco pilnować 
arcydzieła. Aż tu na trzy dni przed 
spektaklem, z samego rana do sy-
pialni Siemaszkowej wchodzi zde-
nerwowany Wyspiański - wprost 
z ulicy, w rozpiętym płaszczu. Oka-
zało się, że premiera poważnie 
zagrożona, gdyż aktorka mająca 
grać Pannę Młodą stwierdziła, że 
jednak grać nie chce6. Najwyraź-
niej Siemaszkowa miała świetną 
intuicję, bo w jednej chwili zdecy-
dowała, że sztukę należy ratować.  

5 Wojciech Dąbrowski: Po premierze „Wesela” w Kra-
kowie [W:] Wyspiański w oczach współczesnych. T.2. 
Red. Leon Płoszewski. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
1971, s. 42. 
6 Z Marią Przybyłko - bo o niej tu mowa - miała też 
kłopot Gabriela Zapolska. To właśnie aktorkę Przybyłko 
dyrektor dokwaterował Zapolskiej do osobistej gardero-
by, czym wielką pisarkę ostatecznie zniechęcił do swego 
teatru („Ziarno” nr 38).

Stanisław Wyspiański „Autoportret z żoną”, pastel, 1904 r.
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Podczas pośpiesznych prób nabrała co do tego ab-
solutnej pewności i z zachwytem przyjęła rolę Pan-
ny Młodej.

A jednak nikt nie zna dnia ani godziny. 
Jakby dotychczasowych kłopotów było mało, swój 
kamyczek do ogródka dorzuciła też cenzura. Na 
dwa dni przed planowaną premierą dostarczo-
no do teatru egzemplarz sztuki pełen skreśleń, 
z groźbą kar finansowych za niedostosowanie się 
do zaleceń. Gdy nowa Panna Młoda zobaczyła, że 
nie dopuszczono kwestii o „pukającej” w sercu Pol-
sce - wpadła w prawdziwą wściekłość: To Cesarz 
Franciszek Józef pozwala śpiewać „Jeszcze Pol-
ska...”, a cenzor, Polak, zabrania mówić o Polsce 
w sercu...7 Nie pomogły próby załagodzenia sy-
tuacji, ani dramatyczne szepty: Cicho, cenzor na 
widowni. Siemaszkowa szalała w gniewie, cenzor 
w popłochu w końcu z widowni uciekł, ale „Wesele” 
zagrano bez skreśleń.

Pozostał po tych trudach jeszcze jeden 
niepewny element powodzenia. Publiczność. Naj-
pierw oniemiała, co było całkiem nietypowe. Okla-
ski nastąpiły z opóźnieniem i na widowni zawrza-
ło - dyskusje zaczęto od razu w teatrze. Krytycy 
i dziennikarze, w trosce o to, by sztukę właściwie 
zrozumiano - wkrótce opublikowali szereg recen-
zji-objaśnień. Zrobili wzorcową reklamę przedsta-
wieniu. Ktoś musiał rzecz całą wytłumaczyć, skoro 
tłumaczeń skąpił sam autor. Wiejskie wesele było 
przecież tylko pretekstem do prezentacji kwestii 
narodowych, w dramacie pełno symboli i posta-
ci nie z tego świata. Antoni Potocki dla przykładu 
tak oto opisał Chochoła: słomiany powijak zimo-
wy, wszelki powijak duszy ludzkiej, pogrążony 
w śpiączkę, wszelki płaski kompromis, wszelki 
szablon życia, wszelka rutyna, usypiająca wolę, 
myśl, czyn (...) słomiany bożek rodzinnego dojut-
rkowania8. Tymczasem sam Wyspiański zapytany, 
co symbolizuje w sztuce Chochoł, odrzekł tonem 
nieznoszącym sprzeciwu: Chochoł, proszę pana, 
jest symbolem chochoła. Chochoł to jest chochoł, 
proszę pana9. Nic dziwnego, że autorowi zdziwio-

7 Wanda Siemaszkowa: Prawda o „Weselu” Wyspiań-
skiego [W:] Stanisław Wyspiański. Red. Jan Zygmunt Ja-
kubowski. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw 
Szkolnych, 1967, s. 170.
8 Głosy o „Weselu” [W:] Stanisław Wyspiański: Wesele. 
Warszawa: Wydawnictwo „KAMA”, 1993, s.7.
9 KS.: U Wyspiańskiego (interwiew) [W:] Wyspiański w 
oczach współczesnych. T. 2. Red. Leon Płoszewski. Kra-

nemu pewną odkrywczą interpretacją wyrwało się 
niegdyś: Sam nie wiedziałem, że właśnie tak na-
pisałem10.

„Wesele” grano kilkadziesiąt razy z rzędu 
przy pełnej widowni. Wyspiański wiedział do-
skonale, kto uratował mu sztukę. Już po trzecim 
przedstawieniu ofiarował Siemaszkowej wielki 
kosz na scenę. I nie był to kosz kwiatów, lecz nie-
typowa fantazja: olbrzymi kosz chłopski z dwoma 
uszami pełen... kartofli, ale marcepanowych!11. 
Barwne stroje ludowe zagrały pięknie na krakow-
skiej scenie, a później we Lwowie, Łodzi, War-
szawie, Wilnie i Poznaniu. W 1972 roku Andrzej 
Wajda stworzył filmową wersję przedstawienia i ta 

ków: Wydawnictwo Literackie, 1971, s. 70.
10 Kazimierz Czachowski: Rozmowa z p. Adamem 
Chmielem [W:] Wyspiański w oczach współczesnych. T. 
2. Red. Leon Płoszewski. Kraków: Wydawnictwo Litera-
ckie, 1971, s. 158.
11 Wanda Siemaszkowa: Prawda o „Weselu” Wyspiań-
skiego [W:] Stanisław Wyspiański. Red. Jan Zygmunt Ja-
kubowski. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw 
Szkolnych, 1967, s. 170.

Stanisław Wyspiański „Wanda Siemaszkowa 
jako Panna Młoda”, pastel, 1902-1903 r.

Monika NagowskaSam nie wiedziałem, że właśnie tak napisałem...
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przemówiła do największej liczby widzów (choć na 
motocyklach nikt z weselników w niej nie jeździł).

Jednak u progu ubiegłego stulecia, to właś-
nie premiera teatralna wywołała wielką sensację 
i jeszcze większe kontrowersje. Przyjaciel Lucjan 
Rydel obraził się śmiertelnie - był bardzo wrażli-
wy, jeśli chodzi o chłopski wizerunek, tak staran-
nie pielęgnowany12. Wśród widzów w większości 
byli ci zachwyceni, ale zdarzali się też oburzeni 
lub zawiedzeni. W takiej sytuacji poleciał w prze-
strzeń niejeden mocny epitet, od którego jak od 
iskry wybuchały gwałtowne pożary emocji. Obec-
ny na przedstawieniu Adolf Nowaczyński - satyryk 
i publicysta - w antrakcie zbiegając po schodach 
usłyszał, jak małżonka bogatego kupca o „Weselu” 
mówi, że nudne. Najwyraźniej żal mu było czasu 
na cytowanie Poety: tak by się nam serce śmiało/ 
do ogromnych, wielkich rzeczy,/ a tu pospolitość 
skrzeczy13. Więc po prostu, nie namyślając się wie-
le, z głębi swej młodopolskiej duszy, ryknął do kup-
cowej: Małpa! I pobiegł dalej.

Cóż, życie jest pełne niespodzianek.

Monika Nagowska
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Stanisław Bojarczuk 
(1869-1956)

Kłaniowiny

I

Dylu, dylu. Gra skrzypica,
ktoś podzwania na bębenku.
Wiejska chata pełna dźwięku –
dziś weselna z niej świetlica...

Tam kieliszek wódki w ręku,
ówdzie „prostego” szklanica.
Uśmiechnięte wokół lica,
druhny nucą przy kąteńku.

Przed zasłanym chustą stołem
siadło czworo staruszenków –
to rodzice młodożeństwa,

Które pod biel chust nad czołem
trzymanych im przez swaszeńków
przyjmą hymen z nabożeństwa.

II

Swat wystąpił z „oracyją” – 
Jak to mówią: duby smali,
lecz się wszyscy popłakali
nad niedolą – któż wie czyją...

Państwo młodzi poklękali,
jak króle w koronacyją,
niby róży kwiat z liliją – 
i dyspensę otrzymali.

Na dziedzińcu wszystkich społem
kropi wodą swata ręka,
zanim staną przed kościołem.

„Tędy nam leży drożeńka”,
„Zakukała zezuleńka” – 
nucą druhny jadąc siołem.

Sonety - Stanisław BojarczukSam nie wiedziałem, że właśnie tak napisałem...
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Lubelska Izba Rolnicza

ul. Pogodna 50A, 20-337 Lublin
e-mail:  lublin@lir.lublin.pl

Robert Jakubiec - Prezes LIR
Dyrektor Biura: Krystyna Marczuk

Oddziały Zamiejscowe Biura LIR:
Oddział Zamiejscowy Biura LIR Biała Podlaska, 
ul. Okopowa 18f/1-2, 
tel. /0-83/ 342-00-32.
Oddział Zamiejscowy Biura LIR Chełm, 
ul. Graniczna 35, 
tel./fax /0-82/560-31-44.
Oddział Zamiejscowy Biura LIR Zamość, 
ul. Ogrodowa 16, 
tel./fax /0-84/ 639-16-42.

Walne Zgromadzenie:
Walne Zgromadzenie LIR liczy 40 osób. Są 

to reprezentanci 20 powiatów z terenu wojewódz-
twa lubelskiego. Każdy powiat reprezentuje prze-
wodniczący rady powiatowej wybrany na I posie-
dzeniu oraz delegat do WZ.

Rady Powiatowe:
Lubelska Izba Rolnicza na swoim terenie ma 

20 Rad Powiatowych. Liczba wszystkich delegatów 
wynosi 395 osób.

Lubelska Izba Rolnicza  została powołana 
w 1996 r. Jest instytucją samorządu zawodowego 
rolników. Jej zadaniem jest koordynacja interesów 
grupowych wobec otoczenia zewnętrznego rolnic-
twa i promowanie wewnętrznej integracji wiejskich 
społeczności lokalnych. LIR działa na rzecz rozwią-
zywania problemów rolnictwa i reprezentuje intere-
sy zrzeszonych rolników. Wpływa również na kształ-
towanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. 

LIR prowadzi działalność w regionie typowo 
rolniczym. W województwie jest 213 gmin, 3645 so-
łectw i 4206 wiosek. Na wsi mieszka 53,4% ludności 
województwa. 

Region lubelski jest liczącym się produ-
centem żywności. Najwięcej w kraju produkuje 
się malin, porzeczek, orzechów laskowych, tyto-
niu i chmielu. Specjalnością jest też mleczarstwo, 
a także uprawa ziół, buraków cukrowych, zbóż 

•

•

•

i rzepaku, warzyw, truskawek oraz innych owoców. 
Podobnie jak w przypadku gospodarstw rolnych, 
w przetwórstwie rolno-spożywczym występuje duże 
rozdrobnienie: przeważają małe i średnie zakłady. 
Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy są czołową 
gałęzią gospodarki w regionie. W województwie 
dynamicznie rozwija się agroturystyka. W regionie 
coraz częściej można wynająć niedrogie kwatery. 
W województwie znajdują się 2 Parki Narodowe: 
Poleski i Roztoczański, 17 parków krajobrazowych 
oraz ponad 80 rezerwatów przyrody. 

Działalność LIR 
Zarząd LIR na około 20 posiedzeniach 

rocznie, podejmuje ponad 100 uchwał. Zajmuje 
się aktualnymi problemami rolnictwa na terenie 
Lubelszczyzny m.in. szkodami łowieckimi, sytu-
acją w mleczarstwie, scalaniem gruntów, sytuacją 
na rynku tytoniu, zbóż, chmielu, owoców jagodo-
wych, realizacją ustawy o przeznaczeniu gruntów 
rolnych do zalesienia. 

Najważniejsze przedsięwzięcia LIR:
Współorganizujemy i współfinansujemy wiele 
konferencji, wystaw, świąt i dożynek o zasięgu 
wojewódzkim i powiatowym. 
Sporządzamy analizy opłacalności produkcji, 
w związku z tym wielokrotnie interweniowa-
liśmy na szczeblu centralnym, wojewódzkim 
i lokalnym.
Na bieżąco zbieramy informacje dotyczące firm 
skupujących płody i produkty rolne, miejsc sku-
pu, cen, wymagań jakościowych i ilościowych. 
Prowadzimy działania sprawdzające wiarygod-
ność firm skupowych oraz prowadzimy bank da-
nych o producentach, przetwórcach i handlow-
cach.
W minionym roku przeprowadziliśmy 43 jedno-
dniowe szkolenia z zakresu stosowania środków 
ochrony roślin sprzętem naziemnym. Uczest-
niczyło w nich 860 rolników. Wszyscy po pozy-
tywnym zdaniu egzaminu końcowego otrzymali 
zaświadczenia o ukończeniu kursu, które upraw-
niają rolnika do zakupu i stosowania środków 
ochrony roślin przez okres 5 lat.
Przywiązujemy dużą uwagę do poprawy warun-
ków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie, ponie-
waż Lubelszczyzna od lat zajmuje jedno z pierw-
szych miejsc w wypadkach rolniczych w kraju. 
Organizujemy wspólnie z KRUS, PIP, WODR 
promocyjną wymianę uszkodzonych osłon wał-
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ków odbioru mocy, organizujemy szkolenia dla 
rolników, konkursy i olimpiady dla młodzieży 
szkół rolniczych.
Udzielamy bezpłatnie porad prawnych dla rol-
ników. Interweniujemy w sprawach rolników 
pokrzywdzonych przez firmy: ubezpieczenio-
we, skupowe, przetwórcze, handlowe. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszą się bezpłat-
ne, specjalistyczne porady prawne udzielane 
w każdy poniedziałek w biurze LIR w Lublinie. 
Ponadto raz w miesiącu prawnik pełni dyżury 
w biurach LIR w Białej Podlaskiej, Chełmie i Za-
mościu. W 2014 roku prawnik odbył 102 dyżury 
i udzielił ok. 500 takich porad. 
Wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Badania 
Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi 
Wielkiej i samorządem województwa lubelskie-
go przeprowadzamy doświadczenia w ramach 
programu „Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego”.
Od 1999 roku utrzymujemy kontakty z Izbą Rol-
niczą Departamentu Deux-Sevres we Francji. 
Współpracujemy także z przedstawicielami orga-
nizacji rolniczych na Ukrainie. 

W wielu sprawach pomocnym doradcą był 
nasz Biuletyn, w którym oprócz danych rynkowych 
zamieszczaliśmy kalkulacje produkcji rolnej, infor-
macje o nowych przepisach, technologiach upraw, 
alternatywnych źródłach dochodów, zasadach orga-
nizowania grup producentów rolnych oraz proble-
mów związanych z funduszami pomocowymi. 

Izba współfinansowała także dwie publika-
cje pt.: 

„Wyniki porejestrowych doświadczeń odmia-
nowych i rolniczych  w woj. lubelskim w 2013 r. 
– zboża jare, zboża ozime, groch siewny, rzepak 
ozimy, ziemniaki – odmiany jadalne” (wydana 
przez  SDOO  w Ciciborze);
„Lista zalecanych odmian do uprawy w wojewódz-
twie lubelskim w roku 2014 - zboża jare, zboża ozi-
me, rzepak ozimy, groch siewny, ziemniaki – od-
miany jadalne”.
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Mysikrólik

Dzisiaj na okładce jedne z najmniejszych 
ptaków spotykanych w naszej okolicy. niewątpliwie 
najmniejszym jest mysikrólik, waży zaledwie 4,5 do 
7,0 gramów. Występuje w drzewostanach świerko-
wych i właśnie dzięki nasadzeniom świerków i jodeł 
w naszych ogrodach można go czasami spotkać koło 
domu. Zimą nie chowa się w dziuplach czy szczeli-
nach, nawet przy dużym mrozie uwija się w poszu-
kiwaniu pożywienia, czyli komarów, mszyc, mu-
chówek, larw. charakterystyczny żółty paseczek na 
głowie kojarzony jest ze złotem, stroszony w okre-
sie godowym, z królewską koroną. łacińska nazwa 
Regulus pochodzi od słowa rex - król. Osobnik wi-
doczny na fotografii został złowiony w sieć ornito-
logiczną podczas badań migracji ptaków w dolinie 
Wisły, otrzymał obrączkę i odleciał. najdłużej żyjący 
zaobrączkowany mysikrólik przeżył 7,5 roku, co jest 
dużym osiągnięciem jak na tak małego ptaszka.

Raniuszek

Druga ślicznota to raniuszek (Aegithalos 
caudatus), zasiedla całą europę i azję. spotkać go 
można obserwując korony drzew w lasach miesza-
nych. Zawsze żerują stadkiem od pięciu wiosną, do 
dwudziestu osobników jesienią. często przyłączają 
się do nich sikorki, mysikróliki, a nawet kowaliki. 
Wszystkie te ptaki wyszukują owady, poczwarki 
w korze, między igłami sosen, świerków i jodeł, póź-
niej na listkach, gałązkach. ich głos jest tak delikat-
ny jak wygląd, to ciche popiskiwanie informujące 
innych członków stada o miejscu pobytu.

W przypadku złowienia jednego raniuszka 
w sieć przez ornitologów, reszta stadka czeka na swe-
go pobratymca nawet godzinę. po wypuszczeniu za-
obrączkowanego ptaka, od chwili kiedy usiądzie na 
pobliskim drzewku by dojść do siebie po szoku nie-
woli, mija kilkanaście sekund i pojawia się stadko.

Więcej informacji można znaleźć w Wikipedii, 
z pomocą której powyższy tekst sporządziłem.

Mirosław I. Kaczor
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