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35 LAT KAbARETU „CZARNy SALCESON”

fot. Ostrołęckie Centrum Kultury

90 LAT KOŁA GOSPODyŃ WIEJSKICH
w Siennicy Różanej



Kaberet „Czarny Salceson” powstał 10 grudnia 1980 roku przy dawnym 
Gminnym Ośrodku Kultury w Siennicy Różanej z siedzibą w Woli Siennickiej. 
Założycielami grupy byli: dyrektor GOK Andrzej Misiura (kierownik zespołu) 
i Witold Kardyka (kierownik muzyczny). W 1987 roku mecenat nad „Czarnym 
Salcesonem” przejął sąsiedni Gminny Ośrodek Kultury w Siennicy Nadolnej. 
Przez 35 lat „Czarny Salceson” odbył mnóstwo koncertów i odniósł wiele suk-
cesów. Występował zarówno jako kabaret jak i kapela. Obecny skład „Czarnego 
Salcesonu” to: Witold Kardyka, Zbigniew Wolanin, Katarzyna Gierula, Andrzej 
Woźniak i Tadeusz Kiciński.  

KAbAReT „CZARNy SAlCeSON”

fot. Michał Żywot
fot. OCK
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Andrzej David Misiura

Od redakcji

Ideą „Ziarna” jest dokumentowanie zjawisk 
kultury i lokalnej historii. W nowej edycji czasopi-
sma na okładkach zamieszczane są fotografie ze-
społów artystycznych powstałych na terenie gminy 
Siennica Różana. „Czarny Salceson” jest już ósmą 
grupą, której dzieje staramy się Państwu przed-
stawić. Powstał 10 grudnia 1980 roku przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Woli Siennickiej i w tym 
okresie sięgnął po najwyższe trofea. Na przełomie 
1987/1988 patronat nad zespołem objął bliźniaczy 
GOK gminy Krasnystaw. W swojej trzydziestopię-
cioletniej historii „Czarny Salceson” występował na 
przemian jako kapela i kabaret.

Najważniejszym jednak jubilatem i boha-
terem bieżącego wydania „Ziarna” jest Koło Go-
spodyń Wiejskich w Siennicy Różanej obchodzące 
90-lecie nieprzerwanej aktywności. Z satysfakcją 
prezentujemy bogatą i różnorodną działalność Koła, 
któremu przewodzi od przeszło ćwierć wieku Graży-
na Zaworska.

Prezentacja plastyka i jego twórczości arty-
stycznej na łamach „Ziarna” jest także nieprzypad-
kowa, ponieważ autorka prac  - Monika Nagowska 
– przez wiele lat mieszkała w Siennicy Różanej i jest 
z nią związana emocjonalnie i zawodowo.

Jak zwykle wewnątrz numeru znajdują się 
bogato ilustrowane relacje ze wszystkich imprez, 
które odbyły się w naszym regionie. Jest się czym 
pochwalić. Zapraszamy do lektury. 

Andrzej David Misiura

Kochajmy książki
W ostatnich tygodniach księgozbiór Biblio-

teki Publicznej im. Ryszarda Kapuścińskiego przy 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej wzbogacony 
został o nowe interesujące tytuły. 

Serdecznie zapraszamy stałych bywalców, 
wszystkich miłośników słowa pisanego oraz tych, 
którym doskwiera nuda w długie jesienne wieczory 
do podróży w świat baśni, czarów, historii, krymi-
nałów, fantastyki i romantycznych uniesień. Każdy 
z gości biblioteki na pewno znajdzie coś dla siebie.

Czekamy, do zobaczenia!

Od redakcji Wydarzenia

Kapela Ludowa „Siennica” 
zbiera laury

W sobotnie popołudnie 22 sierpnia podczas 
Chmielaków Krasnostawskich koncertowała Ka-
pela Ludowa „Siennica”. Zaprezentowała się w no-
wych strojach, z nowym bębnem i w odmłodzonym 
składzie. Otrzymała zasłużenie duże owacje. Zespół 
w tym sezonie uczestniczył w wielu uroczystościach 
na terenie Lubelszczyzny m.in. w Lubartowie, Maj-
danie Ostrowskim i Żółkiewce. Kapela wzięła udział 
w V Nadwieprzańskim Festiwalu Piosenki i Przy-
śpiewki Ludowej Trawniki 2015 i wyśpiewała III na-
grodę, natomiast na Międzynarodowym Festiwalu 
Ludowym „Łączy nas Kultura” w Łopienniku Gór-
nym zajęła wysokie II miejsce. Gratulujemy!

Boruń tańczy i kibicuje!
Miłą niespodzianką dla widzów Ogólnopol-

skiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Siennicy 
Różanej był występ trzecioklasisty Bartosza Przebie-
rowskiego, któremu kibicowali mieszkańcy Borunia 
i gminy Siennica Różana. Bartek na co dzień miesz-
ka w Chełmie, ale każdy weekend i wakacje spędza 
wraz z rodzicami w Boruniu. Mama i babcia należą 
nawet do miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, 
a do niedawna w boruńskim Zespole Śpiewaczym 
„Wrzos” występował również jego dziadek Henryk 
Koniuszewski. 

XII Konkurs Poetycki „Ziarno”
Centrum Kultury w Siennicy Różanej po raz 

dwunasty ogłasza konkurs na zestaw trzech wierszy 
dotychczas niepublikowanych. Prace należy podpisać 
godłem (znakiem albo pseudonimem), a w dołączo-
nej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy 
podać nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz 
e-mail.  

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

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pierw-
szeństwa do nieodpłatnego druku i upowszechniania 
nadesłanych prac w „Ziarnie” oraz w innych materia-
łach i wydawnictwach Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej.

Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować 
na adres: Centrum Kultury, 22-304 Siennica Różana 
z dopiskiem „Konkurs Ziarno”. Termin składania prac 
upływa 28 listopada 2015 roku. Decyduje data stem-
pla pocztowego. O terminie rozstrzygnięcia konkursu 
poinformujemy na naszej stronie internetowej.



�

Monika NagowskaSpacerek z Augustem

 
Monika Nagowska

Spacerek z Augustem

Z Augustem Cieszkowskim – patronem 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Siennicy Różanej – związana jest całkiem po-
kaźna ilość miejsc, faktów, wydarzeń, publikacji 
i tajemnic. To inspiruje do rozważań i do podą-
żania śladami przeszłości. Okazji do spacerów 
z Augustem jest na tyle dużo i zapowiadają się tak 
niezwykle, że krok po kroku powstać z nich może 
całkiem długa opowieść. Niełatwo ją będzie prze-
łożyć na papier, ale to i tak najkrótsza droga, by 
Augusta poznać i zrozumieć. Nasza przechadzka 
odbędzie się więc etapami i niespiesznie. Każdy 
zdąży na…

…spotkanie pod jońskimi kolumnami

Na pierwszy spacer, wbrew pozorom, nie 
musimy wyruszać do starożytnej Grecji, lecz do 
Surhowa znajdującego się w sąsiedniej gminie 
Kraśniczyn. Tam właśnie jest miejsce z charaktery-
stycznymi kolumnami, jakby wprost ze starożytno-
ści przeniesionymi do naszego powiatu. 

Pod koniec XVIII wieku Surhów należał do 
Augusta Kickiego – sekretarza królewskiego, posła 
i starosty krasnostawskiego. Majątek obejmował 
też folwark Augustówkę i Dzierżawę. Tymczasem 
na surhowskim wzgórzu stoi po dziś dzień pałac 
Cieszkowskich - a nie Kickich. Zmiana właściciela 
odbyła się w sposób najbardziej oczywisty z możli-
wych. Zofia - córka Augusta Kickiego - wniosła tę 
część majątku rodziców w posagu mężowi Pawłowi 
Cieszkowskiemu. Szczegółowo wyliczono w inter-
cyzie, że w skład przejmowanych dóbr surhow-
skich wchodziły wsie: Surhów, Majdan Surhowski, 
Franciszkowice (czyli współczesny Franciszków) 
oraz folwarki i stosowna wyprawa. Wiadomo, że 
umowę spisano 20 października 1813 roku. Prace 
budowlane musiano rozpocząć niemal równocześ-
nie ze złożeniem podpisów, gdyż pałac powstawał 
w latach 1813-1819. Paweł Cieszkowski był nie tyl-
ko posłem na sejm z powiatu krasnostawskiego, ale 

też znanym hodowcą koni i bardzo dobrym gospo-
darzem. Oprócz pałacu za jego czasów wybudowa-
no na terenie majątku gorzelnię, szereg budynków 
gospodarczych, m.in. kuźnię, stolarnię, piętrowy 
spichlerz - dziś już nieistniejący – z charaktery-
stycznymi czterema kolumnami przed wejściem. 

Zapewne w zamyśle młodych właścicieli pa-
łac miał być główną siedzibą rodziny. Na przeszko-
dzie stanęła wczesna śmierć Zofii. Osierociła ona 
czteroletniego Augusta i została pochowana z dala 
od ojczyzny - we florenckiej bazylice Santa Croce. 
Surhowski majątek trafił do Augusta Cieszkowskie-
go w latach 30-tych XIX wieku. Nowy właściciel do 
pałacu zawitał na krótko już jako mężczyzna – po 
1837 roku lub na początku lat 40-tych. Prowadził 
tu swoją pracę naukową, m.in. korespondował z fi-
lozofem Karolem Micheletem z Berlina. Planował 
też dalszą rozbudowę gospodarstwa, założenie cu-
krowni i plantacji morwy. Najwyraźniej chciał się 

Elewacja frontowa pałacu Cieszkowskich w Surhowie 
(litografia z 1836 r., kopia ze zbiorów 

Jadwigi Błażejewicz).

Elewacja ogrodowa pałacu Cieszkowskich w Surhowie 
(litografia z 1836 r., kopia ze zbiorów 

Jadwigi Błażejewicz).
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tu osiedlić. Na przeszkodzie stanęły carskie władze 
– Cieszkowskiemu groziło aresztowanie za działal-
ność patriotyczną. Dlatego zmuszony był wyjechać 
i osiedlił się w Wierzenicy w Wielkim Księstwie 
Poznańskim. Surhowski pałac przeszedł zaś w ręce 
dzierżawców. W 1880 roku – kilkanaście lat przed 
śmiercią Augusta - majątek nadal stanowiły folwar-
ki Surhów, Augustówka i Dzierżawka, o łącznej po-
wierzchni 2967 mórg (czyli ok. 1500 ha).1 Na jego 
terenie znajdowało się w sumie 13 murowanych 
budynków i 11 drewnianych. Po śmierci Augusta 
Cieszkowskiego w 1894 roku dzierżawę objął Feliks 
Dionizy Szczypiorski i jego syn Wacław. Mieszka-
li jednak nie w pałacu, ale w tzw. „rządcówce” aż 
do początku lat 20-tych.  Tymczasem gospodar-
stwo rozwijało się - w 1906 roku wybudowano tu 
nową gorzelnię i wąskotorową kolej konną, któ-
ra prowadziła do linii kolejowej. Podczas I wojny 
światowej pałac został znacznie zniszczony. Przez 
Surhów przewinął się niejeden oddział wojska, 
Kozacy spalili młyn oraz folwarki w Augustówce 
i Dzierżawce. W 1916 roku przyjechał tu syn Au-
gusta Cieszkowskiego (August junior), by zapoznać 
się ze stanem posiadłości. Ostatecznie majątek 
w dzierżawę objął w 1920 roku Zygmunt Skoli-
mowski. Gospodarował tu również po bezpotom-
nej śmierci właściciela aż do roku 1944.

Do tego czasu mieszkała też w pałacu Ja-
dwiga ze Skolimowskich Błażejewiczowa, która 
przekazała potomnym szereg fotografii i faktów 
dotyczących tego miejsca z lat jego świetności. To 

1 Wiesław Tarnas: Kraśniczyn - dzieje gminy i okolic. 
Lublin: Drukarnia Akademicka, 2006, s. 159

w czasach ponownego rozkwitu gospodarstwa - 
w 1924 roku odbudowano stadninę, kontynuując 
tradycję zapoczątkowaną przez Pawła Cieszkow-
skiego sto lat temu. Hodowano konie pełnej krwi 
angielskiej i przygotowywano je do wyścigów, jakie 
odbywały się we Lwowie i Lublinie. W 1929 roku 
powierzchnia dóbr wynosiła prawie 1574 morgi.2 
Państwo Skolimowscy w okresie międzywojennym 
odnowili swoją siedzibę, niestety kolejna wojna 
przyniosła nowe zniszczenia – w pałacu i pozostałej 
części majątku. Po jej zakończeniu na krótko pałac 
stał się magazynem na zboże. W wyniku reformy 
rolnej ziemię rozparcelowano, pozostawiając jedy-
nie 15 ha. Sama zaś posiadłość przeszła na Skarb 
Państwa i założono w niej Szkoleniowy Zakład dla 
Ociemniałych, a po przeniesieniu zakładu do Wiel-
kopolski (sic!) – Państwowy Zakład Specjalny dla 
Nieuleczalnie Chorych. Prowadzono też konieczne 
remonty, by dostosować budynek do nowych funk-
cji, np. w połowie lat 80-tych założono centralne 
ogrzewanie. W 1992 roku jednostka zmieniła na-
zwę i nosi ją do dziś – Dom Pomocy Społecznej 
w Surhowie. W pałacu znajdują się pomieszczenia 
administracji i sale zajęciowe dla pensjonariuszy. 
Sypialnie przeniesiono do nowych zabudowań, 
które powstały w latach 2000-2007. Pałac można 
zwiedzić po uprzednim umówieniu wizyty z dyrek-
cją placówki. Nie jest w idealnym stanie po latach 
użytkowania, ale obecnie prowadzone są renowa-
cje wnętrz. To nadal bardzo ciekawe miejsce pod 
względem architektonicznym, wpisane do rejestru 
zabytków.

.2 Ibidem.
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Widok pałacu w Surhowie od strony ogrodu 
(fot. wykonana przed II wojną światową ze zbiorów 

Jadwigi Błażejewicz).

Dawny spichlerz w majątku Surhów, dziś nieistniejący 
(fot. ze zbiorów Jadwigi Błażejewicz).
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Na teren dawnej posiadłości Augusta Ciesz-
kowskiego wjeżdża się od strony - asfaltowej dziś 
- jezdni. Przed okazałym budynkiem znajdował się 
niegdyś kolisty trawnik z niskimi kwiatami wokół. 
Otaczała go droga, którą można było podjechać do 
samego wejścia. Dziś jest podobnie. Pałac wręcz 
zaprasza, by podejść bliżej, znajduje się na wzgórzu 
nad łąkami, pomiędzy starymi drzewami, które są 
pozostałością dawnego parku zajmującego ponad 
6 ha. Przed paroma laty szacowano, że drzew jest 
kilkaset, w tym pomniki przyrody, ponad stuletnie 
lipy, dęby, jawory, olsze, topole, graby. Park łączył 
się – zgodnie z założeniami dziewiętnastowiecz-
nych projektantów - z krajobrazem otaczającym 
posiadłość, a na jego terenie znajdowały się dwa 
stawy. Drzewostan, jak dawniej otacza pałac głów-
nie od strony południowej i tam styka się z natu-
ralnym kompleksem leśnym. Od północy otwiera 
się na dolinę rzeki Wojsławki – niegdyś spiętrzonej 
na poziomie dzisiejszej drogi wiodącej od strony 
kościoła i zakręcającej pod górę w kierunku szo-
sy Krasnystaw-Kraśniczyn. Woda rozlana na łąki 
tworzyła duży staw, widoczny jeszcze na przedwo-
jennym zdjęciu.

Pałac zbudowano z cegły, ma kształt wy-
dłużonego prostokąta, jest parterowy, został po-
sadowiony na wysokich piwnicach. Przykrywa go 
czterospadowy dach, dawniej kryty gontem, a pod 
koniec lat 60-tych XX wieku – miedzianą blachą. 
Poniżej dachu cały budynek otacza gzyms konsol-
kowy (złożony z szeregu mniejszych elementów), 
który miał zdobić i chronić mury przed wodą spły-
wającą z dachu. Ściany zewnętrzne od początku 
były otynkowane, jasne i gładkie (dziś niestety 

z ubytkami). Najstarsze znane wizerunki tego bu-
dynku pochodzą z roku 1836. Widać na nich ów-
czesny zarys elewacji frontowej i ogrodowej. Pałac 
jest w pełni rozpoznawalny, gdyż w jego klasycy-
stycznej bryle nic się niemal nie zmieniło. Nadal po-
środku wznosi się ozdobny portyk3 i część piętrowa 
pałacu. Główne wejście okalają dwie wolnostojące 
i dwie przyścienne kolumny jońskie (z charaktery-
styczną dla tego stylu głowicą ozdobioną wolutami, 
czyli spiralami). Dziś nie ma już natomiast orygi-
nalnego zwieńczenia portyku - trójkątny fronton4 
na samej górze wypełniały ozdobne rogi obfitości 
i tarcza herbowa z koroną, czyli dekoracje rzeź-
biarskie, zwane sztukateriami5.  Widniały one rów-
nież wewnątrz portyku pomiędzy oknami parteru 
i pierwszego piętra. Przypuszcza się, że w drugiej 
połowie XIX wieku (lub jeszcze później) podczas 
remontu usunięto sztukaterie z frontowej fasady 
oraz zwężono lub skrócono niektóre okna. Nadal 
mają one jednak oryginalną oprawę z naczółkami. 
Przy dwóch oknach od strony ogrodu znajdują się 
przyścienne kolumienki doryckie – nieco masyw-
niejsze i prostsze w formie, ale niemal tak ładne jak 
jońskie. Południowa fasada budynku zwraca uwa-
gę dwiema środkowymi kondygnacjami potrójnych 
drzwi-okien zwanych po francusku „porte-fenêtre”, 

3 Portyk - przedsionek osłonięty dachem o kon-
strukcji wspartej na kolumnach, tworzy otwarte 
wnętrze.
4 Fronton - przyczółek, trójkątny szczyt budowli.
5 Sztukaterie - dekoracja ścienna wykonana 
z gipsu, cementu lub ze stiuku (masy złożonej m.in. 
z gipsu i pyłu marmurowego).

Monika NagowskaSpacerek z Augustem

Pałac Cieszkowskich w Surhowie od strony dawnego 
ogrodu – stan obecny (fot. MN).

Elewacja frontowa pałacu Cieszkowskich w Surhowie 
– stan obecny (fot. MN).
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które dziś określilibyśmy po prostu jako drzwi bal-
konowe. Na samej górze znajduje się zwieńczenie 
w postaci gładkiej attyki bez zdobień. Właśnie po 
tej stronie budynku istnieje do dziś taras – w prze-
szłości ozdobiony wazami z kamienia. 

Okno pałacowe od strony ogrodu ozdobione kolumna-
mi w stylu doryckim (fot. MN).

Widok ozdobnych kolumn o greckim rodo-
wodzie mógłby skłonić do pójścia w stronę rozwa-
żań… filozoficznych. W końcu, gdy dawny właści-
ciel i gospodarz doktoryzował się w 1838 roku na 
Uniwersytecie w Heidelbergu, jego praca nosiła 
tytuł „Rzecz o filozofii jońskiej jako wstęp do histo-
ryi filozofii”. Dzieje pałacu i jego mieszkańców fak-
tycznie dowodzą tezy jońskiego filozofa Heraklita, 
że nic nie stoi w miejscu, wszystko płynie (panta 
rhei). A jednak na kolejną przechadzkę nie wybie-
rzemy się aż w tak odległe rejony. Zmienimy tylko 
perspektywę i przyjrzymy się uważnie wnętrzom 
pałacu – zwłaszcza ścianom i sklepieniom. Trafimy 
do zupełnie innego malowanego świata.

Monika Nagowska
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Cieszkowskich w Surhowie (fot. MN).
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 tel. 609 653 211

(na terenie gminy Siennica Różana)
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Jan Miszczak

Moje życie

Od świtu poszukuję człowieka
chociaż przebywam wśród ludzi
Podążam znajomą ścieżką życia
Omijając patrzących z ukrycia

Z szyderczą miną z uśmiechem zazdrości
I sercem kamiennym zatopionym w złości
Dlaczego tak trudno znaleźć człowieka
Który rękę podaje i wita nawet z daleka
 
Poranek nadchodzi i dzień nowy wstaje
Idziesz swoją ścieżką na dróg rozstaje
Spoglądasz wokół - jesteś wśród ludzi
Niech dobre serce ponownie się obudzi

Podaj dłoń temu który w potrzebie czeka 
A będziesz szczęśliwy - znajdziesz człowieka
Jeśli wielu przyjaciół utrzymasz przy sobie
Zawsze znajdzie się taki który pomoże tobie

Kolorowe sny 

Gdy słońce zajdzie za szmaragdowy las
I mrok rozsieje iskierki na niebie
Księżyc pomaszeruje prosto do gwiazd
A mnie przyjdzie czekać w półśnie na ciebie

Marzę o czarownych ogrodach rozkoszy
O oczach jak gwiazdy błyszczących
I twoich ustach wilgotnych, gorących.
W fantazjach przymykam powieki

Widzę nas wśród trawy zielonej 
Kwiatami harmonijnie umajonej
I w tęczowych kropelkach rosy
Gdy kąpiesz rozpuszczone włosy

Podążasz ze mną drogą wśród drzew
A z nami kwiat jaśminu i ptasi śpiew
Świętą przysięgą połączone dłonie
I uczuciem z serca co zawsze płonie

Dlaczego? 

Dlaczego róża ma płatki czerwone
Wilgotną rosą rankiem zroszone 
Jak usta pięknej młodej dziewczyny 
Do pocałunku słodkiego złożone
W porannym słońcu miłości spragnione

Dlaczego pod listkiem zielonym schowany
Cierń ostry strzeże jej zazdrośnie
Czy po to by nim kwiat zerwany
Zranił twe serce porwane miłością

Uważaj nim zerwiesz kwiecie czerwonej róży
Byś się zapachem kwiatu nie odurzył
I ostrym kolcem nie zranił swej dłoni 
Bo wówczas twego serca nic nie obroni

Jesień

Pożółkłe liście opuszczają drzewa
Jak tren jesiennej chusty
Pola zasnute białą mgłą
I siedliska ptaków puste

Już odleciały daleko w świat 
Zakładać rodzime gniazda
Już nie zaśpiewa słowik nam
Nikogo nie zbudzi o świcie

A my krótkim szarym dniem 
Idziemy wciąż przez życie
Idziemy przez pusty park
Bez celu alejkami

W górze targa zimny wiatr
Nagimi konarami
Pora wracać nikt nie czeka
W progu wysłużonej chaty

Długie wieczorne wspomnienia
Snujemy przez jasne lata
Nie wrócą już tamte noce
Gorące wyzwania świata

Bo już otula serca nasze
Pobielona zimowa szata

Poezja - Jan MiszczakPoezja - Jan Miszczak
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Filmowa Siennica

Niespełna rok po realizacji etiudy filmowej 
„G-Roy” reżyser Tomasz Jan Brzyszko z Zespołem 
Filmowym „Nazwa Była Za Długa” zadecydował 
nakręcić kolejny film na terenie ziemi siennickiej. 
Dotychczasowa współpraca przyniosła korzystne 
recenzje, więc do realizacji drugiego filmu zapro-
szeni zostali wyłącznie aktorzy Teatru Pokoleń: Ja-
nina Brzyszko, Ewa Dziedzic, Halina Kargul, Bog-
dan Kargul oraz Stefan Zając.

Zdjęcia do najnowszej produkcji „Pójdzie-
cie wszyscy o północy” odbyły się 28 i 29 marca 
2015 roku. Dzięki wsparciu lokalnej społeczności 
oraz internautów udało się wypożyczyć niezbędny 
sprzęt, pokryć koszty scenografii oraz transportu. 
Jednym słowem film powstał dzięki osobom wraż-
liwym na niezależną kulturę.

Krótka etiuda opowiada historię zainspiro-
waną autentycznymi wydarzeniami z Podlasia. Dwie 
kobiety udają się do Szeptuchy, lokalnej znachorki, 
aby szukać pomocy dla bliskiego im mężczyzny. 
Szeptucha proponuje metody, które obarczone są 
sporym ryzykiem, więc zabieg nie wróży sukcesu.

Scenariusz napisał Jacek Kramarski, który 
zaistniał jako autor scenariuszy etiud dyplomo-
wych „Kowalski” w reżyserii Maxa Salawy i Marci-
na Stanisławskiego oraz wspomnianego „G-Roya”. 
Jest absolwentem Krakowskiej Szkoły Scenariu-
szowej. Wyróżniony za jednoaktówkę „Ciemny 
ogród i sedes na rozstajach dróg”. Jest członkiem 
Akademii Węży, przyznającej nagrody dla Naj-
gorszych Polskich Filmów Roku. Zatrudniono go 
w zespole scenariuszowym serialu docu-crime.

Autorem zdjęć jest Mikołaj Kazior, absol-
went filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim 
i student sztuki operatorskiej w warszawskiej Aka-
demii Filmu i Telewizji. Laureat nagrody za najlep-
szy scenariusz na festiwalu Kamera Akcja w 2010 
roku. Obecnie pracuje jako operator, montażysta 
i fotograf, freelancer.

Obowiązki drugiego reżysera pełni Rado-
sław Mazur - aktor, reżyser, pedagog, prezes Fun-
dacji „Szafa Kultury”. Ukończył Szkołę Aktorską 
Haliny i Jana Machulskich. Grał w Teatrze na Woli 
im. T. Łomnickiego w Warszawie, obecnie wystę-
puje w Teatrze Improwizacji Afront. Zainicjował 
wiele grup teatralnych. Wyreżyserował kilkadzie-
siąt sztuk z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Poznaliśmy go jako odtwórcę głównych ról m.in. 
w filmach „G-Roy” oraz „Most” w reżyserii Pawła 
Petelczyca. Brał udział w najnowszej edycji progra-
mu „Mamy cię” jako osoba „wkręcająca” gwiazdy.

Pierwszym reżyserem jest Tomasz Jan 
Brzyszko urodzony w 1984 roku w Krasnymstawie. 
Słuchacz Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. 
Ukończył dziennikarstwo i komunikację społeczną 
oraz studiował kulturę współczesną na UJ w Krako-
wie. Założyciel Zespołu Filmowego „Nazwa Była Za 
Długa” (www.zespol-filmowy.pl). Współpracował 
z Teatrem XL oraz telewizją internetową Foksal Ele-
ven, tworzoną przez Centrum Myśli Jana Pawła II 
w Warszawie.

WydarzeniaWydarzenia

 
Kapela uświetnia „Kraśniaki”

Krasnostawsko-Gdeszyńskie „Kraśniaki” to 
I Festiwal Dziękczynienia, który odbył się 13 i 14 
czerwca 2015 r. ku czci krasnostawianina wynie-
sionego na ołtarze, błogosławionego księdza Zyg-
munta Pisarskiego.

Zygmunt Pisarki urodził się w Krasnymstawie 
24 kwietnia 1902 roku. Pracę duszpasterską rozpoczął 
jako wikariusz parafii Modliborzyce, następnie został 
mianowany wikariuszem parafii Sól obok Biłgoraja. 
16 kwietnia 1928 r. złożył prośbę do bpa o probostwo 
w Kawęczynie, jednak bp Pulman pismem z dnia 5 
października 1928 r. polecił mu utworzenie nowej 
parafii Zamch. Proboszcz Zygmunt Pisarski zajął się 
remontem i adaptacją pounickiej świątyni zamienio-
nej w 1875 r. na prawosławną i rozpoczął starania 
o ożywienie życia religijnego w parafii. 1 kwietnia 
1930 r. został mianowany proboszczem parafii Trzę-
siny k. Szczebrzeszyna, natomiast 11 stycznia 1932 r. 
administratorem parafii Perespa, gdzie pracował za-
ledwie do 1 września 1933 roku, a następnie miano-
wano go administratorem parafii Gdeszyn.
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Posługa ks. Pisarskiego w Gdeszynie trwała 
blisko dziesięć lat. Jako duszpasterz starał się wśród 
miejscowej ludności - jakże zróżnicowanej narodo-
wościowo i religijnie - wytworzyć klimat wzajemnej 
życzliwości i miłości. Wraz z wybuchem wojny zade-
cydował o pozostaniu w parafii mimo wielu zagrożeń. 
Najbardziej ucierpiał ze strony ukraińskich nacjona-
listów. Został wyrzucony z kościoła, więc nabożeń-
stwa były odprawiane na plebanii. Wielką troską 
i uczuciem otaczał dzieci, nie tylko katolickie, starał 
się pomagać najuboższym, często też i Ukraińcom.

30 stycznia 1943 r. Niemcy dokonali ogra-
niczonej pacyfikacji wsi i kolonii Gdeszyn. Otoczyli 
wieś i część kolonii, z wyjątkiem strony północnej. 
Na plebanię, gdzie była urządzona kaplica, weszli 
w chwili, gdy ks. Pisarski kończył odprawianie mszy 
świętej. Hitlerowcy domagali się, aby spośród ze-
branych wskazał komunistów. Stanowczo odmówił. 
Stwierdził, że są tu jedynie jego parafianie i nie zna 
żadnych komunistów. Następnie padło wezwanie, 
aby wydał tego, kto zabrał mu klucze od kościoła. 
Gdy ks. Pisarski odrzekł, że nie wie, kto to zrobił i że 
go nie zna, Niemcy wybrali z całego grona kilkunastu 
młodych mężczyzn, zarówno Polaków jak i Ukraiń-
ców, i wraz z księdzem poprowadzili w kierunku lasu. 
Naprzeciw domu Kaliszczuka (Ukraińca, który zabrał 
klucze od kościoła) ponownie próbowano zmusić 
księdza do wydania swych prześladowców. Gdy i tym 
razem milczał, padł strzał. Ks. Pisarski upadł, a gdy 
próbował się podnieść, otrzymał śmiertelny postrzał 
w głowę. Po tej egzekucji przystąpiono do rozstrzeli-
wania pozostałych, z których dwóm udało się uciec 
i przeżyć. Jak wynika z relacji świadków, ks. Zygmunt 
upadając zdążył udzielić wszystkim rozgrzeszenia, tj. 
Polakom, Ukraińcom i tym, którzy go zabili.

W czasie pielgrzymki do Polski papież Jan 
Paweł II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie dokonał 
uroczystej beatyfikacji 108 męczenników za wiarę, 
a wśród nich ks. Zygmunta Pisarskiego. Został on 
zaliczony do grona tych, którzy heroicznie wykazali 
wierność swemu powołaniu.

Poprzez ofiarę swojego życia innym życie 
ocalił, dzięki czemu stał się wyjątkową postacią 
w historii parafii i miejscowości Gdeszyn oraz ca-
łego regionu.

Na miejscu męczeńskiej śmierci ks. Pisar-
skiego, w pobliżu kościoła mieszkańcy Gdeszyna 
ustawili krzyż, na którym widnieje napis: ,,Posłusz-
ny na głos serca i obowiązku kapłańskiego oddał 
życie za nieprzyjaciół Ukochanej Ojczyzny.”

Kapela uświetnia „Kraśniaki” Elżbieta Furtak

Każdy dzień festiwalu rozpoczynał się mszą 
świętą i procesją do grobu błogosławionego. Jego 
pamięć została uczczona poprzez prezentację do-
robku kulturalnego naszego regionu w miejscu 
śmierci błogosławionego i miejscu tworzenia Sank-
tuarium Pojednania Polsko-Ukraińskiego, którego 
patronem jest Zygmunt Pisarski.

Na plakacie znajduje się program festiwalu, 
wymienieni są uczestnicy i organizatorzy. Dyrekto-
rem organizacyjnym był autor książki ,,Bajdy wie-
rutne, czyli 12 legend na XII wieków Szczekarzewa 
– Krasnegostawu” Zbigniew Atras. Oprócz uro-
czystych mszy, odprawionych podczas festiwalu 
w parafialnym kościele, impreza została uświetniona 
przez artystów i zespoły z regionu Krasnegostawu. 
Ponadto można było podziwiać wystawę obrazów 
Krystyny Mojskiej, wystawę fotografii pt. „Sacrum 
Profanum” dra Leszka Janeczka, opatrzoną orygi-
nalnym komentarzem autora, pokazy ratownictwa 
medycznego, wystawę modelarstwa Tomasza Guza, 
spektakl pt. ,,Wiejska edukacja”. Centrum Kultury 
z Siennicy Różanej było reprezentowane przez Ka-
pelę Ludową „Siennica”.

Okoliczności, jakie spowodowały, że naro-
dził się pomysł zorganizowania festiwalu dzięk-
czynienia, atmosfera miejsca oraz zaangażowanie 
osób biorących w nim udział sprawiły, że „Kraś-
niaki” były ucztą duchową dla wszystkich, którym 
dane było w nich uczestniczyć.
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Historia Koła Gospodyń 
Wiejskich w Siennicy Różanej

Był rok 1925. Szesnastoletnia Marianna 
Dzikówna - córka Kacpra i Rozalii z domu Moch-
niej z Siennicy Różanej - skupiła wokół siebie kilka 
dziewcząt, które postanowiły spotykać się w długie 
jesienno-zimowe wieczory na przemian u każdej 
z nich. Podczas spotkań młode wówczas panienki 
uczyły się robótek ręcznych, wyszywania, dzierga-
nia, haftowania, robienia na drutach i szycia dla 
umilenia czasu, podśpiewywały pieśni kościelne 
oraz ludowe, przekazywane przez babcie i mamy. 
Zaowocowało to późniejszą przynależnością do 
chóru kościelnego i amatorskiego chóru ludo-
wego w Siennicy Różanej. Grono powiększało się 
z każdym rokiem i niebawem liczyło już kilkanaście, 
a później nawet kilkadziesiąt osób.

W roku 1928 Marianna wyszła za mąż 
i przyjęła nazwisko swojego męża: Truskowska. 
Nadal mieszkała w Siennicy Różanej i nie przery-
wała opieki nad grupą dziewcząt. Po kilku latach 
wraz z mężem Władysławem przeniosła się do po-
bliskiego Stójła, nadal przewodnicząc powołanemu 
już oficjalnie Kołu Gospodyń Wiejskich w Siennicy 
Różanej.

Młode gospodynie zakładały ogródki kwia-
towe, upiększały gospodarstwa, sadziły znane 
i mniej znane warzywa, organizowały konkursy, ry-
walizując z kołami w innych wioskach, jak Ostrów 
czy Krupe. Za osiągnięcia odnoszone w swojej pracy 
najczęściej otrzymywały nagrody rzeczowe. Dzia-
łały już wówczas pod okiem Karoliny Dzik, która 
przejęła kierowanie Kołem po Marii Truskowskiej. 
Zorganizowane kobiety bardzo aktywnie włączały 
się w życie społeczno-kulturalne oraz gospodarcze 
wsi i gminy.

W roku 1952 gospodynie przygotowywa-
ły posiłki dla osób pracujących przy budowie linii 
energetycznej, a w latach 1954-1955 dla robotników 
pracujących przy budowie szosy. Współpracowały 
z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz były - i są nadal 
- jej członkiniami. Współdziałały z Kółkiem Rolni-
czym, Spółdzielnią Oszczędnościowo-Pożyczkową, 
Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” oraz 
z Radą Sołecką.

Szczególna aktywność w działalności Koła 
przypadła na czasy wojny i okupacji hitlerowskiej. 
Tym trudnym czasom i wyzwaniom kobiety z Sien-

nicy Różanej potrafiły stawić czoła. Wraz z kolega-
mi działały w podziemiu, pełniąc funkcje łączniczek 
i sanitariuszek.

Po wojnie zaczęły organizować wieczorki 
taneczne tzw. potańcówki, wycieczki krajoznaw-
cze, wyjazdy do teatru. Występowały jako aktorki 
w teatrze amatorskim, śpiewały w chórze kościel-
nym, chórze ludowym, zespole tanecznym i kapeli 
ludowej. Nieustannie zacieśniały kontakty i dbały 
o wspólne dobro społeczności.

Ofiarnie pomagały w pracach przy budo-
wie remizy OSP, ośrodka zdrowia, szkoły podsta-
wowej i apteki. Służyły - i nadal służą - pomocą 
w zbiórkach na rzecz powodzian i szpitala.

Jako pierwsze wdrażały do użytku w gospo-
darstwach domowych nowoczesne i niegdyś mało 
powszechne urządzenia, jak: pralka elektryczna, 
szatkownik elektryczny, krajalnica, sokowirówka, 
magiel oraz siewniczki do nasion. Poza tym pro-
wadziły zespołowy odchów kurcząt i zajmowały się 
rozprowadzaniem piskląt.

Nadal organizowały różnego rodzaju kursy: 
haftu, dziewiarstwa, kurs kroju i szycia, racjonal-
nego żywienia, gotowania, pieczenia, garmażeryj-
ny, masarski, przygotowywania tzw. stołu szwedz-
kiego, robienia surówek i sałatek oraz uczestniczyły 
w pogadankach lekarskich. W Kole Gospodyń wy-
chowały się i działają do dzisiaj – malarki, hafciar-
ki, krawcowe, pisankarki, chórzystki, a nawet po-
etka ludowa.

W ciągu 90 lat Koło prowadziło dwanaście 
przewodniczących. Obecna trzynasta przewodni-
cząca - Grażyna Zaworska - kieruje nim od 1989 
roku. Kontynuuje wieloletnią tradycję oraz zabiega 
o jej dalszy rozwój. Członkinie, tak jak przed laty, 
dbają o estetyczny wygląd swojej wsi pod facho-
wym okiem Urzędu Gminy.

Z kroniki KGWHistoria Koła Gospodyń Wiejskich
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Chcąc nadać swojej działalności swoisty 
regionalny koloryt związany z nazwą Siennicy Ró-
żanej, starają się, aby przydomowe ogródki zawsze 
były upiększane różami. Biorą udział w konkursach 
(np. „Estetyczne i bezpieczne gospodarstwo rol-
ne”), w których otrzymują nagrody i wyróżnienia.

Od wielu lat członkinie Koła spotykają się 
w świetlicy wiejskiej, która tętni życiem społecz-
nym i kulturalnym. Odbywają się tam zebrania, 
próby zespołu, spotkania z okazji Dnia Kobiet 
z udziałem władz gminy i powiatu, spotkania an-
drzejkowe i pikniki.

W 2012 roku świetlica została wyremonto-
wana. Nowy wystrój zainspirował do aktywniejszej 
działalności. Organizowane są warsztaty dla dzieci 
i młodzieży „Ja też potrafię”, np. w zakresie wyko-
nywania ozdób świątecznych pod fachowym okiem 
twórczyń ludowych. Powstałe wyroby prezentowa-
ne są na różnych wystawach i kiermaszach także 
poza świetlicą.

KGW współpracuje z Domem Pomocy Spo-
łecznej w Krasnymstawie z siedzibą w Lubańkach, 
wykonując ozdoby świąteczne wraz z dziećmi nie-
pełnosprawnymi, ich rodzicami i wychowawcami. 
W skromnie wyposażonej kuchni przygotowywa-
ne są potrawy i wypieki na różne okazje. Od kilku 
lat członkinie biorą udział w Festiwalu Kresowych 
Smaków i Talentów w Chełmie, gdzie otrzymują 
dyplomy i nagrody rzeczowe. Każdego roku na za-
kończenie żniw wspólnie wiją okazały wieniec do-
żynkowy.

Panie z Żeńskiego Zespołu Ludowego 
– członkinie Koła - występują na dożynkach wo-
jewódzkich, powiatowych, gminnych oraz na Jar-
marku Jagiellońskim w Parczewie. Dowodem tej 
aktywności są dyplomy, nagrody oraz pamiątkowy 
herb Parczewa. Od roku 1999 członkinie uczestni-
czą w dorocznym Gminnym Opłatku Ludowym, 
ponadto współpracują z Lokalną Grupą Działania 
„Krasnystaw Plus”.

Aktywność pań nie kończy się na opisywa-
nych działaniach, bo od lat grają w Teatrze Poko-
leń, przynależą i udzielają się w Związku Emerytów 
i Rencistów w Siennicy Różanej, Stowarzyszeniu 
Miłośników Ziemi Siennickiej oraz uczestniczą 
w zajęciach pierwszego w Polsce powstałego na te-
renach wiejskich Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Siennicy Różanej. 

Na podstawie kroniki KGW 
w Siennicy Różanej 

Historia Koła Gospodyń Wiejskich

 
 

Przewodniczące KGW 
w Siennicy Różanej
w latach 1925-2015

Maria Truskowska z d. Dzik, 1925-1939
Karolina Dzik z d. Chadam, 1940-1943
Bronisława Brzyszko z d. Mochniej, 1943-1953
Aniela Mazurek z d. Matczuk, 1954-1956
Eugenia Ciołek z d. Kozłowska, 1957-1959
Zofia Bodio z d. Pacholczuk, 1959-1962
Halina Zielińska z d. Komacka, 1963-1968
Marianna Trojczuk z d. Jóźwik, 1968-1973
Bronisława Czerwińska z d. Mazur, 1974-1976
Teresa Mochniej z d. Kowalska, 1977-1981
Leokadia Paprocka z d. Kamińska, 1981-1987
Janina Dzik z d. Miszczak, 1988-1989
Grażyna Zaworska z d. Rozwałka, 1989 - do dzisiaj

Hymn 
Koła Gospodyń Wiejskich 
w Siennicy Różanej

Na zawsze w sercach naszych
Koło wyryło ślad
I znojne ideały
Rozwija jak ten kwiat.

Ref. 
Tak każda z nas kobieta
W kole powinna być.
Społeczna sprawa święta
Dla niej będziemy żyć.

I musiał kiedyś pierzchnąć
Ciemnoty wiejskiej cień.
A w drogiej Ojczyźnie naszej
Zabłysnął jasny cień.

Ref.
Tak każda z nas kobieta...

Z kroniki KGW
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Koło Gospodyń Wiejskich 
w Siennicy Różanej 

aktywnie bierze udział 
w wielu imprezach 

i wydarzeniach. 

Oto wybrane dyplomy 
z ostatnich lat.

Historia Koła Gospodyń Wiejskich Z kroniki KGW
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Historia Koła Gospodyń Wiejskich Z kroniki KGW

Grażyna Zaworska 
z d. Rozwałka

1989-do chwili obecnej

Eugenia Ciołek 
z d. Kozłowska

1957-1959

Karolina Dzik 
z d. Chadam

1940-1943

Zofia Bodio 
z d. Pacholczuk

1959-1962

Halina Zielińska 
z d. Trybuła

1963-1967

Marianna Trojczuk 
z d. Jóźwik

1968-1973

Bronisława Czerwińska 
z d. Mazur

1974-1976

Teresa Mochniej 
z d. Kowalska

1977-1981

Leokadia Paprocka 
z d. Kamińska

1981-1987
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Janina Dzik 
z d. Miszczak

1988-1989

Aniela Mazurek 
z d. Matczuk

1954-1956

Maria Truskowska 
z d. Dzik

1925-1939 
Założycielka KGW

Poczet przewodniczących Koła Gospodyń Wiejskich w Siennicy Różanej
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Historia Koła Gospodyń Wiejskich Z kroniki KGW

Wrzesień 2014. Zwyciężczynie odbierają nagrody 
podczas III Festiwalu Kulinarnego i Energii Kobiecej.

Warsztaty wielkanocne dla dzieci w Lubańkach, 2013 r.

Warsztaty rękodzieła we własnej świetlicy, 2013 r.

Muzeum Wsi Lubelskiej, 2013 r.

Uroczysty Dzień Kobiet w Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej, 2015.

Podczas 100-lecia Żeńskiego Zespołu Ludowego, 2013 r.

Reprezentantki KGW podczas licznych 
spotkań kulturalnych.

Zebranie sprawozdawcze połączone z Dniem Kobiet, 2014 r. 
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Malarstwo 
Tomasza Maćkiewicza

O pasji Tomasza Maćkiewicza dowiedzieli-
śmy się zaledwie przed dwoma laty. Podczas pro-
mocji 34. wydania „Ziarna” prezentowaliśmy arty-
styczny Boruń, a z nim malarstwo pastelowe tego 
młodego artysty. Od tamtej pory jego prace eks-
ponowane były na kilku wystawach. Ostatnio 29 
maja 2015 r. odbył się wernisaż prac malowanych 
farbami akrylowymi. Wystawa dwudziestu dwóch 
nowoczesnych abstrakcyjnych wizji w forma-
cie 70x100 cm tym razem znalazła swoje miejsce 
w sali konferencyjnej Krasnostawskiego Domu 
Kultury. Uroczystość uświetnił koncert Roksany 
Grobelnej i Joanny Kleban.

Tomasz Maćkiewicz inspirację do swojej 
twórczości czerpie podczas ulubionych pieszych 
wędrówek po tatrzańskich szlakach, a maluje, słu-
chając dobrej muzyki. Nadal podziela przekona-
nie Seneki, że wszelka sztuka jest naśladowaniem 
natury, chociaż swoją twórczość określił mianem 
„nierzeczywisto-nowoczesnej”.

Premiera i projekcja

Premiera etiudy filmowej „Pójdziecie wszy-
scy o północy” odbyła się 17 października 2015 r. 
w Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Na uro-
czystość przyjechał z Gdańska reżyser Tomasz 
Brzyszko, a z Krakowa scenarzysta Jacek Kramar-

ski. Po projekcji podzielili się z widzami refleksja-
mi na temat swojej ostatniej produkcji. Wyjawili 
niektóre tajniki filmowej kuchni i ciekawostki 
z zakresu montażu współczesnego filmu. Wójt Le-
szek Proskura i dyrektor Andrzej Misiura złoży-
li przedstawicielom Zespołu Filmowego „Nazwa 
Była Za Długa” podziękowania i list gratulacyjny. 

Podziękowania i kwiaty otrzymali także aktorzy 
Janina Brzyszko i Stefan Zając. Dyskutowano 
w kameralnej atmosferze, a na zakończenie wy-
świetlony został ubiegłoroczny film „G-Roy”. Pod-
czas kolejnych pytań reżyser wyjawił, że praca nad 
tym obrazem będzie jeszcze kontynuowana. Czyż-
by przygotowania do serialu?

WydarzeniaWydarzenia
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Ewa Dobrzańska-Mochniej

Nowe praktyki sztuki - mail art

Współczesna sztuka jest zjawiskiem nie-
zwykle złożonym. Wielu twórców dąży do przeła-
mywania granic gatunkowych, poszukuje nowych, 
oryginalnych środków wyrazu, strategii twórczych.  
Efektem tych poszukiwań są dzieła o niespotyka-
nych wcześniej formach.

Artyści tego nurtu często poszukują niety-
powych tworzyw, korzystają z bogatego repertuaru 
nowoczesnej kultury audiowizualnej. Ich wytwory 
cechuje multimedialność. Dążą do bliskiego i emo-
cjonalnego kontaktu z odbiorcą, włączają go w pro-
ces tworzenia dzieła.

Nie odcinają się od przeszłości, często cytu-
ją i parodiują dawne tradycje, idee, mity i działa. 

Nowe praktyki sztuki  funkcjonują na po-
graniczu tradycyjnych dyscyplin artystycznych. 
Tak dzieje się w przypadku mail artu, który wy-
rasta z połączenia takich dziedzin jak literatura, 
grafika, malarstwo oraz wykorzystuje możliwości 
nowych mediów.

Za prekursora mail artu uchodzi amerykań-
ski artysta Ray Johnson, który w 1962 roku założył 
Nowojorską Szkołę Korespondencyjną. Jej aktyw-
ność polegała na przesyłaniu sobie różnych mate-

riałów przez grono artystów, krytyków, znajomych. 
W Polsce pierwsze próby mail artu pojawiły się 
w latach 70 – tych. Pionierem mail artu nad Wisłą 
był jeden z najaktywniejszych klasyków światowej 
awangardy - Bogdan „Anastazy” Wiśniewski. Z po-
czątkiem lat 70-tych powołał do istnienia Nieistnie-
jące Galerie TAK/NIE. Ich działalność skupiała się 
na rozsyłaniu (także komunistycznym notablom) 
komunikatów typu: TAK-KREW-NA-MARNE-
NIE, DIALOG Z MASAMI – OBJET D’ART, POL-
SKI ROBOTNIK – OBJET D’ART. Innymi znanymi 
twórcami mail artu w Polsce są Henryk Gajewski, 
Zofia Kulik i Przemysław Kwiek, Andrzej Partum, 
Pawel Petasz. 

Źródeł mail artu można doszukiwać się 
w dadaizmie, którego twórcy (jak i cała ówczesna 
awangarda) bardzo często korzystali z usług pocz-
ty, aby utrzymywać stały kontakt z rozproszonym 
po całej Europie środowiskiem, informując się 
o swoich działaniach, a także wymieniając awan-
gardowe pisma i poglądy.

Mail art, czyli sztuka poczty jest nurtem, 
którego najważniejszą ideą nie było tworzenie kon-
kretnych dzieł, lecz udostępnianie ich innym za 
pośrednictwem poczty. Jedną ze strategii wykorzy-
stywanych przez twórców mail artu było wysyłanie 
niedokończonego kolażu i proszenie adresatów, 
aby uzupełnili pracę, a następnie przesłali ją ko-
lejnym osobom. Strategia ta umożliwia działanie 
poza oficjalnymi instytucjami wystawienniczymi, 
pozwala realizować międzynarodowe projekty bez 

Dominika Zaj, Nika Wójtowicz: „Oko w oko”

Nowe praktyki sztuki - mail art Ewa Dobrzańska-Mochniej
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urzędowych procedur i przekraczania granic. Arty-
ści sięgający po sztukę poczty stworzyli swego ro-
dzaju sieć obiegu sztuki.

Dziś tradycyjne listy zastąpiła World Wide 
Web, czyli Sieć Ogólnoświatowa. Sztuka realizo-
wana w systemie WWW istnieje w wirtualnej prze-
strzeni komputerowej. Odbiór polega na wejściu do 
niej, skierowaniu się pod adres, jaki posiada poszu-
kiwana realizacja i aktywnym zapoznaniu się z nią. 
Dzieła istniejące w wirtualnej przestrzeni są wielo-
wymiarowe, warstwowe i oczekują na interwencję 
odbiorcy. Mail art  przeistoczył się w net art, który 
stanowi przedłużenie tej formy twórczej. Mail art 
istnieje w sieci jako  e-mail art, będący kolejnym 
wcieleniem pomysłu Raya Johnsona, zatacza coraz 
szersze kręgi i niedługo być może zdominuje sztukę 
alternatywną.

Choć to sztuka nowoczesna, w dużej mierze 
awangardowa, staje się przedmiotem zaintereso-
wań różnych kręgów odbiorców.  Inspiruje zwłasz-
cza młodych ludzi, dla których sieć stanowi podsta-
wowe źródło interakcji z innymi osobami. Tu też 
pojawiają się niejednokrotnie  ich pierwsze próby 
twórcze. Chcąc aktywnie uczestniczyć w kulturze, 
chętnie sięgają po wzory dostępne w sieci.

Poniżej zamieszczono przykłady e-mail ar-
tów autorstwa uczennic Technikum im. Augusta 
Cieszkowskiego w Siennicy Różanej – Niki Wój-

towicz i Dominiki Zaj. Dziewczęta, zainspirowane 
sztuką poczty, zrealizowały dwa projekty. Mają 
formę kolaży. Pierwszy z nich nosi tytuł „Oko 
w oko”. Jak w przypadku wiersza S. Barańczaka pt. 
„Spójrzmy prawdzie w oczy” koncept artystyczny 
jest oparty na znanym frazeologizmie, który uległ 
w pracy autorek wizualizacji. Drugi, zatytułowany 
„Ja i ona, ona i ja”, stanowi próbę autoprezentacji. 
Zarówno Nika jak i Dominika to dziewczęta uzdol-
nione plastycznie, wrażliwe na sztukę. Poszukują 
własnych, niekonwencjonalnych środków wyrazu.

Ewa Dobrzańska-Mochniej
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Jubileusz 55-lecia 
Zespołu Pieśni i Tańca 

JAWOR

17 maja 2015 roku w Siennicy Różanej odbył 
się festyn z okazji Święta Ludowego oraz jubileuszu 
55–lecia Zespołu Pieśni i Tańca JAWOR Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Uroczystość rozpoczęto od złożenia wień-
ca na grobie Józefa Dzika, założyciela zespołu. 
Następnie barwny korowód tancerzy i gości udał 
się do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Siennicy Różanej, by 
uczestniczyć we mszy świętej w intencji tego wybit-
nego sienniczanina.

Część oficjalna odbyła się w amfiteatrze. 
Imprezę prowadziła nauczycielka Katarzyna Czaj-
ka, powitała władze uniwersyteckie: prorektora 
dra hab. Krzysztofa Gołackiego, kanclerz Graży-
nę Szymczyk oraz Zbigniewa Romanowicza wraz 
z jubilatami, licznie przybyłych gości z instytucji 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Powitano również Teresę Królikowską dy-
rektora KRUS w Lublinie, Ryszarda Staśczaka dy-
rektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego, Roberta Jakubca 
prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie, kie-
rownictwo Agencji Rezerw Materiałowych – Ry-
szarda Raczyńskiego i Artura Bendera, starostę 
i wiceprezesa ZW PSL w Lublinie Janusza Szpaka,  
wicestarostę Henryka Czernieja, redaktor naczelną 
„Super Tygodnia” Wandę Jaroszczuk, księży Stani-
sława Sieczkę duszpasterza akademickiego, Ryszar-
da Siedleckiego proboszcza tutejszej parafii, Fran-
ciszka Kamińskiego proboszcza parafii w Siennicy 
Nadolnej oraz przybyłą delegację z zaprzyjaźnio-
nej gminy Żydiczyn na Ukrainie z wójtem Olkiem 
Dankiewiczem wraz z prezesem Międzynarodowej 
Organizacji Dziennikarzy Henrykiem Kościelnym. 
Swoją obecnością zaszczyciła jubileusz także Boże-
na Jarnot, Honorowy Konsul RP w Honolulu.

Gratulacje złożyli: wójt Leszek Proskura, 
starosta Janusz Szpak i senator Józef Zając.  

W części artystycznej podziwialiśmy For-
mację Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubel-
skiej GAMZA, której za pokaz podziękowała Fe-
liksa Głowacka prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Siennickiej. Następnie zaprezentowała się 
gwiazda wieczoru, czyli zespół JAWOR, pokazując 
jak zwykle to co najlepsze w polskim folku. Jubilaci 
otrzymali owacje na stojąco. 

Wójt Gminy Siennica Różana osobiście po-
dziękował członkom zespołu, składając kwiaty na 
ręce władz uczelni. Do życzeń dołączyli się: Wójt 
Gminy Żydiczyn, darując tradycyjny korowaj i dy-
rektor Zespołu Szkół CKR, wręczając pamiątkowy 
dyplom. Oryginalny prezent w postaci owocu ar-
buza ozdobiony okolicznościową rzeźbą przekazała 
autorka Beata Kędziora z Siennicy Różanej.

Sympatyczną niespodziankę przygotował 
dyrektor Centrum Kultury w postaci 40. wydania 
czasopisma „Ziarno”, które poświęcone zostało 
historii JAWORA i siennickich zespołów pieśni 
i tańca. Głównym sponsorem imprezy była Lubel-
ska Izba Rolnicza.

Wydarzenia Jubileusz 55-lecia Zespołu Pieśni i Tańca JAWOR

Na naukę nigdy za późno

4 października podczas inauguracji roku 
akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
w Siennicy Różanej indeksy otrzymali nowi stu-
denci: Maria Adamczuk, Leon Biłan, Maria Guz, 
Teresa Kluga, Danuta Siwek, Zdzisław Sobiesz-
czuk, Grażyna Zaworska i Anna Żołnacz. Obecnie 
uniwersytet liczy 98 słuchaczy. Tego samego dnia 
odbył się wykład prof. dra hab. Henryka Gmiterka 
na temat związków Mikołaja Siennickiego z sienni-
cką ziemią. Referent zwrócił uwagę na rolę sejmu, 
sejmików w Polsce, podkreślił również wpływ re-
formacji, której echa dotarły także do naszej oko-
licy. Napomknął o kalwinizmie, luteranizmie, aria-
nizmie, o dwóch bezkrólewiach, czasach Zygmunta 
Augusta i Stefana Batorego. Wśród gości byli szefo-
wie instytucji, władz gminnych oraz powiatowych, 
a także Zasłużeni dla Gminy Siennica Różana.



��

55-lecie Zespołu Pieśni i Tańca JAWORJubileusz



�0

Relacja z Pikniku Rodzinnego

W niedzielę 28 czerwca 2015 r. nad zale-
wem w Kozieńcu odbył się Piknik Rodzinny po-
łączony z Dniem Dziecka. Rozpoczął się od za-
wodów strażackich młodzików. Na pierwszych 
lokatach uplasowały się drużyny OSP: Żdżanne, 
Rudka i Wola Siennicka. Dyplomy i nagrody wrę-
czyli: Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Pro-
skura, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Ry-
szard Stasiuk oraz Komendant Gminny OSP RP 
Janusz Dobosz. 

Na scenie przez czas trwania pikniku odby-
wały się pokazy i występy. Tę część prowadziło ro-
dzeństwo Agnieszka i Artur Proskurowie. Pierwszy 
zaprezentował się Zespół Szkół w Siennicy Różanej 
w programie „100 uśmiechów na minutę”. Swo-
je umiejętności przedstawiły także przedszkola-
ki, natomiast przedstawiciele Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej promowali dostępne kierunki 
nauczania. Z podziwem obejrzeliśmy kunszt kel-
nerski, jaki zaprezentowali uczniowie. Następnie 
mogliśmy posłuchać zespołu „Katorga” ze Skier-
niewic, w którym gra uczeń Jakub Mądral.

Po prezentacjach szkolnych wkroczyły 
dziewczęta z zespołu „No Name” ze swoim tanecz-
nym repertuarem. Nie mniej widowiskowe były 
pokazy trików piłkarskich w wykonaniu utalento-
wanych amatorów futbolu.    

Nie zabrało również atrakcji dla najmłod-
szych. W namiocie promocyjnym SMZS plastycz-
ka Centrum Kultury Sylwia Kiełbasa malowała 
twarze. Dla dzieci przygotowano przeróżne gry 
i zabawy z animatorami: dmuchane zamki, wiel-
kie bańki mydlane, przejażdżki kucykiem. Zainte-

resowani podziwiali możliwości bojowych wozów 
strażackich oraz radiowozów policyjnych, a od-
ważni mogli skorzystać z przejażdżki motorówką.

Wielu zainteresowały występy ukraińskie-
go zespołu ludowego „Opalinka” oraz naszych 
„Sienniczanek” i „Wrzosu”. Pojawiła się także naj-
młodsza grupa Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Lublinie JAWOR. Następnie 
grą i śpiewem ujęła wszystkich Patrycja Wielgus 
oraz duet prezentujący utwory retro. Atrakcji nie 
brakowało. Dbającym o zdrowie oferowano po-
miar cukru oraz ciśnienia krwi.

Emocje wzbudziły konkursy dla sołectw. 
Był bieg z jajkiem, rzut ziemniakiem, szatkowanie 
kapusty na czas, rozbijanie balonów cepem oraz 
przeciąganie liny. Poświęcenie, z jakim walczyły 
drużyny było imponujące. Na twarzach uczest-
ników malował się wysiłek, ale i świetna zabawa. 
Zwycięskie okazały się drużyny ze Żdżannego, 
Rudki i Siennicy Królewskiej Dużej. Tym razem 
nagrody wręczyli starosta Janusz Szpak, wójt Le-
szek Proskura oraz przewodniczący rady Walde-
mar Nowosad.

Wydarzenia Wydarzenia
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O bezpieczeństwie 
w rolnictwie w mowie wiązanej

6 października w Zespole Szkół 
w Siennicy Różanej odbył się uroczysty apel 
podsumowujący konkurs poetycki ogłoszony 
przez KRUS przy wsparciu Starostwa Po-
wiatowego w Krasnymstawie i Wójta Gmi-
ny Siennica Różana. Polegał on na napisa-
niu wiersza na temat: „Pracuję bezpiecznie 
w gospodarstwie rodziców”. Uczniowie klas 
IV – VI wykazali się ogromną kreatywnością, 
poczuciem humoru, talentem poetyckim, ale 
przede wszystkim wiedzą na temat tego, ja-
kie prace w gospodarstwie mogą wykonywać 
dzieci, a jakich nie powinny. Opiekunka kon-
kursu Agnieszka Mróz ogłosiła listę laure-
atów, którymi zostali:

• Aleksandra Chadaj
• Oliwia Chadaj
• Kacper Guz
• Klaudia Jop
• Weronika Kowalczyk 
• Kornelia Krzyżanowska
• Łukasz Kułaga
• Szymon Stasiuk.
Otrzymali oni nagrody z rąk Starosty 

Krasnostawskiego Janusza Szpaka, Wójta 
Gminy Siennica Różana Leszka Proskury, 
kierownika KRUS Marcina Zająca oraz Dy-
rektora Zespołu Szkół Dariusza Michalaka. 
Specjalną nagrodę ufundowało też Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi Siennickiej. Uczest-
nicy uroczystości mieli przyjemność posłu-
chać piosenek w wykonaniu gimnazjalistów 
przygotowanych przez Annę Proskurę.

WydarzeniaWydarzenia

Teatr w Romanowie

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Ro-
manowie już po raz drugi gościło Teatr Pokoleń Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej. 24 października 2015 
roku widownia z zainteresowaniem przypominała sobie 
„Zemstę” - klasyczną komedię Aleksandra Fredry. Spek-
takl grany był pierwszy raz po przeszło rocznej przerwie. 
Obecnie przebudowane dekoracje można bez trudu 
przewozić jednym kursem wraz z ekipą wykonawców. Po 
spektaklu teatr otrzymał propozycje występów w Kodniu 
i Białej Podlaskiej, natomiast wiosną ponownie czekają 
na niego salony Kraszewskiego, a głównie na nową sztu-
kę pt. „Kapitan Nut”, którą reżyseruje niezawodny Tade-
usz Andrzej Kiciński.
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Siennicki wieniec dożynkowy 
w Łopienniku Górnym

Tegoroczne dożynki powiatowe odbyły się 
16 sierpnia 2015 roku w Gminie Łopiennik Górny. 
Gospodarzem święta plonów był wójt Gminy Ło-
piennik Górny Jan Kuchta, a wśród gości, oprócz 
przedstawicieli władz samorządowych i podległych 
im służb, swoją obecnością imprezę zaszczycili: 
poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Het-
man, senator Józef Zając, poseł Stanisław Żmijan, 
wicemarszałek Krzysztof Grabczuk.

Na placu żniwnym zaprezentowały się de-
legacje gmin powiatu krasnostawskiego ze wspa-
niałymi dożynkowymi wieńcami, gminę Siennica 
Różana godnie reprezentował wieniec uwity przez 
panie z miejscowości Zagroda. Starostowie doży-
nek Anna Szadura z Łopiennika Dolnego i Janusz 
Mirczuk z Żulina przekazali chleb na ręce staro-
sty Janusza Szpaka i wójta Jana Kuchty, którzy 
podziękowali rolnikom za ich trud i ciężką pracę, 
szczególnie ze względu na trudne warunki pogodo-
we panujące w tym roku.

Po wystąpieniach komisje ogłosiły wyni-
ki konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy, 
najpiękniejszy ogród, a w rywalizacji na najładniej-
sze stoisko gmina Siennica Różana (KGW Boruń) 
otrzymała nagrodę równorzędną z miastem Kras-
nystaw, gminami: Krasnystaw, Łopiennik Górny, 
Rudnik i Żółkiewka. Następnie sceną zawładnęły 
zespoły taneczne „Młyn” i „Słowieńskie Nutki” 
z gminy Łopiennik Górny oraz zespoły i kapele lu-
dowe z terenu powiatu. Naszą gminę reprezento-
wała Kapela Ludowa „Siennica”. Na zakończenie 
bawił wszystkich kabaret „Truteń” i zespół „Effect”.

Zainteresowaniem cieszyły się stoiska 
Nadleśnictwa Krasnystaw i Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli – Zespół w Krasnym-
stawie. Zaprezentowane zostały również wystawy 
twórczości ludowej i rękodzieła. Informacje na 
temat pozyskania środków pomocowych przekazy-
wali również pracownicy Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Dożynki powiatowe były okazją do wrę-
czenia odznaczeń „Zasłużony dla województwa 
lubelskiego”, które otrzymali m.in. przewodniczą-
cy rady Waldemar Nowosad oraz sołtys Sienni-
cy Królewskiej Dużej Grażyna Łoza. Sponsorami 
dożynek były gminy: Fajsławice, Gorzków, Kras-
nystaw, Izbica, Rudnik, Kraśniczyn, Siennica Ró-
żana, Żółkiewka, Miasto Krasnystaw oraz ORLEN 
Upstream, Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyj-
na z Torunia, BS Krasnystaw, Transport Towaro-
wy Krzysztof Chomczyński, KRAUTEX Bogusław 
Domański, Mazurek–Metal Janusz Mazurek, Fir-
ma Handlowo-Usługowa ALFA Ryszard Miścior 
i Armatura Hurt-Detal Garbal.

WydarzeniaWydarzenia

Marszałek Krzysztof Grabczuk dekoruje odznaczeniem 
honorowym „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” 

m.in. sołtys Grażynę Łozę i przewodniczącego 
Waldemara Nowosada.
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Jubileuszowe 40. 
„Ziarno” tancerzom

6 czerwca 2015 roku na uroczystym spotka-
niu w Centrum Kultury w Siennicy Różanej miesz-
kańcy gminy i zaproszeni goście otrzymali nowe 
egzemplarze czasopisma społeczno-kulturalnego 
„Ziarno”. W jubileuszowym 40. numerze ukazały 
się jak zawsze interesujące artykuły, m.in. podsu-
mowanie wydarzeń, mających związek z patrono-
waniem Augusta Cieszkowskiego Zespołowi Szkół 
CKR w Siennicy Różanej.  

Promocję „Ziarna” rozpoczął wernisaż prac 
znanej w regionie malarki Marii Kiełbasy, która 
wypromowała wiele plastycznych talentów. W tra-
dycyjnym losowaniu obrazu udział wzięli wszyscy 
obecni na wernisażu. Tym razem olejną pracę na 
płótnie autorstwa Marii Kiełbasy wylosowała gim-
nazjalistka, młoda tancerka Angelika Biłan.

Po wernisażu nadszedł czas na podsumo-
wanie działalności Zespołów Pieśni i Tańca Ziemi 
Siennickiej. Na sali znaleźli się tancerze, którzy roz-
poczynali swoją przygodę ze sceną pod patronatem 
Józefa Dzika – późniejszego założyciela Zespołu 
Pieśni i Tańca JAWOR z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie. 55-lecie lubelskiego zespołu stało 
się pretekstem do przypomnienia sylwetki Józefa 
Dzika (pochodzącego z Siennicy Różanej) i do wspo-
mnień o dawnych występach artystycznych. Z praw-
dziwym wzruszeniem tancerze rozpoznawali siebie, 
swoje koleżanki i kolegów na archiwalnych foto-
grafiach sprzed kilkudziesięciu lat podczas pokazu 
przygotowanego wspólnie przez Monikę Nagowską 
i Andrzeja Davida Misiurę. Obecnym na sali arty-
stom pamiątkowe dyplomy wręczył Przewodniczący 
Rady Gminy – Waldemar Nowosad oraz Sekretarz 
Gminy – Krystyna Skóra. Goście z przyjemnością 
obejrzeli występ najmłodszego pokolenia tancerzy z 
zespołu „No Name” oraz wysłuchali współczesnych 
piosenek i utworów ludowych w wykonaniu mło-
dych artystów Kapeli Ludowej „Siennica”. 

WydarzeniaWydarzenia
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Miejsce pełne wierszy

Promocja debiutanckiego zbioru poetyc-
kiego „Miejsce na ziemi” autorstwa Michaliny 
Szczupak zgromadziła liczne grono miłośników 
literatury. Klimatyczne spotkanie odbyło się 24 
września 2015 roku w Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej w ramach „Jesiennych wieczorów literac-
kich”, współorganizowanych przez Zespół Szkół 
w Siennicy Różanej, Uniwersytet Trzeciego Wieku 
oraz siennicką Grupę Literacką. Wiersze poetki re-
cytowali uczniowie: Emilia Bobel, Kornelia Krzy-
żanowska, Kacper Guz i Stanisław Leszczyński. 
Miłym prezentem były piosenki do wierszy autorki 
skomponowane przez nauczyciela dyrektora Janu-
sza Ślipeckiego i odśpiewane wspólnie z Katarzy-
ną Kondratiuk oraz uczennicą Mają Kowalczyk. 
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele lokal-
nych władz. Michalina Szczupak odebrała lauda-
cje od poetek Urszuli Dobosz, Krystyny Kot, KGW 
w Siennicy Różanej, tort od Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku oraz gratulacje od władz i zespołów ar-
tystycznych. Ciasto, poczęstunek i projekcja multi-
medialna były dziełem wnuczek i rodziny poetki.

 
Anna Fornal 

Praga matką miast 

Słuchacze i sympatycy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku 10-13 września 2015 r. udali się na 
czterodniową wycieczkę do Pragi nazywanej także 
„królową miast”. Stolica Czech urzekła wszystkich 
swoją urodą i historią, z którą z pasją zapoznawał 
nas wspaniały przewodnik Krzysztof Maj – Polak 
mieszkający w Pradze.

Zwiedzaliśmy Hradczany – wzgórze, 
z którego można podziwiać panoramę miasta 
i zgrupowane tam zabytki, takie jak gotycka kate-
dra św. Wita (pierwsza część z XIV wieku, druga 
z XX) z pięknymi witrażami, 25 kaplicami, srebr-
nym sarkofagiem Jana Nepomucena, kaplicą św. 
Wacława zabitego przez brata, zamek królewski 
(XIV-XVIII w.) w stylu gotyckim z królewską salą 
tronową, pałace, liczne zabytki architektury w stylu 
gotyckim, jak kościół Tyński, ratusz Starego Mia-
sta (XIV-XIX w.) i most Karola z XIV wieku (jeden 
z trzydziestu na Wełtawie) o długości pół kilome-
tra i szerokości 10 m. Most Karola budowano 50 
lat. Znajdują się na nim rzeźby, m. in. pomnik Jana 
Nepomucena – spowiednika królowej Zofii Bawar-
skiej, 

Zauroczyły nas zabytki architektury baro-
kowej, jak kościół św. Mikołaja na Małej Stranie 
z XVIII w., pałace m.in. Wallensteinów (XVII w.), 
Clam Gallas (VIII w.), budowle z XIX w.,  kompleks 
zabytkowych budynków przy placu loretańskim, 
a wśród nich Domek Matki Bożej Loretańskiej. 
Zwiedziliśmy skarbiec, w którym znajduje się mon-

Anna FornalWydarzenia
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strancja wysadzona 6.222 diamentami oraz corilla 
z 1624 r.

Podziwialiśmy Reprezentacyjny Dom Pragi 
z początku XX w. – Pałac Lucerna – budynek ro-
dziny Vaclava Havla, Kościół Matki Bożej Śnież-
nej z XIV w., okazały budynek Muzeum Narodo-
wego, a na Rynku Starego Miasta budownictwo 
secesyjne, gdzie przed laty podpalił się student 
w proteście, gdy wojska Układu Warszawskiego 
wkroczyły do Pragi. Ratusz jest wysoką budow-
lą z praskim średniowiecznym zegarem astro-
nomicznym Orlojem, składającym się z trzech 
części: astronomicznej – pokazującej położenie 
ciał niebieskich, kalendarzowej – z medalionami 
reprezentującymi miesiące oraz animacyjnej – 
z ruchomymi figurkami dwunastu apostołów i wy-
obrażeniami Śmierci, Marności i Chciwości.

Przy pomniku św. Wacława grupa utrwaliła 
swój pobyt na zbiorowym zdjęciu, upamiętniając 
pobyt w mieście nad Wełtawą, gdzie bywał Fry-

deryk Chopin, Adam Mickiewicz, święty Jan Pa-
weł II i inne osobistości. Duże wrażenie wywarły 
ogrody senackie pełne ciekawych okazów roślin 
i ptaków. Późnym wieczorem natomiast podziwia-
liśmy bajeczne kolorowe fontanny, wśród których 
odbywało się teatralne widowisko.

W Kaplicy Betlejemskiej przewodnik za-
poznał nas z działalnością Jana Husa i jego ka-
zaniami, a w dzielnicy Żydowskiej Pragi wskazał 
synagogę Maiselowa (Żyd – bogacz, pomagający 
potrzebującym) z widoczną gwiazdą Dawida i sym-
boliczną czapką.

Mieliśmy też okazję uczestniczyć w dwóch 
mszach świętych w kościele pod wezwaniem św. 
Ilji (Idziego) na Starym Mieście. Mszę celebrowali 
nasi kapłani – ks. kan. Ryszard Siedlecki i ks. prof. 
Marian Pokrywka.

W drodze powrotnej w okolicach Adrspach 
podziwialiśmy skalne miasto - niezwykłe dzieło 
natury. Wdrapywaliśmy się po stromych i wąskich 
schodach, by dotrzeć do jeziora, a później opłynąć 
je łódką przy barwnych i dowcipnych opowiada-
niach flisaków. Podziwialiśmy skały przedstawia-
jące przeróżne postacie i zjawiska natury, np. stu-
metrowych „Kochanków”.

Smakowaliśmy także produkty czeskiej 
kuchni, jak knedliczki i potrawy sporządzone wg 
jej smaków. Wieczór integracyjny i podróż dostar-
czyła miłych i niezapomnianych wrażeń.

Anna Fornal

Praga matką miast Anna Fornal
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Konkurs ze smakiem

W dniach od 6 do 8 maja 2015 roku dru-
żyna uczniów z Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej brała udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Kulinarnym „Smaki Wsi”. Konkurs tradycyjnie or-
ganizowany jest przez Zespół Szkół CKR w Karo-
lewie koło Kętrzyna. Tematem przewodnim tego-
rocznej edycji były potrawy bezmięsne. Siennicka 
drużyna - reprezentowana przez Karolinę Kotyłę 
i Natalię Nosal – przygotowała sakiewki z bobu 
z sosem grzybowym i marchewką. Za potrawę tę 
uczennice otrzymały wyróżnienie. Oprócz zmagań 

konkursowych na młodzież, biorącą udział w tym 
kulinarnym wydarzeniu, czekały atrakcje w postaci 
wycieczki i rejs statkiem.

Tylko tam jeszcze was nie było
26 maja 2015 roku mieszkańcy internatu 

przy Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej od-
wiedzili miejsce, do jakiego może nie tak trudno 
jest się dostać, ale z którego z pewnością niełatwo 
wyjść. W ramach poznawania różnych zawodów, 
młodzież tym razem postanowiła dowiedzieć się, 
na czym polega praca służby więziennej. Na tę nie-
typową wycieczkę uczniowie udali się do Aresztu 
Śledczego w Krasnymstawie. Mieli tym samym 
okazję obejrzeć zakład karny od wewnątrz, dowie-
dzieć się, na czym w rzeczywistości polega praca 
funkcjonariuszy i zestawić swoje wrażenia… ze 
znanymi serialami kryminalnymi.

Czterdziestka 
i niezwykły patron

6 czerwca 2015 roku podczas promocji cza-
sopisma „Ziarno” goście otrzymali wraz z czter-
dziestym numerem relację z przebiegu pierwszego 
roku szkolnego z patronem Augustem Cieszkow-
skim. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej przybrały jego imię w 2014 roku 
podczas jubileuszu 50-lecia jednostki. Ten pierw-
szy rok był szczególnie bogaty w wydarzenia, gdyż 
trwały jeszcze rocznicowe obchody w całej Polsce 
w związku z 200. rocznicą urodzin i 120. rocznicą 
śmierci Augusta Cieszkowskiego. Opracowanie do-
tyczące roku jubileuszowego znalazło się również 
w czasopiśmie artystycznym „Nestor”. Mieć takie-
go patrona to zaszczyt i zobowiązanie.

WydarzeniaWydarzenia



Monika Nagowska – dyplomowany nauczyciel bibliotekarz (z wykształcenia, zawodu i zamiło-
wania). Rodowita sienniczanka, obecnie mieszka w Krasnymstawie. Od początku pracy zawodo-
wej zatrudniona w miejscowych bibliotekach – najpierw w Gminnej Bibliotece Publicznej, a od 
1996 roku w bibliotece Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Au-
torka dwóch książek metodycznych, monografii siennickiej szkoły rolniczej oraz artykułów publi-
kowanych w „Ziarnie”. W składzie redakcji czasopisma od początku jego reaktywacji.  W wolnych 
chwilach sięga po olejne pastele lub farby. Zapełnia płótna lub karton niewielkiego formatu rea-
listycznymi kompozycjami o różnorodnej tematyce. Należy do grupy plastycznej „Osiemnastka”.  
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Kibice są wśród nas

13 czerwca 2015 roku grupa uczniów, ro-
dziców i nauczycieli z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej udała się na Stadion Narodowy 
w Warszawie, gdzie w ramach Eliminacji Mi-
strzostw Europy odbył się mecz reprezentacji Pol-
ski i Gruzji. Wspólnie z 56 tys. kibiców dopingowa-
li polską drużynę. Najwyraźniej skutecznie, skoro 
gospodarze wygrali, zdobywając cztery bramki. 
Przy okazji wyjazdu młodzież i dorośli uczestnicy 
zwiedzili także Łazienki Królewskie.

Mazurskie szlaki

W dniach od 19 do 21 czerwca uczniowie z 
Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej uczestni-
czyli w wycieczce ufundowanej przez Radę Rodzi-
ców. Wyjazd był nagrodą dla klasy II b technikum 
za najlepszą frekwencję w szkole. Na Mazury po-
jechali także ci uczniowie, którzy w szczególnie 
aktywny sposób angażowali się w życie szkoły 
i w prace samorządu, a także reprezentowali jed-
nostkę na zewnątrz na szczeblu lokalnym i ogól-
nopolskim. Siennicka grupa zakwaterowana była 
w internacie Zespołu Szkół CKR w Karolewie. 
Obejrzała Wilczy Szaniec w Gierłoży, sanktuarium 
w Świętej Lipce, odbyła rejs Szlakiem Łabędzim po 
jeziorach Niegocin i Kisajno wokół siedemnastu 
wysp. Zwiedziła także Giżycko wraz ze słynną ma-
riną nagrodzoną w konkursie „Najlepszy Produkt 
i Usługa Warmii i Mazur”.

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2015 roku uczniowie Tech-
nikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy 
Różanej uczestniczyli w akademii z okazji zakoń-
czenia roku szkolnego 2014/2015. W uroczystości 
wziął udział Wójt Gminy Siennica Różana Leszek 
Proskura, ks. kan. Ryszard Siedlecki i ks. Mirosław 
Bucior, Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Ró-
żanej Andrzej David Misiura i wicedyrektor Zespo-
łu Szkół w Siennicy Różanej Regina Banach. Staro-
stwo Powiatowe w Krasnymstawie reprezentował 
Sławomir Kamiński. Szczególnie miłym punktem 
programu było wręczenie nagród oraz przekazanie 
listów gratulacyjnych. Uczeń Andrzej Stasak został 
wyróżniony Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 
a Daniel Dobosz – Nagrodą Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Po raz pierwszy wręczono bony 
edukacyjne, czyli szkolne stypendia naukowe ufun-
dowane przez organ prowadzący szkołę - Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Z Augustem na pikniku

28 czerwca 2015 roku grupa 
uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej wzięła udział w Pikni-
ku Rodzinnym, który odbył się w Kozień-
cu. Była to doskonała okazja do zapre-
zentowania szkoły na forum gminy. Nika 
Wójtowicz i Bartłomiej Zych zapoznali 
uczestników pikniku z ofertą edukacyjną 
oraz z sylwetką patrona szkoły Augusta 
Cieszkowskiego. Rolę Augusta znakomicie 
odegrał znany z Siennickich Augustynek 
– Paweł Mazurek. Jako jego małżonka 
wystąpiła Magdalena Tochman. Widzowie 
obejrzeli także pokaz kulinarny w wykona-
niu: Klaudii Wożakowskiej, Oliwii Lesz-
czyńskiej, Anny Szadury, Grzegorza Mo-
rylowskiego, Bartłomieja Grocha i Piotra 
Kury. Ze skeczem pt. „Cenzurka” wystąpił 
szkolny kabaret „Jednoaktówka” w skła-

dzie: Karolina Burdan, Paweł Mazurek i Mateusz Frańczak. 
W programie znalazł się też koncert zespołu „Katorga” (pod 
kierunkiem Jakuba Mądrala) oraz wystawa szkolnego koła 
fotograficznego i poczęstunek przygotowany przez uczniów 
kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług ga-
stronomicznych.

Szkolny wieniec dożynkowy

Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej po 
raz kolejny przygotował własny wieniec dożyn-
kowy, który uczniowie prezentowali na lokal-
nych uroczystościach. 15 sierpnia szkolna de-
legacja uczestniczyła w święcie Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w kościele parafialnym 
w Siennicy Różanej. Natomiast 16 sierpnia ucznio-
wie i nauczyciele wraz z dyrekcją szkoły przy-
byli z wieńcem na powiatowe święto plonów do 
Łopiennika (gospodarzami tego spotkania byli: 
starosta Janusz Szpak i wójt Jan Kuchta). Szko-
ła na dożynkowym placu ustawiła własne sto-
isko, gdzie prezentowano ofertę edukacyjną 
oraz serwowano – jak zawsze smaczny - poczę-
stunek. Miłym akcentem uroczystości było spo-
tkanie z posłem do Parlamentu Europejskie-
go Krzysztofem Hetmanem, senatorem prof. 
Józefem Zającem, posłem Stanisławem Żmijanem 
i wicemarszałkiem Krzysztofem Grabczukiem. 
Szkolny wieniec otrzymał w konkursie dożynko-
wym wyróżnienie.
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Nowy rok szkolny

W Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej 
1 września 2015 roku odbyła się uroczysta inau-
guracja roku szkolnego 2015/2016. Oprócz grona 
pedagogicznego i młodzieży udział w niej wzięli 
przedstawiciele rodziców, chętnie angażujący się 
w życie szkoły. Dyrektor Jacek Jagiełło szczegól-
nie serdecznie powitał zaproszonych gości – wój-
ta Leszka Proskurę i przedstawiciela samorządu 
powiatowego Sławomira Kamińskiego. Wiele cie-
płych słów skierował też do pierwszoklasistów roz-
poczynających naukę w trzech zawodach: technik 

Spotkanie z ministrem 
Markiem Sawickim

5 września 2015 roku delegacja z Zespołu 
Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięła udział w in-
auguracji roku szkolnego szkół rolniczych prowa-
dzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Uroczystość uroczystość odbyła się w Sokołowie 
Podlaskim i połączona była z jubileuszem 60-lecia 
tamtejszego Zespołu Szkół. Na inaugurację przyby-
li przedstawiciele resortu - minister Marek Sawi-
cki oraz dyrektor Agnieszka Miszczak-Płuciennik. 
W Sokołowie gościli też dyrektorzy i poczty sztan-
darowe z 45 szkół z całej Polski. Siennicką szkołę - 
oprócz wicedyrektor Anny Kowalik - godnie repre-
zentował poczet sztandarowy w składzie: Monika 
Koman, Żaneta Saja i Paweł Miszczak.

mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych oraz mechanik operator pojaz-
dów i maszyn rolniczych.

Powiatowa inauguracja 
roku szkolnego

11 września odbyła się uroczystość roz-
poczęcia nowego roku szkolnego - wspólna dla 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych funkcjonu-
jących w powiecie. Inauguracja odbyła się w Li-
ceum Ogólnokształcącym nr 1 w Krasnymstawie, 
uczestniczył w niej Wicemarszałek Województwa 
Lubelskiego Krzysztof Grabczuk i Lubelski Kurator 
Oświaty Krzysztof Babisz. Samorząd powiatowy 
reprezentowany był przez Starostę Krasnostaw-
skiego Janusza Szpaka i Przewodniczącego Rady 
Powiatu – Marka Nowosadzkiego. Tradycyjnie na 

uroczystości powiatowe zapraszani są też przed-
stawiciele Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej, 
czyli dyrektor Jacek Jagiełło wraz z pocztem sztan-
darowym, który w tym dniu tworzyli: Żaneta Saja, 
Monika Koman i Kamil Kropornicki.
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Miłośnicy piłki nożnej

14 września 2015 roku młodzież z Zespołu 
Szkół CKR w Siennicy Różanej kibicowała druży-
nie „Górnik Łęczna”. Na zorganizowany przez na-
uczycieli wyjazd zapisało się 50 uczniów. Przeciw-
na drużyna - „Wisła Kraków” - poniosła wówczas 
pierwszą w tym roku porażkę, piłkarze z Łęcznej 
wygrali jedną bramką. Obserwowanie rozgrywek 
sportowych i dopingowanie piłkarzy odbywało się 
pod opieką nauczycieli. To nie tylko niesamowite 
wrażenia sportowe i emocje, ale też nauka kultu-
ralnego spędzania czasu.

Spotkanie z ministrem 
Tadeuszem Nalewajkiem

16 września 2015 roku młodzież z Zespo-
łu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięła udział 
w spotkaniu z Taduszem Nalewajkiem – Podsekre-
tarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Sławomirem Sosnowskim - Marszałkiem 
Województwa Lubelskiego i Arkadiuszem Bratkow-
skim – członkiem Zarządu Województwa. Spotkanie 
zorganizował Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, 
który powitał zaproszonych gości w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. 
W trakcie spotkania poruszono wiele kwestii doty-
czących rolnictwa, wspólnej polityki rolnej, skut-
ków suszy, czy też Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Z zaproszenia skorzystało liczne grono 
osób zainteresowanych tą tematyką, m.in.: rolnicy, 
prezesi krasnostawskich firm, dyrektorzy szkół rol-
niczych, przedstawiciele samorządu.

Rocznica agresji sowieckiej 
na Polskę

Do kalendarza powiatowych uroczystości 
patriotycznych na stałe wpisały się obchody rocz-
nicy agresji sowieckiej na Polskę. W 76 lat od tego 
wydarzenia - 17 września – pamięć poległych zo-
stała uczczona wspólnym wysiłkiem Starostwa 
Powiatowego w Krasnymstawie, Urzędu Miasta 
Krasnystaw i środowisk kombatanckich. Obcho-
dy rozpoczęły się w miejscu szczególnym – przy 
pamiątkowym krzyżu ustawionym na placu po 
dawnej katowni UB, która mieściła się w Krasnym-
stawie przy skrzyżowaniu ulicy Mostowej i ulicy 
Kościuszki. Na uroczystość przybyli: senator Józef 
Zając, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego 
Elżbieta Prus, starosta Janusz Szpak, wicestaro-
sta Henryk Czerniej, a także przewodniczący Ma-
rek Nowosadzki i Edward Kawęcki, kombatanci, 
przedstawiciele szkół z terenu miasta i powiatu, 
młodzież szkolna i mieszkańcy regionu. Zespół 
Szkół CKR w Siennicy Różanej reprezentowany był 
na uroczystości przez dyrektora Jacka Jagiełłę oraz 
szkolny poczet sztandarowy.

WydarzeniaWydarzenia
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Dzień Chłopaka

W internacie Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej 30 września 2015 roku 
odbyła się zabawa z okazji Dnia Chłopaka. 
Dla męskiej części mieszkańców przewidzia-
no konkurs na „Super Chłopaka Internatu” 
i udział w tak trudnych konkurencjach jak 
wiązanie krawatu na czas, czy też splatanie 
dziewczęcego warkocza. Najlepszym okazał 
się uczeń Jakub Mądral, drugie miejsce zajął 
Damian Wrona, a trzecie – Jan Giangreco. 
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze 
– dziewczęta przygotowały dla kolegów tort, 
wspólnie pieczono kiełbaski na ognisku, a na 
koniec - przez resztę wieczoru - młodzież ba-
wiła się przy muzyce.

Dożynki w Jabłoniu

3 października 2015 roku młodzież i nauczy-
ciele wraz z dyrekcją Zespołu Szkół CKR w Sienni-
cy Różanej wzięli udział w tradycyjnym spotkaniu 
dożynkowym szkół rolniczych prowadzonych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tegoroczne 
wydarzenie odbywało się w Jabłoniu. Temat prze-
wodni dożynek brzmiał: „Rolnictwo ekologiczne 
i produkty rolne wysokiej jakości przyszłością pol-
skiej wsi – PROW 2014-2020”. Rolę gospodarza 
dożynek pełnił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ta-
deusz Nalewajk. Do Jabłonia 
przyjechały delegacje z 45 szkół 
rolniczych z całej Polski i w nie-
zwykły sposób zagospodarowa-
ły przestrzeń ok. 2 tys. metrów 
kwadratowych. Wielki namiot 
wypełnił się stoiskami, w któ-
rych można było uzyskać szcze-
gółowe informacje o szkołach 
resortu rolnictwa, zapoznać się 
z osiągnięciami jednostek oraz 
kosztować produktów lokalnych 
i  regionalnych przysmaków 
z różnych zakątków Polski. Przy 
siennickim stoisku – bardzo 
ciekawie zaaranżowanym - uwi-

jały się uczennice Technikum im. Augusta Ciesz-
kowskiego: Karolina Burdan, Żaneta Saja, Emilia 
Sysa i Marta Kawęcka. Częstowały zwiedzających 
cebularzami, pierogami, wędlinami, przetworami 
z ekologicznych warzyw i owoców oraz miodem. 
Dożynkom towarzyszył również pokaz kulinarny 
– przed widzami przygotowywano potrawy z pro-
duktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych 
oznaczonych zgodnie z systemami jakości (np. 
„Chronioną Nazwą Pochodzenia”). Goście obejrze-
li szereg występów artystycznych, a także zwiedzali 
stanowiska firm i agencji rolnych oraz Krajowego 
Centrum Edukacji Rolniczej z Brwinowa.

WydarzeniaWydarzenia
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Uczniowie w teatrze

Młodzież z klas czwartych Technikum im. 
Augusta Cieszkowskiego 7 października 2015 roku 
udała się do Krasnostawskiego Domu Kultury na 
spektakl pt. „Żyd na beczce”. To adaptacja repor-
tażu Hanny Krall zatytułowanego „Zdążyć przed 
Panem Bogiem” – znanej pozycji z kanonu lektur 
szkolnych. Spektakl wyreżyserował Marek Tercz, 
on też zagrał rolę Marka Edelmana. W postać Han-
ny Krall wcieliła się Magdalena Jarek, sztukę zaś 
wystawił Kielecki Teatr Lektur. Młodzież dzięki 
przedstawieniu mogła spojrzeć z innej perspekty-

wy na dramat holokaustu, poznać nie tylko fakty, 
ale i emocje uczestników zdarzeń.

Wykształcenie to dobro...

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie 
jest w stanie nas pozbawić” – przesłanie Julia-
na Tuwima towarzyszyło uczestnikom obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej. Szkoła gościła starostę Janu-
sza Szpaka, wójta Leszka Proskurę, ks. kan. Ryszar-
da Siedleckiego, ks. kan. Józefa Sereja oraz panów 
kierujących jednostkami z terenu gminy– Andrze-
ja Davida Misiurę, Dariusza Michalaka i Piotra 
Kitę. W uroczystości wzięli też udział przedsta-
wiciele Rady Rodziców – Ewa Miszczak, Urszula 
Dobosz i Agnieszka Zaworska. Gospodarze uroczy-
stości usłyszeli wiele ciepłych słów i życzeń (pisa-
nych również wierszem), nieobecni przysłali listy 
z powinszowaniami. Dyrekcja szkoły wręczyła wy-
różniającym się nauczycielom oraz pracownikom 

administracji i obsługi oficjalne podziękowania za 
dotychczasową pracę. Imprezie towarzyszyła część 
artystyczna w wykonaniu uczniów i prezentacja 
multimedialna na temat dziejów Komisji Edukacji 
Narodowej. Uczestnicy na zakończenie obchodów 
spotkali się przy torcie ufundowanym przez Radę 
Rodziców.

Pielgrzymka do Częstochowy

17 października 2015 roku uczniowie klas 
czwartych Technikum im. Augusta Cieszkowskie-
go w Siennicy Różanej wzięli udział w tradycyjnej 
Pielgrzymce Maturzystów. Wyjazd ten odbywał się 
pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”. Stał się 
okazją do modlitwy o dobry wynik na egzaminie 
maturalnym i o trafny wybór kierunku dalszej edu-
kacji lub pracy zawodowej. Młodzież uczestniczy-
ła w nabożeństwie drogi krzyżowej wzdłuż wałów 
jasnogórskich, modliła się w skupieniu i zwiedziła 
okolice sanktuarium na Jasnej Górze.
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Dzień Edukacji Narodowej 
szkół rolniczych 

14 października 2015 roku delegacja 
z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej 
wzięła udział w ogólnopolskich obchodach 
Dnia Edukacji Narodowej szkół rolniczych 
prowadzonych przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Uroczystość odbyła się 
w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie 
– malowniczej miejscowości położonej koło 
Ostrowi Mazowieckiej. W tym szczególnym 
dniu do Lubiejewa zawitał dyrektor Jacek 
Jagiełło oraz nauczyciele i pracownicy sien-
nickiej szkoły, którzy zostali wyróżnieni przy-
znaniem Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rol-
nictwa”: Elżbieta Krochmalska, ks. kan. Ryszard 
Siedlecki, Ewa Dobrzańska-Mochniej, Monika 
Nagowska, Elżbieta Głażewska i Edyta Dobosz. 
Uroczystość została otwarta występem zespołu 
„BezWianka”, który wykonał kilka dynamicznych 
tańców, ze swadą zaśpiewał i odegrał scenki ro-
dzajowe. Następnie głos zabrali nauczyciele pro-
wadzący uroczystość i dyrektor szkoły – Tade-
usz Budzisz. Szczególnie gorąco powitano gości 

Śladami przeszłości

14 października 2015 roku przy okazji 
udziału w obchodach Dnia Edukacji Naro-
dowej w Lubiejewie Starym szkolna delega-
cja odwiedziła leżące nieopodal Komorowo. 
W miejscowości tej przed II wojną światową 
mieściła się Szkoła Podchorążych Piechoty, 
którą w 1938 roku ukończył Mieczysław Ję-
druszczak – żołnierz pochodzący z Siennicy 
Różanej, zamordowany w Charkowie w 1940 
roku. Przy Zespole Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego w Siennicy Różanej w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Katyń... ocalić od zapo-
mnienia” zasadzono Dąb Pamięci poświęcony 
porucznikowi. Szkoła przyjęła na siebie obo-
wiązek zachowania pamięci o tym polskim 
żołnierzu. Obecnie w miejscu dawnej Szkoły 
Podchorążych Piechoty w Komorowie mieści 
się garnizon wojskowy. Najbardziej charakte-
rystycznym śladem przeszłości jest Aleja Kró-

lów i Hetmanów Polskich z monumentalnymi pomni-
kami, sławiącymi chwałę polskiego oręża. Pomniki te 
wykonał artysta rzeźbiarz Wojciech Aleksander Durek 
w latach 1931-1933 na zlecenie ówczesnego komendan-
ta Szkoły Podchorążych Piechoty – płka Ludwika Bo-
ciańskiego. W czasach, gdy do szkoły tej uczęszczał por. 
Mieczysław Jędruszczak –  niejednokrotnie przechodził 
obok postaci polskich królów i hetmanów, gdyż ich rzeź-
by znajdowały się wzdłuż głównej alei komunikacyjnej.

z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pod-
sekretarza Stanu Tadeusza Nalewajka i Dyrek-
tor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty 
Rolniczej Iwonę Korczak. Na uroczystości obecni 
byli także przedstawiciele Kuratorium Oświaty 
w Ostrołęce oraz reprezentanci samorządu powia-
towego i gminnego. Obchody stały się okazją do 
obejrzenia budynków i wyposażenia szkoły oraz 
hal warsztatowych i wystawy prezentującej dzieje 
placówki. 
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„No Name” i solistki 
w Żółkiewce

Już po raz trzeci 7 czerwca 2015 roku od-
był się Powiatowy Festiwal Piosenki i Tańca zor-
ganizowany przez Ośrodek Kultury Samorządowej 
w Żółkiewce oraz Starostwo Powiatowe w Kra-
snymstawie. Do konkursu przystąpiło 11 zespołów 
tanecznych z powiatu krasnostawskiego w trzech 
kategoriach wiekowych. Miło nam, że w trzeciej 
kategorii wiekowej wyróżnienie otrzymał Zespół 
Tańca Nowoczesnego „No Name” z Centrum Kul-
tury w Siennicy Różanej. Do Festiwalu Piosenki 
natomiast przystąpiło 12 solistów w trzech kate-
goriach wiekowych. Pierwszą nagrodę w kategorii 
gimnazjalistów otrzymała nasza reprezentantka 
Klaudia Mazurek, a trzecią Karolina Nowakowska. 

Oceniało jury w składzie: Paulina Bożko – nauczy-
ciel tańca nowoczesnego i współczesnego Krasno-
stawskiego Domu Kultury; Dorota Podgórska–
Drozd – nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej 
w Żółkiewce, Anna Podgórska – dyrektor Ośrodka 

Siennica Królewska Mała 
- matkom

26 maja 2015 r. w Siennicy Królewskiej Ma-
łej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Spe-
cjalnie na tę okoliczność dzieci przygotowały część 
artystyczną, na którą złożyły się wierszyki i pio-
senki dla mam. Oprócz doznań duchowych każda 
z nich obdarowana została wonną różą. Przy okazji 
spotkania dzieci złożyły wójtowi podziękowania za 
sfinansowanie placu zabaw. Życzenia złożył mat-
kom starosta Janusz Szpak, wójt Leszek Proskura 
oraz dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
Andrzej Misiura. Oprócz dzieci mamom zaśpiewa-
ły panie z zespołu „Słowianki” oraz Wiktoria Anto-
niak, mieszkanka Siennicy Królewskiej Małej, któ-
ra oczarowała zebranych swoim pięknym głosem.

Dzień za dniem w Siennicy 
Królewskiej Małej

Kolejnym dniem pełnym atrakcji dla dzie-
ci z Siennicy Królewskiej Małej był 30 maja 2015 
roku. Wśród licznych niespodzianek z okazji Dnia 
Dziecka przygotowanych przez dorosłych znalazła 
się prezentacja wozu strażackiego, połączona z po-
kazem gaszenia pożaru, dmuchany zamek ze zjeż-
dżalnią, mecz piłki nożnej z udziałem rodziców, 
przeciąganie liny, jazda na nartach po trawie oraz 
poczęstunek przy ognisku. Sponsorami imprezy 
byli: Wójt Gminy Siennica Różana, OSM Krasny-
staw oraz Park Rozrywki Przemysława Błądkow-
skiego.

WydarzeniaWydarzenia
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Imperium tańca

Współzawodnictwo, surowe reguły i wyczy-
nowość kojarzą się ze sportem. Piękno natomiast 
i poszukiwanie nowych form czynią podobnym do 
sztuki. Takie cechy można zaobserwować w kon-
kursowym tańcu będącym przedmiotem turniejo-
wych ocen.

W niedzielę, 11 października 2015 roku, 
w hali Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego w Siennicy Różanej odbył się VI Ogólnopol-
ski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta 
Gminy Siennica Różana Rytm 2015.

Imprezę rozpoczęły występy najmłodszych 
par od lat 7, które jeszcze nie brały udziału w tur-
niejowych potyczkach, niemniej jednak na parkie-
cie prezentowały się uroczo i pokazały swoje nieba-
nalne umiejętności. Następnie odbył się blok I i II, 
w których tańczyły dzieci w wieku 8–15 lat w klasie 
junior. Po rozstrzygnięciu tej części nastąpiło ogło-
szenie wyników i zostały wręczone nagrody przez 
kierownik artystyczną turnieju Magdalenę Adam-
czuk i dyrektora Andrzeja Misiurę. 

W kolejnej części swoje umiejętności zapre-
zentowały pary powyżej 15 lat, w ich wykonaniu 
można było podziwiać wytworne tańce standardo-
we oraz pokazy gorących rytmów latynoamerykań-
skich. Na parkiecie w blasku reflektorów mieniły 
się przepiękne suknie, którym dodatkowego bla-
sku dodawała  uroda  tancerek. Każdy z pokazów 
nagradzany był owacjami, a konkurujące ze sobą 
pary wzajemnie się dopingowały, co sprawiło, że 
atmosfera turnieju była serdeczna i ciepła. W tych 
kategoriach nagrody oraz dyplomy wręczali: Sta-

rosta Krasnostawski Janusz Szpak, Dyrektor Ze-
społu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Jacek 
Jagiełło, Senator RP Józef Zając oraz Wójt Gminy 
Siennica Różana Leszek Proskura.

Największe emocje wzbudziła „gala wie-
czorna”, którą otworzyła kierownik turnieju Hali-
na Buczma oraz wójt Leszek Proskura. Powitano 
wówczas gości honorowych: prof. dra hab. Józefa 
Zająca rektora PWSZ w Chełmie, prorektor PWSZ 
dr Beatę Fałdę, starostę Janusza Szpaka, prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej Fe-
liksę Głowacką, kierownika ds. promocji i dystry-
bucji „Super Tygodnia Chełmskiego” Edytę Mudę 
oraz właściciela Ośrodka Szkolenia Kierowców 
Józefa Staszaka. Po części oficjalnej odbył się ga-
lowy występ laureatów tegorocznego turnieju. 
Przy dźwiękach walca, tanga, rumby, jive’a, sam-
by, quickstepa, paso doble na parkiecie wirowały 
kolorowe pary, przenosząc wyobraźnię widzów 
w różne części świata. Na kilka godzin hala spor-
towa zamieniła się w salę widowiskowo-balową. 
Najwięcej laurów zdobyły pary z Chełmskiego 
Centrum Tańca „Rytm”, Centrum Tańca Radom, 
Lider Lublin, Myka Zamość, EM Studio – Opole 
Lubelskie, Riviera Warszawa. Wspomnieć należy 
również o atrakcyjnie prezentujących się i utalen-
towanych parach z klubu ESTET LVIV Ukraina.

Organizatorami tegorocznego turnieju 
byli: Gmina Siennica Różana, Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej oraz Chełmskie Centrum Tań-
ca „Rytm”. Imprezę sponsorowali m.in.: Józef Sta-
szak, Jacek i Wioletta Żelisko, Senator RP Józef 
Zając. Na zakończenie turnieju wójt Leszek Pro-
skura zaproponował, aby w przyszłym roku wpro-
wadzić nową kategorię, w której wystąpią amatorzy 
- mieszkańcy gminy Siennica Różana.
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I Festiwal Siennickie Smaki 
Otwarcie świetlicy w Zagrodzie

W słoneczne popołudnie 19 października 
2015 roku w sołectwie Zagroda odbyło się otwarcie 
wyremontowanej świetlicy. Poświęcenia obiektu 
dokonali proboszczowie ks. kan. Józef Serej oraz 
ks. kan. Ryszard Siedlecki. W ceremonii otwarcia 
poprzedzonej nadzwyczajną sesją Rady Gminy 
udział wzięli przedstawiciele miejscowych władz 
i Starosta Krasnostawski.

Uroczystość zbiegła się z I Festiwalem Sien-
nickie Smaki, który zainicjowało Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej. Gospodarzem tegorocznego 
festiwalu było Koło Gospodyń Wiejskich w Za-
grodzie działające pod przewodnictwem Aldony 
Rozwałko oraz sołectwo Zagroda administrowane 
przez sołtys Grażynę Kniażuk.

W festiwalowym konkursie udział wzięły 
wszystkie KGW z terenu gminy oraz Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Róża-
nej. Komisja w składzie: Urszula Wojewoda (prze-
wodnicząca), Feliksa Głowacka, Maria Kiliańska, 
Barbara Brzyszko i Bogdan Kargul po długich na-
radach wydała werdykt.

W kategorii „Drób w jesiennej szacie” 
pierwsze miejsce otrzymało KGW w Żdżannem, 
a wyróżnienia KGW w: Rudce, Barakach, Wierz-
chowinach i Maciejowie.

W kategorii „Październikowa nalewka” 
pierwsze miejsce przypadło KGW w Stójle, a wy-
różnienia KGW w: Zagrodzie, Siennicy Różanej, 
Boruniu i Woli Siennickiej.

W kategorii „Warzywa w słoiku” pierwsze 
miejsce uzyskało KGW w Kozieńcu, natomiast 
wyróżnienia otrzymał Zespół Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej oraz KGW w Siennicy Królewskiej 
Dużej i Siennicy Królewskiej Małej. 

WydarzeniaWydarzenia
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„… niechże ciebie dzisiaj 
cały świat posłucha”

9 czerwca 2015 roku w sali Urzędu Gminy 
w Siennicy Różanej został zorganizowany I Gminny 
Konkurs Recytatorski poświęcony poezji niedawno 
zmarłej Krystyny Winiarczyk.  Inicjatorkami tego 
wydarzenia były nauczycielki języka polskiego 
z Zespołu Szkół w Siennicy Różanej: Agnieszka 
Mróz i Monika Saluk oraz nauczycielki historii: 
Irena Chwała i Bożena Kielech. Do rywalizacji przy-
stąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w dwóch 
grupach wiekowych: klasy I–III i IV–VI. Celem 
konkursu było uczczenie pamięci poetki, przybliże-
nie jej twórczości najmłodszym oraz przede wszyst-
kim zachęcenie młodzieży do zainteresowania się 
literaturą i kulturą swojej małej ojczyzny. Wśród 
gości znaleźli się członkowie rodziny Krystyny Wi-
niarczyk i miłośnicy kultury z terenu gminy. Do 
jury organizatorki zaprosiły syna poetki – Krzysz-
tofa Winiarczyka, Sekretarz Gminy Siennica Róża-
na – Krystynę Skórę, dyrektora Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej - Andrzeja Davida Misiurę oraz 
nauczycieli i miłośników literatury: wicedyrektora 
Zespołu Szkół  w Siennicy Różanej -  Janusza Śli-
peckiego oraz byłą nauczycielkę Annę Fornal. Oce-
niający występy stremowanych uczestników brali 
pod uwagę interpretację i dobór repertuaru do 
wieku recytatora, kulturę słowa oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Członkowie jury mieli do wykonania 
trudne zadanie, ale w końcu udało im się uzgodnić 
listę laureatów. Zostali nimi:

w kategorii klas I–III:
1. miejsce -  Kacper Guz
2. miejsce -  Weronika Kułaga
3. miejsce -  Marta Proskura
Wyróżnienie -  Wiktoria Kaniewska

w kategorii klas IV–VI:
1. miejsce -  Gabriela Cygańczuk
2. miejsce -  Gabriela Dubaj
3. miejsce -  Zuzanna Bojarczuk
Wyróżnienie -  Karolina Marczewska

Konkurs nie mógłby się odbyć bez wsparcia 
Urzędu Gminy w Siennicy Różanej i Wójta Gminy 
Siennica Różana Leszka Proskury, Stowarzyszenia 

Miłośników Ziemi Siennickiej, które objęło patro-
natem uroczystość  i sponsorowało nagrody. Upo-
minki dla wszystkich miłośników mowy wiązanej 
ufundowali też właściciele siennickich firm. Oprócz 
wierszy, uczestnicy spotkania mogli też wysłuchać 
koncertu szkolnego zespołu prowadzonego przez 
nauczycielkę Małgorzatę Dzik.

Impreza okazała się sukcesem, dlatego 
w planach jest jej kontynuacja. W kolejnych edy-
cjach organizatorki zamierzają powiększyć grono 
uczestników także o uczniów gimnazjum, sięgnąć 
po niepublikowane jeszcze utwory Krystyny Wi-
niarczyk i popularyzować twórczość także innych 
lokalnych poetów. 

WydarzeniaWydarzenia
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35-lecie Kabaretu „Czarny Salceson” 35-lecie Kabaretu „Czarny Salceson”

Czarny Salceson na okładce tygodnika „Nowa Wieś” 
nr 23. 5.VI.1983 r. po zdobyciu I nagrody w przemyskim 

festiwalu. Od lewej W. Kardyka, A. Misiura, Z. Pokrywiecki, 
M. Trumiński, A. Omański, K. Rychter, J. Parzymies i M. Szmit.

Na okładce Monika Szczygieł po zdobyciu tytułu MISS, 
podczas nagrywania z „Czarnym Salcesonem” 

programu telewizyjnego „Najmilsza i gwiazda”. 
„Nowa Wieś” nr 26, 28.06.1987 roku.
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35-lecie Kabaretu „Czarny Salceson” 35-lecie Kabaretu „Czarny Salceson”

Na zdjęciu Andrzej Misiura w oryginalnym stroju 
prowadzi program po zdobyciu głównej nagrody na 

Ogólnopolskich Spotkaniach Kabaretów w Zawoi. 
Miesięcznik „Scena” nr 6, czerwiec 1984 r.

Ogólnopolski dziennik, 
„Sztandar Młodych” 
Nr 77, 17 kwietnia 1984 r.
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35-lecie Kabaretu, 
czyli zwariowana ilość humoru 

z „Czarnym Salcesonem”

Kabaret, który później przyjął nazwę Kapela 
Obejściowa „Czarny Salceson”, powstał 10 grudnia 
1980 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sienni-
cy Różanej z siedzibą w Woli Siennickiej. Kierowni-
kiem zespołu został jego założyciel Andrzej Misiura 
– dyrektor tego ośrodka. Pierwszy występ odbył się 
już 4 stycznia 1981 roku na przeglądzie widowisk 
obrzędowych w Krasnostawskim Domu Kultu-
ry z programem autorskim pt. „Z kozą i gwiazdą”. 
W tym czasie w skład kabaretu wchodzili: Andrzej 
Misiura, Witold Kardyka (współzałożyciel), Marek 
Trumiński, Mieczysław Szmit, Zdzisław Pokrywie-
cki, Ewa Dębicka, Bożena Manachiewicz, Helena 
Żurek, Krzysztof Mazurek i inni. Po zdobyciu głów-
nej nagrody artyści już po miesiącu  uczestniczyli 
w Ogólnopolskim Sejmiku Wiejskich Zespołów Te-
atralnych w Tarnogrodzie, gdzie zwrócili uwagę juro-
rów oryginalnym scenariuszem i wykonaniem.

W marcu 1981 roku „Czarny Salceson” wystą-
pił po raz pierwszy w groteskowym programie mu-
zyczno-instrumentalnym w Woli Siennickiej. Skład 
zespołu zasilił wówczas Krzysztof Frańczak, który 
jednak rozchorował się i nigdy nie wystąpił. Grał za 
niego wówczas na bębnie Andrzej Misiura, który 
później przez wiele lat prowadził konferansjerkę oraz 
przedstawiał skecze i monologi. Szybko okazało się, że 
na program muzyczny jest większe zapotrzebowanie. 
Można go było z powodzeniem prezentować zarów-
no w pomieszczeniach zamkniętych, jak w plenerze 
i zawsze łatwiej taki repertuar sprzedać. 

W owym czasie trwała moda na kapele po-
dwórkowe. Organizowano dla nich festiwale, turnie-
je i przeglądy. W pobliskim Krasnymstawie istniały 
nawet dwa takie zespoły: Kapela Podwórkowa „Sex 
Blue Psychotańco Orchestra” (Tadeusz Kiciński 
i inni) przy KDK oraz „Stowarzyszenie Właścicie-
li Młynków do Pieprzu” (Andrzej Babik i inni) przy 
Klubie Relax. Przed powstaniem „Czarnego Salce-
sonu” to właśnie w „Młynkach” występował Andrzej 
Misiura oraz Bożena Skiba z Baraków. Repertuar tych 
zespołów imponował, ale „Czarny Salceson” poszu-
kując oryginalności pozostał przy folklorze ludowym, 
nawiązując do tradycji nazwą: Kapela Obejściowa. 
Kierownikiem muzycznym i autorem muzyki został 

Witold Kardyka, a nad stroną literacką nadal czuwał 
Andrzej Misiura. Wiele muzycznych pomysłów, a na-
wet teksty piosenek podrzucali także członkowie ka-
peli. Słowa pisali głównie: Saturnin Naliwajko, Mie-
czysław Szmit, Witold Kardyka, Andrzej Misiura, ale 
także Marek Trumiński i Artur Omański.

III nagroda w Ogólnopolskim Chmielako-
wym Turnieju Kapel Podwórkowych w Krasnym-
stawie w 1982 roku i propozycja nagrań w Radiu 
Lublin zrobiła trochę zamieszania: „obcy” twierdzili, 
że Siennica „kupiła” zawodowych muzyków, a „zna-
jomi” podejrzewali kumoterstwo przy podziale na-
gród. Następnego roku wszystko wyjaśnił VII Ogól-
nopolski Festiwal Kapel i Orkiestr Podwórkowych 
w Przemyślu. Kapela Obejściowa „Czarny Salceson” 
była tam bezkonkurencyjnie najlepsza, zdobyła trzy 
nagrody: grand prix – nagrodę Wojewody Prze-
myskiego, nagrodę Prezydenta Miasta Przemyśla 
i dyrektora RSW za niespotykaną oryginalność. 
Trafiła na łamy prasy, a także okładki tygodników 
ilustrowanych. Występowała w radiu i telewizji. Rok 
później również była najlepsza, otrzymując główną 
nagrodę na Ogólnopolskich Spotkaniach Kabaretów 
w Zawoi. Były przy tym nagrania do kilku progra-
mów telewizyjnych m.in. „Spotkanie w Zawoi”, 
„Spotkanie w Siennicy Różanej” oraz blisko set-
ka koncertów. Oto skład ówczesnej kapeli: Witold 
Kardyka, Andrzej Misiura, Marek Trumiński, Artur 
Omański, Adam Grzesiuk, Jerzy Parzymies, Zdzi-
sław Pokrywiecki, Krzysztof Rychter i Mieczysław 
Szmit.

Specyficzna muzyka, jaką prezentował ze-
spół, i dobre autorskie teksty sprawiły, że był rze-
czywistym ewenementem wśród tego typu grup 
muzycznych i kabaretowych. Doskonale radził so-
bie np. z bluesem, skifflem, reggae rockiem prze-
mieszanymi elementami muzyki ludowej.

Inność „Czarnego Salcesonu” podkreślały 
także instrumenty, które wymyślone i wykonane 
zostały przez członków grupy: gittara (rozbudo-
wana tara do prania), tamnamotał (bęben z wbu-
dowanym brekiem i kilkoma elementami perku-
syjnymi), banjo (6-strunowe, nieco głośniejsze od 
tradycyjnego) oraz bębass (ogromne banjo speł-
niające rolę kontrabasu).

Kostiumami były brązowe fraki, białe spodnie 
i koszule z muszką lub krawatem, buty gumowe 
i berety. W takich strojach prezentowali dynamicz-
ną muzykę wzmocnioną wokalem kilku głosów.

Zespół przez wiele lat współpracował ze 
Sceną Ludową w Krakowie, Radiem Lublin, tele-
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wizją i estradami. Dzięki narastającej popularności 
o „Czarnym Salcesonie” powstawały nawet anegdo-
ty i dowcipy. 

W 1987 roku Kapela Obejściowa „Czarny 
Salceson” nagrała telewizyjny program rozrywkowy, 
emitowany w niedzielę przy największej oglądalności. 
Równolegle tworzy oprawę muzyczną i kabaretową 
(Jerzy Parzymies i Andrzej Misiura) podczas roz-
strzygnięcia konkursu na Najmilszą Dziewczynę Wsi. 
Tytuł Miss otrzymała wówczas związana z kabaretem 
i Siennicą Różaną Monika Szczygieł, której zdjęcie tra-
fiło na kolorową okładkę „Nowej Wsi”. 

W kronice GOK w Woli Siennickiej można 
przeczytać ciekawy zapis, że od stycznia do październi-
ka 1987 roku  „Czarny Salceson” zagrał 40 koncertów!

Pod koniec 1987 roku kapelę - kabaret zasilił 
Andrzej Woźniak, który przygarnął ją do Gminne-
go Ośrodka Kultury w Krasnymstawie z siedzibą 
w Siennicy Nadolnej. Poprzez kolejne liczne kon-
certy, nagrania radiowe i telewizyjne kabaret utrzy-
mał kondycję i solidnie zapracował na popularność. 
W 1988 roku został laureatem Prezentacji Estra-
dowych „Estrada 1988” w Łodzi. W 2000 roku na 
Festiwalu Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmiń-
skim otrzymał wyróżnienie. W 2001 roku kabaret 
zmienił styl, stał się bardziej estradowy. Grupę za-
silił Zbigniew Wolanin, Agnieszka Kwaśniewska 
i Tadeusz Kiciński. Tuż po zmianie formuły w 2001 
roku w konkursie autorskich audycji radiowych 
zajął pierwsze miejsce w Lidzbardzkiej Biesiadzie 
Humoru i Satyry. Kabaret uczestniczył w konkursie 
piosenki kabaretowej OBORA w Poznaniu w 2005 
roku i otrzymał bardzo pochlebne opinie. Nagrywał 
w Radiu Lublin piosenki kabaretowe, a w listopa-
dzie 2010 roku nagrał 45 minutowy film ze studiem 
TVP 1 pt: „Toczy się kabaret”.

W ciągu 35 lat w Kabarecie „Czarny Salce-
son” wystąpili: Artur Omański, Zdzisław Pokry-
wiecki, Adam Grzesiuk, Mieczysław Szmit, Andrzej 
Misiura, Witold Kardyka, Marek Trumiński, Jerzy 
Parzymies, Ryszard Żyłowski Cym, Tomasz Giele-
ta, Andrzej Babik, Waldemar Dubaj, Jerzy Brześ-
ciński, Jerzy Bodio, Tomasz Jabłoński, Tomasz 
Zięba, Dariusz Grobelny, Arkadiusz Dziewulski, 
Helena Żurek, Agnieszka Kwaśniewska, Magda 
Czyżewska, Celestyn Aghadi, Mieczysław Pawelec, 
Waldemar Skóra, Adam Skóra, Janusz Salitra, Da-
riusz Słota, Jarosław Bogdan Depta, Aneta Wrona, 
Iwona Sip, Izabela Ja, Andrzej Woźniak, Tade-
usz Kiciński, Katarzyna Gierula, Zbigniew Wola-
nin, Bogdan Troć, Maciej Wijatkowski, Grzegorz 

Michalec i inni. Teksty niemalże od początku pisze 
niezawodny Saturnin Naliwajko.

Mile wspominany jest Jerzy Rysak, instruk-
tor muzyczny KDK, któremu kabaret wiele za-
wdzięcza, Walerian Suchodolski za okazaną pomoc 
muzyczną. Niestety obaj już nie żyją. Z kabaretem 
współpracowali także: Marek Janiszewski, dr Jan 
Sęk, Jacek Żelisko, Eugeniusz Marchewa, Maciej 
Znamierowski, Edward Mączka, Ireneusz Poniewo-
zik, koledzy z radia i TVP oraz wielu innych. 

Obecnie Kabaret Czarny Salceson występu-
je w składzie: Witold Kardyka, Zbigniew Wolanin, 
Katarzyna Gierula, Andrzej Woźniak i Tadeusz Ki-
ciński. Grupą opiekuje się Gminne Centrum Kultury 
w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej.

Członkowie zespołu występowali od najmłod-
szych lat na wielu scenach i pod różnymi szyldami. 
Dlatego początek tego kabaretowego ruchu datować 
można na czas bardzo odległy – gdy po raz pierwszy 
rozbawił widownię najstarszy wykonawca. A jednak 
fakt pozostaje faktem – „Czarny Salceson” powstał 
10 grudnia 1980 roku. Ma się znakomicie i pomi-
mo 35-letniej metryki ciągle pozostaje aktywny. Jak 
przed laty nadal jest Czarny i… wciąż świeży.

Na podstawie kroniki GOK w Woli Siennickiej.

Tadeusz Kiciński

W 35-lecie Kabaretu „Czarny Salceson”

Salceson, cwaniak, szynkę udawał;
każdy rwał z niego duży kawał
i cieszył się, że czarny, zdrowy
i nie kartkowy.

A później przyszły lata wspaniałe;
choć cwaniak musiał walczyć z nabiałem
i zacząć żywić śmiechem, dla jaj,
„o take Polske, o taki kraj”.

Zmiany we władzy, kraj w Europie,
blokady rolne, cwaniak przy chłopie,
kabaret w sejmie, w senacie szał!
Czarny salceson łkał.

Dziś ten kabaret to „inne oczy”,
młodzież ze śmiechem do niego przyskoczy
krzycząc: Ej dziadki, czadowo, wow!
A cwaniak czarny: Ciao!

17 października 2015 roku, Siennica Nadolna 
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Kabaretowe anegdoty

Prezent na Dzień Kobiet

W 1987 roku Kapelę Obejściową „Czarny 
Salceson” zaproszono do Spółdzielni „Nasza Przy-
szłość” w Chełmie, aby swoim występem uświetni-
ła spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Oczywiście, ani 
jedna z pań nie wiedziała o tej niespodziance. Na 
kilka godzin przed imprezą ciekawskie białogłowy 
zaczęły na wyścigi pytać przewodniczącego Rady 
Zakładowej, co dzisiaj będzie?

- Załatwiliśmy wam „Czarny Salceson”… - 
odpowiedział pytany.

- Eee… - usłyszał przewodniczący – to już 
nie lepiej po pączku?

- A dadzą chociaż po pół kilograma? – za-
gadnęła mniej wybredna część publiczności.

 
W bufecie

Pewnego razu Kapela Obejściowa „Czarny 
Salceson” po zdobyciu najwyższych laurów prze-
myskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Or-
kiestr Podwórkowych zaproszona została po raz 
pierwszy na koncert do Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Chełmie. Tak wiele się o niej ostatnio 
mówiło, że po słynnych artystów przysłano samo-
chód i z honorami przywieziono na miejsce. Kiedy 
auto zajechało przed WDK, jedna z instruktorek na 
widok zespołu zakrzyknęła.

- Przywieźli już „Czarny Salceson”!
Traf chciał, że usłyszała to pani prowadząca 

bufet w firmowej kawiarence, na co natychmiast 
z przerażeniem odpowiedziała:

- Co to, to nie! Ja czarnego salcesonu kroić 
nie będę!

35-lecie Kabaretu „Czarny Salceson” 35-lecie Kabaretu „Czarny Salceson”

Pierwszy wielkonakładowy plakat w formacie A3, 1984 r.



��

Najstarsze piosenki 
„Czarnego Salcesonu”

Słowa: Andrzej D. Misiura i Witold Kardyka

CZARNY BLUES

I
Kiedy nos ci klapnął równo
Jak dorodna szynka z wieprza
Przychodź do nas zamknij warsztat
Będzie show i chryja lepsza

Ach berecik ten z antenką
Moje szczęście i marzenie
Wypastuję gumowiaczki
Będzie super przedstawienie

Ref.
Czarny humor czarne jaja rozpacz czarna
Dobry nasz salceson choć wędlina marna
Cwana bestia w kropki z wami tu zostanie
Będzie dziś zabawa i obfite lanie

II
Dzisiaj w mięsnym ostro jedzie
Śmierdzi szynka śmierdzą buty
Tu podaje się salceson
Prima sort i nie zatruty

Jednym marzy się aksamit
Innym dacza dobra rola
Ja mam drelich wyświechtany
I berecik made in Poland

DISCO NA WOLI

I
Już od rana po Siennicy
Biegną wici wokoło
Że na Woli tu w remizie
Będzie dziś wesoło
Cóż że starsi krzywo patrzą
Lecz młodsi się cieszą
Wezmą ojcu cztery dychy
I wnet tu pośpieszą

Ref.
Bo grają disco disco na Woli
Tu panien rój muzyka – głowa boli
Bo grają disco disco że strach
Tak tu przyjemno ciemno wchodzić strach

II
Pani Bronia zza chałupy
Wypatruje oczy
Czy tam jakaś młoda swołocz
Progu jej nie zmoczy
O i Felek bieży
Wielce się nerwuje
Bo tu disco jest i ciemno
Ktoś go obłapuje

Piosenka „Disco na Woli” jest zapisem lokalnej 
historii. Wymienione w niej postaci i ich imiona 
oraz zdarzenia są autentyczne.

35-lecie Kabaretu „Czarny Salceson” 35-lecie Kabaretu „Czarny Salceson”

Zdobywcy Grand Prix 7 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Orkiestr Podwórkowych w Przemyślu, 1983 r. Na zdjęciu od lewej: 
Jerzy Parzymies, Krzysztof Rychter, Mieczysław Szmit, Witold Kardyka, Zdzisław Pokrywiecki, Marek Trumiński i Artur Omański.
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Mirosław I. Kaczor 

Listopadowe wspomnienia

Jesień to mgiełki, mżawki, czasami wiatry 
i ulewy, ale i chwile ciepłego słońca, delikatnie 
grzejącego i podświetlającego mokrawy krajobraz, 
to czas refleksji nad życiem i przemijaniem. Tej 
refleksji sprzyjają też przeżywane święta: Dzień 
Wszystkich Świętych, Zaduszki (pierwszy i drugi 
listopada) i Święto Niepodległości, prawie w ca-
łej Polsce obchodzone 11 listopada. Spadający liść 
jest symbolem jesieni i końca życia, ale jednocześ-
nie mieniąc się ciepłymi kolorami, przypomina 
o barwności życia.

Niedawno, 5 sierpnia odszedł od nas Stani-
sław Mazurek z Kozieńca, syn Ignacego i Wiktorii 
z d. Kokosz. W dwa dni po śmierci odbył się po-
grzeb, w którym uczestniczyła liczna rodzina, Ko-
zieniacy, Jego przyjaciele z naszej parafii i z Pol-
ski. Po mszy świętej pożegnał zmarłego Eugeniusz 
Wilkowski, solidarnościowy senator (I kadencji).

Kim był Stanisław Mazurek? Czym zasłużył 
się, by być żegnanym przez senatora? Odpowiedź 
jest prosta i jednocześnie bardzo złożona. Był 
normalnym, ciepłym, dobrym, uczciwym, życzli-
wym człowiekiem, rodzinnym, ale i operatywnym, 
i przedsiębiorczym, miał barwny życiorys z wyraź-
nym rysem patriotycznym i solidarnościowym.

W okresie młodości uczył się, pracował 
i trenował biegi długodystansowe z przeszkoda-
mi, startował m. in. z Krzyszkowiakiem, zajmując 
drugie miejsce. W miarę upływu lat,  z czasem 
ożenił się, wychowywał dzieci i zawsze był bli-
sko kościoła. Razem z żoną Wiktorią brali udział 
w pielgrzymkach sierpniowych na Jasną Górę.

Pracował i mieszkał w Warszawie, ale za-
wsze tęsknił za Kozieńcem, za Siennicą. Po wybo-
rze kardynała Karola Wojtyły na papieża w cza-
sopismach na całym świecie pisano o tym fakcie, 
komentowano, zamieszczano kolorowe fotogra-
fie. Centrala Kolportażu Prasy za Granicę RUCH, 
gdzie pracował Stanisław Mazurek, otrzymała 
TIR-a tych kolorowych czasopism z zagranicy 
i polecenie władz, by czasopisma dla zagranicz-
nych przedstawicielstw handlowych dostarczyć, 
natomiast pozostałe zniszczyć.

Nasz krajan natychmiast wypełnił swoje 
biurko i kilka kartonów w magazynie zabronioną 
prasą i codziennie wynosił pełną teczkę do domu, 
skąd prasa wędrowała do znajomych, którzy prze-
kazywali ją dalej swoim znajomym.

Następnego tygodnia przyjechał kolejny 
TIR z prasą i sytuacja powtarzała się, a w przeno-
szeniu pomagała żona pracująca w tej samej insty-
tucji. Dzięki temu, chociaż trochę fascynacji wol-
nego świata nowym papieżem zostało przekazane 
do ludzi w Polsce. Kiedy w 1980 r. powstała So-
lidarność, był jej członkiem, ale nie aspirował do 
władz. Podczas stanu wojennego nie przestraszył 
się, zbierał pieniądze na pomoc dla internowa-
nych, co było zakazane i woził paczki do więzienia 
w warszawskiej Białołęce. Wojskowy komisarz, 
urzędujący w miejscu pracy Stanisława Mazurka, 
gdy zapytał go o zbieranie pieniędzy, usłyszał od-
powiedź: „Ja nie zbieram, ludzie sami przynoszą, 
a paczka dla człowieka w więzieniu to duże wspar-
cie. Ci ludzie nie popełnili żadnych przestępstw, 
gdyby pan znalazł się w więzieniu tak jak oni, to 
też zaniósłbym panu paczkę.”.

Komisarz więcej na ten temat nie rozma-
wiał. Po przejściu na rentę wybudował dom w Ko-
zieńcu, swojej rodzinnej wsi. Stąd razem wysyłali-
śmy telegram z gratulacjami dla Lecha Wałęsy po 
przyznaniu Nagrody Nobla.

Tutaj wspomagał działania odradzającej się 
Solidarności Rolników  Indywidualnych podczas 
kampanii wyborczej 1989 r. Wokół siebie miał 
tylko przyjaciół, pomagał, doradzał, czy wręcz ini-
cjował podjęcie działalności na własny rachunek. 
W końcowym okresie życia, kiedy po włosach na 
głowie Stanisława zostało już odległe wspomnie-
nie, zimą nawet w kościele marzł w głowę. Znalazł 
na to radę, założył przystrzyżoną damską perukę. 
Siostry, zobaczywszy Stasia w kościele w peruce, 
były zszokowane, wręcz  oburzone, a on pogodnie 
odparł: „Ale teraz jest mi ciepło”. Wszyscy obecni 
zwrócili na to uwagę i kościół był pełen uśmiech-
niętych ludzi.

Znany kpiarz Stefan Zając, w chwili kiedy 
wychodziliśmy po mszy z kościoła, zaczepił mnie, 
mówiąc: „Przez tyle lat znam Stanisława i nie wie-
działem, że ma brata... taki podobny, tylko włosów 
więcej”. Tuż przed śmiercią wujek wspominał, że 
chciałby mieć na grobie napis: „Syn piłsudczyka”.

Właśnie teraz jesienią chcę znaleźć od-
powiedź, dlaczego było to dla niego tak ważne, 
a zawarta ona jest w historii rodziny. Ojciec Stani-
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sława, Ignacy Mazurek (1895-1946), był uczestni-
kiem kampanii 1920 r.  Po apelu marszałka Józefa 
Piłsudskiego o zgłaszanie się do wojska Ignacy 
natychmiast zgłosił się do punktu rekrutacyjnego, 
a że sytuacja była krytyczna, wcielony został do 
oddziału i bez zaprzysiężenia skierowany na front. 
Był ranny, kula przeszła pod łopatką.

Za zasługi proponowano mu ziemię na 
wschodzie, ale nie przyjął tego zaszczytu. W okre-
sie 1939-1944 r. był żołnierzem Batalionów Chłop-
skich. Kilkakrotnie wywożony na roboty do Nie-
miec (za córki), zawsze uciekał. Córki: Apolonia 
(łączniczka AK), Bronisława i Leokadia działały 
w Ludowym Związku Kobiet, gdzie przeszły szko-
lenie z zakresu pierwszej pomocy.

A kim byli rodzice Ignacego Mazurka? 
Franciszek Mazurek (1859-1928) i Marianna 
z domu Kuś (1867-1965) to rolnicy – spokojni, 
pracowici, pobożni, mający swoje ideały. Oboje 
należeli do świeckiego zakonu Świętego Francisz-
ka, co sugeruje, że obca im była chciwość i pazer-
ność.

Pamiętam prababcię Mariannę, wysoką, 
chudą, po śmierci pochowaną w brązowym habi-
cie franciszkańskim, przepasanym sznurem. Była 
w swoim środowisku autorytetem, przychodzo-
no do niej po radę. Pewna kobieta, znana z tego, 
że przeklinała wszystkich, nawet swoje dzieci, 
a wśród przekleństw było i takie: „a bodajby cię 
rzucało od ziemi do nieba”, kiedy jej syn zacho-
rował na padaczkę, przyszła do mojej prababci 
po radę. Prababcia wysłuchała jej i powiedziała: 
„W życiu to jest tak, że człowiek dużo mówi, cza-
sami mówi rzeczy niedobre, nie myśli nad tym, co 
mówi, a Pan Bóg słucha, słucha i czasami wysłu-
cha. Idźcie do domu i pomódlcie się, pamiętajcie, 
Pan Bóg słucha.  Ja też będę modlić się za was 
i waszego syna”.

Brat Marianny, Jan Kuś, również świecki 
franciszkanin, był przewodniczącym Rady Para-
fialnej w Siennicy Różanej. Tak więc to, kim był 
Stanisław, jest zasługą i spadkiem przekazanym 
przez kilka pokoleń normalnych, dobrych ludzi 
z naszej parafii i gminy.

Patrząc na jesienne liście, symbol czegoś 
co minęło, popatrzmy na nie jak na barwne pod-
sumowanie czyjegoś życia.  Jedno zmieści się na 
złotym brzozowym listku, innym i klonowego liś-
cia mało, ale większość jest kolorowa. 

Mirosław I.Kaczor

Wierzchowiny i Huta. 
Ofiary politycznych manipulacji

Masakra w Wierzchowinach i pacyfikacja 
wsi Huta to jedne z najbardziej spornych i kon-
trowersyjnych wydarzeń w powojennej Polsce. Do 
dzisiaj wzbudzają wiele emocji. Przekonał się o tym 
Wójt Gminy Wojsławice po czerwcowej wypowie-
dzi, która zmusiła go do zorganizowania 20 wrze-
śnia 2015 roku konferencji „Wydarzenia w Wierz-
chowinach i Hucie z czerwca 1945 roku”. 

Przez wiele lat bezmyślnie powtarzane 
nawet przez historyków cytaty z ubeckich proto-
kołów, które zazwyczaj były fałszowane dla po-
trzeb ówczesnej propagandy ustrojowej, wyrobiły 
krzywdzącą opinię żołnierzom Narodowych Sił 
Zbrojnych. Zapisy w protokołach miały za zadanie 
postawienie w najbardziej niekorzystnym świetle 
polskiego ruchu oporu walczącego z sowietyzacją. 
Dzisiaj dzięki możliwości wglądu do archiwów oka-
zuje się, że dowodem wymuszania nieprawdziwych 
zeznań na świadkach są chociażby ślady krwi na 
protokołach przesłuchań. W aktach znajdują się 
także fałszywe dowody w postaci zdjęć pomordo-
wanych, wykonane w scenerii zimowej, a zdarzenia 
wierzchowińskie odbyły się przecież w środku lata. 
Jest to kolejny dowód niewinności NSZ, bo foto-
grafie nie przedstawiają zamordowanych Ukraiń-
ców, ale wręcz przeciwnie: bestialsko zamęczonych 
Polaków na Wołyniu. Te machinacje mimo wszyst-
ko nie wpłynęły na decyzję ówczesnego PRL-ow-
skiego bezwzględnego sądu, bo nikt w tej sprawie 
nie został skazany! 

Najbardziej więc prawdopodobna wersja 
mówi, że polscy żołnierze ruchu oporu przyszli 
wykonać wyrok na kilkunastu wierzchowińskich 
Ukraińcach za współpracę z Niemcami i sowieta-
mi. Wiadomość o zamiarze przeprowadzenia akcji 
dotarła do UB, który w przebraniu wraz z funkcjo-
nariuszami NKWD dokonał masakry w Wierzcho-
winach i pobliskiej Hucie (gm. Wojsławice) gdzie 
następnego dnia stacjonowali żołnierze NSZ. Per-
fidnej zbrodni dokonali na „swoich”, aby winą za 
wszystko obarczyć oddziały NSZ. Późniejsze więc 
zeznania władze PRL fałszowały.

Bezczeszczenie zwłok, które przypisywano 
NSZ, dzisiaj jest także dementowane, ponieważ 
żołnierze polscy podczas wykonywania pamiętnego 
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wyroku nawet nie mieliby na to czasu. Natomiast 
na liczbę zamordowanych i pochowanych w Wierz-
chowinach składały się także ofiary UB i NKWD. 
Z takich też powodów członkowie chełmskiego koła 
Związku Żołnierzy NSZ postulują o ekshumację 
zwłok przy wierzchowińskim pomniku, aby osta-
tecznie udowodnić mniejszą winę żołnierzy pol-
skiego ruchu oporu. Zadanie jest trudne, ponieważ 
tego roku władze prawosławnego kościoła położyły 
na tym miejscu nowe płyty pomnikowe.

Pacyfikacja wsi Huta zdaniem historyków 
z IPN nie była odwetem za mord w Wierzchowi-

nach, ale także celowym dziełem UB i NKWD, skła-
dającym się na upozorowanie zbrodni i przeniesie-
nie za nią odpowiedzialności na NSZ.

Podczas konferencji referaty głosili: 
dr Paweł Kiernikowski, dr Mariusz Bechta i dr Ra-
fał Drabik. W konferencji uczestniczyła delegacja 
z gminy Siennica Różana: wójt Leszek Proskura, 
przewodniczący Rady Gminy Waldemar Nowosad 
i wiceprzewodniczący Ryszard Stasiuk oraz regio-
nalista Michał Zieńko i dyrektor Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej Andrzej Misiura.

adm

Zakończenie roku 
akademickiego 2014/2015

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się 4 lipca 
2015 r. w Centrum Kultury w Siennicy Różanej. 
Imprezę uświetniły władze gminy i powiatu oraz 
przedstawiciele współpracujących instytucji.

Już od rana panie pod kierunkiem: Rena-
ty Karwowskiej i Elżbiety Zając gotowały, kroiły, 
mieszały, dosmaczały potrawy, aby impreza miała 
niezapomniany charakter.

Zgromadzonych powitał Aleksander Ży-
łowski - przewodniczący Rady Programowej UTW. 
Następnie Krystyna Skóra – koordynator UTW 
przedstawiła opracowane z Anną Fornal – prezes 
UTW sprawozdanie rzeczowe i finansowe, które 
określiło stan środków uniwersytetu na 10.712,57 
zł, z tego: składki słuchaczy wyniosły 4.554,86 zł, 
a środki UMCS w Lublinie 6.167,71 zł.

Jubileusz Krzysztofa Kołtuna

14 października 2015 roku w Chełmskiej 
Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z okazji 
30-lecia pracy wydawniczej i 40–lecia pracy litera-
ckiej Krzysztofa Kołtuna. Poeta słynie z zamiłowa-
nia do Kresów Wschodnich,  ich kultury, literatury 
i pamiątek. W trakcie rozmowy literackiej zatytu-
łowanej „Muzy i życie” opowiadał o swoich tomi-
kach wierszy, inspiracjach literackich i planach na 
przyszłość. Z nostalgią wspominał (zadebiutował 
jako nastolatek) młodość związaną także z ziemią 
siennicką, ponieważ został ochrzczony w parafii 
Żdżanne. Regionalista i antykwariusz oczarował 
zaproszonych gości ogromną wiedzą na temat hi-
storii kresów, filozoficznym podejściem do życia 
i poczuciem humoru. To piękne spotkanie uświet-
nił koncert Chóru Lechici z Hrubieszowa, który ma 
w swoim repertuarze pieśni do słów jubilata. Atrak-
cją wieczoru była także wystawa książek Krzysztofa 
Kołtuna oraz sztuki rzemiosła Nadbuża.

WydarzeniaWydarzenia

Od lewej: dr Mariusz Bechta, pośrodku Wójt Gminy Wojsławice. 
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Ewa Dobrzańska-Mochniej

Z serca strofy

Tom poetycki „Miejsce na ziemi”  to debiu-
tancki zbiór poezji Michaliny Szczupak, opubliko-
wany w grudniu 2014 r. w serii Biblioteka „Ziar-
na”. Autorka jest bezpośrednio związana z ziemią 
siennicką, mieszka obecnie w Siennicy Królewskiej 
Dużej. Pasja pisarska, jak sama przyznaje, zrodziła 
się w niej późno, kiedy wreszcie odnalazła czas na 
refleksję, mogła zajrzeć w głąb siebie. 

Jej teksty literackie doskonale wpisują się 
w nurt poezji ludowej. Można odnaleźć wśród nich 
wszystkie formy typowe dla tej odmiany literatury: 
utwory religijne, moralizatorsko dydaktyczne, po-
ezję domową i rodzinną, satyryczną, obywatelską 
i osobistą, refleksyjną. Podmiot liryczny stale ujaw-
nia w wierszach pisarki swoją obecność. Jest nim 
mądra, dojrzała kobieta, świadoma w pełni upływu 
czasu i przemijania, własnej ułomności, która ak-
ceptuje starość, choć obawia się śmierci. Dostrze-
ga zachodzące w sobie zmiany i potrafi się z nimi 
pogodzić. Trzeźwo ocenia otaczającą rzeczywistość 
i snuje refleksje natury egzystencjalnej.

Ten późny debiut wydaje się być próbą wy-
pełnienia pustki, jaka pojawiła się w życiu poetki:

Kiedy jestem samotna,
Gdy jest mi smutno i źle
Ratunek niosą wiesze,
Które same piszą się 

(„Samotność”)

To wiersze często bardzo osobiste, kryjące 
pod warstwą żartu i ironii gorycz rozczarowania. 
Czasem wypełnia je nostalgia związana z odejściem 
bliskich, brakiem ciepła, czasem złość i niezgoda 
na świat, który nie spełnia oczekiwań. 

Serce wzgardzone, dusza rozdarta,
Jakże mi trudno przylgnąć do świata 
Skoro mnie życie rozczarowało?

(„Gubię żale”)

Autorka podejmuje też próby pogodzenia 
się z samą sobą. Szuka radości we wspomnieniach 
dzieciństwa, w obrazach rodzinnego domu, w zna-

jomych krajobrazach. Upersonifikowana natura, 
stale aktywna i zmysłowa pochłania jej uwagę; 
choć czasem jest groźna, budzi zachwyt. Ukojenie 
przynosi też poetce głęboka wiara. Utwory zawarte 
w tomiku często przybierają ton modlitewny lub 
dziękczynny. Lirykę wyznania zastępuje bezpo-
średni, uroczysty zwrot do adresata. Autorka jest 
pewna Bożej opatrzności, ukazuje Boga jako do-
brego ojca, odczuwa świat jako dany sobie, czerpie 
radość z jego piękna. W jej wierszach wyraźnie po-
jawia się franciszkański zachwyt nad cudem stwo-
rzenia:

Dziękuję Panie za ten świat
Po którym pozwalasz mi chodzić,
Podziwiać piękno każdego dnia…

(„Dziękuję”)

Dzięki wierze jest pewna celowości własne-
go istnienia, życie rozumie jako zadanie, czuje się 
za nie obarczona odpowiedzialnością:

Bóg stworzył nas w jakimś celu,
Może dla jednego albo dla wielu.
I zdaje się, że Bóg nas rozliczy
Z każdego roku miesiąca i dnia.

(„Cel w życiu”)

Ten religijny namysł nad istotą życia zostaje 
ubrany w prosty przekaz językowy, urokliwy dzięki 
swej szczerości, ale nie naiwności. 

Prostota treści, języka, operowanie zesta-
wem nieskomplikowanych, zasadniczych środków 
stylistycznych (np. powtórzenia, zestawienia, prze-
ciwstawienia) to cechy poetyki, które sprawiają, że 
przekaz jest łatwy w odbiorze, przejrzysty, nakiero-
wany na typowego dla środowiska autorki odbior-
cę. Utwory ubrane w tradycyjną formę wierszową, 
mają charakter sylabiczny, ale to sylabizm niere-
gularny, rym, który ma nadać im śpiewności, czę-
sto plącze się i gubi, a wiersz skłania się ku mowie 
potocznej. 

Artystka ma pełną świadomość swego po-
etyckiego warsztatu, uroda jej poezji tkwi w auten-
tyzmie prezentowanych doznań, szczerości poetyc-
kiego wyznania:

Ja nie piszę modnych wierszy,
Bo takich nie umiem.
Ale śpiewam swoje nutki,
Które ja rozumiem.

Ewa Dobrzańska-MochniejZ serca strofy
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One płyną z mojej duszy
Wąziutkim potokiem, 
Przepędzając smutne myśli,
By odeszły bokiem.

(„Refleksja”)

Poezja Michaliny Szczupak nosi zatem ce-
chy typowe dla literatury ludowej. Warto pamię-
tać, że niezależnie od formy, jest to pisarstwo na 
wskroś humanistyczne, egzystencjalne, nierzadko 
przeniknięte liryczną refleksją, poetycką zadumą. 
Te znamiona nosi także twórczość pisarki. Z pew-
nością wzbogaca ona lokalną kulturę, wpisuje się w 
nurt pisarstwa grupy literackiej działającej na tere-
nie gminy Siennica Różana. 

Ewa Dobrzańska-Mochniej

 
Monika Nagowska 

Filigranowe opowieści

Poeta versus mędrca 
szkiełko i oko

Najważniejsze zalety, którymi powinien 
odznaczać się bibliotekarz to dokładność i skru-
pulatność – wielu znawców tematu te właśnie 
cechy podkreśla w fachowych publikacjach. Nikt 
nie wspomina zaś o skłonności do fantazjowania 
i poetyckiej duszy. Najwyraźniej bibliotekarzowi 
to niepotrzebne. Zdarza się jednak i tak, że tę od-
powiedzialną funkcję - wymagającą dokładności 
i skrupulatności – wykonują osoby, które w ściśle 
określone ramy nigdy nie pozwoliły się wtłoczyć i 
których dusza znad katalogów ciągle gdzieś „nad 
poziomy wylatywała”. 

Mowa o najsłynniejszym ze słynnych – 
o Adamie Mickiewiczu. Jaki był wieszcz? Piękna 
twarz, koralowe usta, gęsty hebanowy włos, pew-
ność siebie i niepospolita bystrość.1 Możemy też 

1 Barbara Wachowicz: Malwy na lewadach. Warszawa: 
Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1983, s. 175

przeczytać, że: ...był uczniem zdrowia miernego, 
pilności nadmiernej, celującym w logice, fizyce 
i historii naturalnej...2 W nowogródzkim muzeum 
zachowało się nawet świadectwo późniejszego po-
ety z taką oto opinią: Wszem i wobec i każdemu 
z osobna, komu by o tym wiedzieć należało, czyni-
my wiadomym, poświadczamy, że pan Adam Mic-
kiewicz w publicznej szkole naszej nowogródzkiej 
do klasy szóstej w ciągu roku uczęszczał (...) pilnie 
się przykładał i nic przeciwnego obyczajności nie 
popełnił.3 W opracowaniach można odnaleźć mnó-
stwo szczegółów z jego życia - jak dorastał, kogo ko-
chał, na co chorował, że był studentem, więźniem, 
nauczycielem i emigrantem. Niestety o tym, że był 
bibliotekarzem wiedzą tylko wtajemniczeni. 

Adam Mickiewicz swój pierwszy kontakt 
z książką zawdzięcza szlachciance Mołodeckiej 
- pierwszej kobiecie, jaką ujrzał w życiu. Krótko 
mówiąc, reprezentowała ona jeden z najstarszych 
zawodów świata. Była akuszerką. Ona to właśnie 
chcąc, aby dziecko odznaczało się mądrością, od-
cięła pępowinę przyszłego wieszcza na książce, któ-
rą znalazła w pobliżu. Ponieważ działo się to w wi-
gilię Bożego Narodzenia i to raczej w Zaosiu, a nie 
w Nowogródku - nie do końca wiadomo, cóż to za 
książka posłużyła Adamowi. Jedna z wersji mówi 
o tym, że były to poezje Krasickiego. Pokazywano 
później ów wolumin i stąd wiadomo, że w ręce Mo-
łodeckiej trafił w tym szczególnym momencie tom 
sądowego procesu oprawiony w czarną skórę. 

I jakby na wróżbę niekoniecznie dobrą - 
przyszły wieszcz dorastał w ciekawych czasach, co 
jest raczej przekleństwem niż zaletą. Młody Adam 
Mickiewicz po tym niemowlęcym kontakcie z są-
dowymi aktami ponownie zetknął się z „wymiarem 
sprawiedliwości” przy okazji aresztowania w Wil-
nie grupy studentów. Młodzi chłopcy – a wśród 
nich poeta – zimę roku 1823 spędzili za murami 
więzienia w dawnym klasztorze oo. Bazylianów. 
Ponieważ czasami wstawiano się za więźniem, zda-
rzało się, że opuszczał on więzienie i trafiał pod do-
zór policji. W ten właśnie sposób wydostał się zza 
krat m.in. Ignacy Domeyko, a dzięki poręczeniu 
Joachima Lelewela również i Mickiewicz. Reszta 
aresztowanych została za więziennym murem. Wy-
puszczono ich na wolność po to tylko, aby dać czas 

2 Alina Witkowska: Mickiewicz. Słowo i czyn. Warsza-
wa: PWN, 1983, s.44
3 Krystyna Siemiatycka: W nowogródzkiej stronie. 
„Pani” 1998 nr 2, s. 122
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na przygotowanie się do zesłania w głąb Rosji.4 Oj, 
że też Mołodecka innej książki nie znalazła pod 
ręką i spokojniejszego życia nie wywróżyła poecie... 
Jedyne pocieszenie, że dzięki tym perturbacjom li-
teratura polska wzbogaciła się o dramat „Dziady”.  
Mickiewicz w ich III części oddał atmosferę panu-
jącą w więziennej celi, do dziś nazywa się ją celą 
Konrada. 

4 Mickiewicza aresztowano 23 października 1823 r., 
opuścił więzienie 21 kwietnia 1824 r. Po kilku miesiącach 
– 14 sierpnia – car Aleksander zatwierdził wyrok skazu-
jących pozostałych filomatów na deportację w głąb Rosji.

Przygoda ze słowem pisanym w powija-
kach rozpoczęta, pędziła dojrzałego Mickiewi-
cza wieloma drogami. W końcu wyemigrował do 
Francji i – jako najbardziej znany polski uchodźca 
– szukał swojego miejsca na obczyźnie. Starał się 
przy tym zrobić coś dobrego dla polskiej kultury. 
W 1833 roku opublikował we francuskim czasopi-
śmie „Stowarzyszenie Cywilizacji” - „Apel do na-
rodów cywilizowanych o stworzenie biblioteki do 
ofiarowania Polsce”. W rodzimej wersji językowej 
tekst ten jest znany jako „Rabunek bibliotek i mu-
zeów w Polsce”. Mickiewicz prezesował poza tym 
Towarzystwu Historyczno-Literackiemu i stał się 
w 1838 roku jednym z twórców Biblioteki Polskiej 
w Paryżu – powołano go też do Rady Bibliotecznej.5 

Został nawet... konserwatorem. Nie, nie znaczy to 
wcale, że reperował biblioteczne okna. Po prostu 
w ten sposób nazywano opiekuna i kontrolera 
działalności książnicy. Konserwator-Mickiewicz 
szczerze troszczył się o polską bibliotekę. Starał się 
o przywrócenie dla niej rządowego stypendium, 
zabiegał o nowy gmach i nowe woluminy. Ofiaro-
wał sporo książek z własnych zbiorów, zwłaszcza 
w 1846 roku, dając dobry przykład dla innych. Ja-
kie pozycje przekazał, trudno dziś ustalić, gdyż czy-
telnicy nie zawsze oddawali wypożyczone książki 
(zwłaszcza, gdy wiedzieli, od kogo dar pochodzi). 

W końcu wieszcz, do którego silniej prze-
mawiało czucie i wiara, zdecydował się na „mędrca 
szkiełko” i związał swój romantyczny żywot z bi-
blioteką. Praca ta dawała utrzymanie i pozwalała 
przetrwać w czasie trudnych lat emigracji. Niektó-
rzy biografowie pomijali to mało porywające za-
jęcie mistrza, co najwyżej dodawali, że nużyło go 
katalogowanie książek. Tymczasem Mickiewicz – 
bibliotekarz o duszy niewątpliwie poetyckiej – wy-
konywał sumiennie swoje mało poetyckie zajęcie. 

Zawodowym bibliotekarzem stał się w 1840 
roku, gdy zatrudniono go w Bibliothéque Royale 
(Bibliotece Królewskiej). Zajął się tam katalogowa-
niem 1500 rękopisów słowiańskich i uzyskiwał za 
to dodatkowe wynagrodzenie. Wykłady w Collége 
de France – podstawa jego utrzymania – nie były 
zbyt dochodowe. Żmudna praca co prawda znie-
chęcała Mickiewicza, lecz gdy chciał ją porzucić 
– zaproponowano mu wyższe wynagrodzenie i tym 
sposobem zatrzymano. Zajął się też Adam Mickie-
wicz opracowaniem bibliografii dokumentów pisa-

5 Biblioteka Polska w Paryżu jako samoistna placówka 
działała do roku 1891.

Portret Adama Mickiewicza w wydaniu „Poezji”,  
Wilno 1822 (źródło: http://polona.pl).

Adam Mickiewicz w rysunku Joachima Lelewela 
(źródło: https://pl.wikipedia.org).
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nych głagolicą i cyrylicą. Odszedł dopiero w 1842 
roku. A jednak po dziesięciu kolejnych latach - po 
zwolnieniu z Collége de France – nastąpiło jego bi-
blioteczne nawrócenie. Za 2000 franków rocznie 
oraz służbowe mieszkanie poeta związał się w 1852 
roku z Biblioteką Arsenału. Pracę tę uzyskał „po 
znajomości” dzięki wsparciu rodziny Bonapartych. 
Katalogowanie męczyło go jak dawniej, ale zaję-
cie nie było zbyt absorbujące – pracował trzy razy 
w tygodniu po pięć godzin. Poza tym okazał się 
nowoczesnym bibliotekarzem – doradzał, kore-
spondował, wyszukiwał rzadkie druki. Mickiewicz 
uważał, że zawód ten powinien być przez Polaków 
bardziej doceniany: W liście do Konstancji Łubień-
skiej zżyma się, że wielu uważa bibliotekarstwo 
za pracę „lichą i poniżającą. Bo choć tak długo w 
emigracji biedujemy, humory i nałogi pańskie (...) 
kwitną zawsze w nas”.6 I pomyśleć, że rodowici 
Francuzi uważali stanowisko w Bibliotece Arsena-
łu za zbyt dobre dla polskiego poety. 

Katalogowanie nie stępiło mu fantazji, bo 
jak inaczej można wytłumaczyć fakt, że Mickiewicz 
beztrosko... rozrywał tomy na części? Każdemu bi-
bliotekarzowi serce pęka na samą myśl o tym, za-
pewniam. Poeta najwyraźniej uznał jednak, że jeśli 
kogoś interesuje tylko wybrany rozdział książki, to 
– przynajmniej z prywatnych zbiorów – pożyczyć 
mu trzeba właśnie rozdział. Reszta pozostawała 
bezpiecznie w księgozbiorze.  

6 Zbysław Arct: Wybitni Polacy w służbie książki. War-
szawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983, s. 83

Godnym następcą Adama Mickiewicza był 
syn Władysław. Nieznane są okoliczności jego na-
rodzin i nie wiadomo, czy w użyciu był wówczas 
jakiś godny wolumin. Wiadomo natomiast, że to-
mów nie rozrywał. Może dlatego Władysława zwa-
no ambasadorem książki polskiej w Paryżu, a Ada-
ma - nie. Młodszy Mickiewicz prowadził Księgarnię 
Luksemburską oferującą polskie wydawnictwa, 
a nad księgarnią - Wielką Czytelnię Międzynarodo-
wą. Pamiętano też pana Władysława jako wydawcę 
serii dzieł naszych pisarzy. W końcu los skierował 
go do założonej przez rodzica Biblioteki Polskiej. 
Tym razem nie pan konserwator, ale pan dyrek-
tor nosił nazwisko „Mickiewicz”. Za jego kadencji 
dwukrotnie powiększono księgozbiór, zwiększy-
ła się też liczba odwiedzin, organizowano odczy-
ty, wystawy, remontowano gmach. Sam dyrektor 
zaś - podobnie jak ojciec – pomagał czytelnikom 
w doborze lektur. W 1903 roku stworzył Muzeum 
Mickiewiczowskie, gdzie umieścił zbiór rękopisów, 
książek i innych pamiątek. 

W 1939 roku Biblioteka Polska liczyła 100 
tys. książek, 20 tys. druków ulotnych, 3 tys. cza-
sopism, 3362 „jednostki kartograficzne”, 12 tys. 
grafik i zbiór monet.7 Skarb ten próbowano ukryć 
przed okupantem niemieckim w zamku Montre-
sor hrabiny Ksawerowej Branickiej i rozproszyć 
w innych bibliotekach. Niestety wkrótce w 766 
skrzyniach wywieziono zbiory do Rzeszy. Dopiero 
w 1945 roku odkryto je w Saksonii. A dokonał tego 
Paul Lefrac... bibliotekarz. Mickiewiczowskie Mu-
zeum trafiło po wojnie do warszawskiego Muzeum 
Literatury. Część spuścizny Biblioteki Polskiej od-
wieziono do Paryża, część przekazano Bibliotece 
Narodowej. Znowu, jak niegdyś w Paryżu, „Mickie-
wicz” uratował się dzięki bibliotece i ludziom z nią 
związanym. Nic w tym dziwnego. Przecież żywot 
wszystkich znanych pisarzy nierozerwalnie wiąże 
się z biblioteką. Od niej zazwyczaj zaczynają jako 
młodzieńcy, poznając świat literatury ze wszyst-
kimi jego tajemnicami. Na koniec zaś w bibliote-
ce płynie ich „życie po śmierci” – myśl zamknięta 
w woluminie krąży po świecie przez stulecia, pod-
czas gdy sam autor krąży już jedynie po niebio-
sach...

Zdarza się jednak, że i z zaświatów autor 
wciąż wpływa na postępowanie wielbicieli. Choć 

7 Grażyna Polkowska: Skarbnica. „Wiedza i Człowiek” 
1994 grudzień, s. 15 (dodatek do „Wiedzy  i Życia” 1994 
nr 12)

A
da

m
 M

ic
ki

ew
ic

z 
w

 la
pi

da
rn

ej
 k

ar
yk

at
ur

ze
 S

ta
ni

sł
aw

a 
W

ys
pi

ań
sk

ie
go

 (ź
ró

dł
o:

 F
er

dy
na

nd
 B

. R
us

zc
zy

c,
 J

ac
ek

 
U

rb
ań

sk
i „

K
ar

yk
at

ur
zy

śc
i p

ol
sc

y”
 W

ar
sz

aw
a 

19
94

)

Monika NagowskaPoeta versus mędrca szkiełko i oko



��

może niekoniecznie w taki sposób, jakiego życzy-
liby sobie mędrcy ze swoimi szkiełkami i przeni-
kliwym wzrokiem. Barbara Wachowicz podróżując 
ze znajomą po Litwie i szukając śladów Mickiewi-
cza, trafiła na pewnego leciwego leśniczego. On to 
zatrzymał obie panie mówiąc: Dieuszki, a wy na 
wierno iz Polszy? Co to, brzozy Mickiewicza szu-
kacie? Okazało się, że brzoza owszem była (zasa-
dzona przez poetę na pamiątkę rozstania z uko-
chaną Marylą), ale przepadła nie wiadomo kiedy 
i gdzie. Teraz szukają jej dla szczęścia dziewczęta: 
Na sobótki zamiast po kwiat paproci idą szukać 
brzozy Mickiewicza. Bo powiadają, że ta, która ją 
znalazłszy, do jesieni za mąż wyjdzie. Za ukocha-
nego! I syna mu porodzi. Poetę!8

Romantyczność jak żywa. Wiecznie żywa. 
Wciąż wymyka się klasyfikacjom… 

I żaden tu katalog biblioteczny nie pomoże.

Monika Nagowska
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Michalina Szczupak

Moja miłość

Poezja to piękno
To modlitwa duszy
Jeśli jej nie czujesz
Poety nie zrozumiesz

Radością i łzami 
Ściskaniem krtani
I zimnym mrowieniem
W palcach to czujesz
 
Poezja to niska 
Gdy łez nie wyciska
W bólu radości ukryciu
Dusza nie klęka w zachwycie

Pięknie gdy zakwita
I za serce chwyta
Radością się staje
Łagodzi obyczaje

 
Jesień życia

Jestem sama w mej jesieni
i decyzji tej nie zmienię
Pozostałam jedna sobie
I co lubię teraz robię

Po co z chłopem się chandryczyć
Prać gotować być na smyczy
Znosić fochy i zazdrości
Niby to z wielkiej miłości

Werdyktu tego nic nie zmieni
Chociaż można kochać i w jesieni
Jesienne słońce miłe dla człowieka
Ale żaru już się nie doczekasz

Dziadek z babcią

Babcia z dziadkiem starzy byli
O młodości wciąż marzyli
Żadna cena nie gra roli
Niechaj piecze szczypie boli

Poszła babcia do doktora
Może znajdzie jakąś radę?
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Co by zrobić na ten czas
By się choć odmłodzić raz

A że doktor z żartów słynął
Dał więc babci butelczynę
Po kolacji wziąć łyżeczkę
No i przespać się troszeczkę

Gdy do domu powróciła
Jak zalecił tak zrobiła
Dobra chwila nie minęła
Babcia z łóżka wyskoczyła

I wybiegła jak szalona
Ale kiedy już wróciła
Tak do dziadka przemówiła

To lekarstwo mężu miły
Tyle mi dodaje siły
Że wybiegłam jak szesnastka

Na to dziadek przytakuje
Tak pomogło moja duszko 
Już się czuję jak niemowlę
Tylko strasznie śmierdzi łóżko

Refleksja

Ja nie piszę modnych wierszy
Bo takich nie umiem
Ale śpiewam swoje nutki
Które ja rozumiem

One płyną z mojej duszy
Wąziutkim potokiem
Przepędzając smutne myśli 
By odeszły bokiem

Jak to dobrze i radośnie
Ma chwilo natchnienia
Kiedy pióro po papierze
Pisze bez wytchnienia

Kiedy wszystko się układa
Prosto i zwyczajnie

A ja czytam swoje wiersze
Drukowane w ,,Ziarnie”

Dwie historie

Niedolisek

W połowie lata, kiedy przez wiele dni usi-
łowałem sfotografować bąka, ptaka o bardzo skry-
tym sposobie życia, zauważyłem młodego liska 
ostrożnie idącego przez  łąkę. Starał się nie dotykać 
osrebrzonej rosą trawy. Zaglądał w większe zielo-
ne kępy, pojedyncze krzaczki i nieustannie zbliżał 
się w moją stronę. W pewnej chwili zauważył moją 
kryjówkę, przyglądał się jej przez dłuższą chwilę, 
po czym spokojnie się oddalił.

Następnego poranka dostrzegłem niedo-
liska w odległości pięćdziesięciu metrów, upolo-
wał coś, kreta lub jakiegoś gryzonia. Kolejnego 
dnia podchodził coraz bliżej i kiedy w odległości 
dziesięciu metrów zaczął  znaczyć teren, zrobiłem 
pierwszą fotografię. Cichy trzask migawki spro-
wadził badawcze spojrzenie w moją stronę, drugi 
trzask prawidłową reakcję, czyli ucieczkę. Portret 
młodzieńca o bystrym spojrzeniu i sympatycznej 
mordce jednak pozostał.

Orzesznica

Orzesznica leszczynowa z rodziny popieli-
cowatych jest gryzoniem wielkości myszy, z długim 
owłosionym rudawym ogonkiem. Żywi się nasio-
nami, owocami, orzechami, zjada niewielkie ilości 
owadów. W dzień śpi w gnieździe, nocą myszkuje 
w zaroślach leszczynowych, sadach i lasach. W paź-
dzierniku zapada w sen zimowy.

Zimuje w dziuplach, w zaroślach zagrzeba-
na w liście i suche trawy.

Orzesznica z fotografii smacznie spała 
w domku dla ptaków, w ogrodzie mojego sąsiada. 
Kiedy pan Czesław zrywał gruszki, zauważył gry-
zonia uciekającego z ptasiego domku. Pospiesz-
nie przywołał mnie i dzięki temu mamy fotografię 
pięknej orzesznicy.

W ubiegłym roku jesienią widziałem takie-
go futrzaka koło Cycowa. Gatunek jest chroniony. 
Niewiele ich występuje na terenie południowo-
wschodniej Polski, nikt ich nie spotkał na wybrze-
żu, natomiast Wielkopolska szczyci się posiada-
niem zaledwie jednego stanowiska orzesznic.

Mirosław Ignacy Kaczor
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