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Młodzieżowa orkiestra Dęta

Wzmianki na temat pierwszej orkiestry dętej 
w Siennicy Różanej sięgają początku XX wieku. Bli-
sko sto lat później w 2007 roku zawiązała się Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją Tadeusza 
Stopy. Istniała piętnaście lat. Przez jej szeregi prze-
winęło się ponad 60 osób. Obok wybrane zdjęcia 
zespołu, a więcej informacji na str. 10. Próbę utwo-
rzenia nowej orkiestry w Siennicy Różanej podjęto 
w 2016 roku. Zapraszamy do współpracy.

Zespół Tańca Nowoczesnego „No Name”

Na pierwszej stronie okładki prezentujemy Zespół 
Tańca Nowoczesnego „No Name” Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej, który prowadzi od 2011 roku  
Sabina Englot. Na zdjęciach: Katarzyna Kargul, 
Oliwia Dorosz, Wiktoria Dorosz, Wiktoria Martyn, 
Anna Żebrowska, Natalia Pazyna, Magdalena Guz, 
Patrycja Dyjach.
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Andrzej David Misiura

Od redakcji

Siennickie orkiestry dęte szczycą się prze-
szło stuletnią tradycją i z tego powodu zdecydowa-
liśmy się przypomnieć o nich w bieżącym wydaniu 
„Ziarna”. Powstanie pierwszej orkiestry na począt-
ku XX wieku, dało początek ruchowi muzycznemu 
na terenie gminy Siennica Różana, w ramach któ-
rego powstawały później mniejsze orkiestry dęte, 
kapele ludowe i zespoły grające na weselach i za-
bawach. Pojawiały się kolejne pokolenia młodych 
muzyków i mnożyły się różne składy zespołów. 
Bywało, że funkcjonowało równolegle blisko dzie-
sięć grup instrumentalnych. Pannom na wydaniu 
nie zależało wówczas na bogactwie, wystarczyło, 
że kandydat na męża był muzykalny, albo przy-
najmniej pochodził z Siennicy. Już przed 1918 ro-
kiem zabawy odbywały się m.in. przy dworku La-
skowskiego w Barakach, a w latach dwudziestych 
XX wieku niedzielne potańcówki organizowano 
w gminnej tkalni. Przez wiele lat wydarzyło się 
wiele zabawnych i groteskowych przygód - opo-
wiada Eugeniusz Miazga, który po drugiej wojnie 
światowej był pierwszym puzonistą, początkowo 
grającym na puzonie klawiszowym. Później za-
służył się prowadząc przez trzydzieści lat krasno-
stawską orkiestrę dętą. Pochodził z uzdolnionej 
rodziny, na przykład jego brat Mieczysław Miazga 
miał talent plastyczny – malował tzw. plenery, czy-
li dekoracje do sztuki „Chata za wsią” wystawianej 
przez miejscowy teatr. 

Obecnie coraz rzadziej można usłyszeć re-
lacje i anegdoty z życia muzyków, ponieważ odcho-
dzą wraz z ludźmi i modą na nowoczesność. Liczy-
my, że nasi Czytelnicy zechcą podzielić się z nami 
najciekawszymi wspomnieniami. Czekamy na Wa-
sze listy i opowieści, które obiecujemy opracować 
i wydrukować w następnych wydaniach „Ziarna”.

Tradycyjnie prezentujemy informacje 
o tym, co od poprzedniego wydania wydarzyło się 
na terenie gminy Siennica Różana. Nie brakuje 
wątków artystycznych i opracowań popularno-
naukowych. Bohaterką numeru jest także artystka 
malarka – Maria Cholewa z Siennicy Królewskiej 
Małej. Miłej lektury.

Andrzej David Misiura

Od redakcji Wydarzenia

Nominacje dla Siennicy Różanej

Uroczyste obchody Dnia Pracownika i Dzia-
łacza Kultury Powiatu Krasnostawskiego odbyły 
się 12 maja 2016 roku w Tarnogórze. Zaproszono 
przedstawicieli instytucji kultury oraz osoby zgło-
szone do tegorocznego konkursu „Kultura 2016”. 
W swoich wystąpieniach Józef Obroślak wicedy-
rektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, 
oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk 
podkreślali siłę niematerialnych wartości kultury, 
które nie obawiają się destrukcji, ponieważ trwają 
wiecznie w społecznej świadomości. Słów uznania 
nie szczędzono pod adresem władz powiatowych 
za kontynuowanie dorocznego święta kultury, któ-
re niegdyś zainicjował Tadeusz Andrzej Kiciński.

W ramach konkursu „Kultura” przyzna-
wano nagrody w czterech kategoriach, natomiast 
przed dwoma laty wprowadzono piątą kategorię – 
Senior Kultury powiatu krasnostawskiego. Gmina 
Siennica Różana zgłosiła następujących kandyda-
tów: Janusz Pawlicha, Kapela Ludowa „Siennica”, 
Konrad Loba, Tomasz Maćkiewicz i Regina Knap. 

Do nagród nominowano dwoje ostatnich sienni-
czan. Ostatecznie jury w składzie: Józef Obroślak 
- zastępca dyr. oraz instruktorzy WOK - Iwona Nie-
wczas i Andrzej Sar przyznali tytuły: 
- Animator Kultury - Józef Czugała, 

kapelmistrz orkiestry dętej z Tarnogóry,
- Zespół Artystyczny - Kapela Ludowa 

„Łopieńczacy”, gm. Łopiennik,
- Talent Artystyczny - Grzegorz Dzirba, 

szef orkiestry w Sobieskiej Woli,
- Twórca Kultury - Teresa Nowak, gm. Krasnystaw,
- Senior Kultury - Halina Marucha, gm. Krasnystaw.

Oprawę artystyczną przygotował Młodzie-
żowy Dom Kultury w Krasnymstawie i Ośrodek 
Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze.

Regina Knap 
nominowana do tytułu 

Senior Kultury

Tomasz Maćkiewicz 
nominowany do tytułu 

Twórca Kultury
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Eugeniusz Miazga

 

„Jest w orkiestrach dętych 
jakaś siła”

Początek ruchu muzycznego w gminie Sien-
nica Różana datowany jest na lata dziewięćdziesią-
te XIX wieku. Zainicjował go m.in. ksiądz Włady-
sław Wiśniowiecki sprawujący w latach 1896-1906 
urząd proboszcza miejscowego Kościoła pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ks. Wiśnio-
wiecki prowadził szeroko zakrojoną działalność 
społeczną np. wchodził w skład zarządu Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami w Warszawie, nato-
miast w Siennicy Różanej założył tkalnię, a dzięki 
hojności Stefana Eugeniusza Lubomirskiego odno-
wił kościół i wyposażył w nowe organy oraz założył 
chór chłopięco-męski.

Znaczącą rolę jednak w dziedzinie krzewie-
nia kultury muzycznej odegrał parafialny organi-
sta i jednocześnie nauczyciel szkoły podstawowej 
Józef Czerwieniec. Wyjątkowo uzdolniony muzyk, 
pedagog oraz społecznik przyczynił się do powsta-
nia chóru dużego formatu, Towarzystwa Ochot-
niczej Straży Ogniowej i orkiestry składającej się 
z mieszkańców wsi i młodzieży szkolnej.

Orkiestra występowała podczas wszystkich 
uroczystości kościelnych, szkolnych i państwo-
wych. Uczestniczyła w paradach i przemarszach 
straży pożarnej w drodze do kościoła, szkoły czy 
remizy. Zwykle po oficjalnych uroczystościach od-
bywały się zawody strażackie i popularne zabawy 
taneczne, w trakcie których przygrywała ta sama 
orkiestra.

Niewiele wcześniej (1881) w niedalekim 
Starym Zamościu powstała słynna Włościańska 
Orkiestra Karola Namysłowskiego. Pewnego razu 
obie orkiestry spotkały się na pielgrzymce i połą-
czone wykonały pod jedną batutą oprawę uroczy-
stości odpustowej. Poziom i umiejętności orkiestr 
były wówczas wyrównane. Po II wojnie światowej 
orkiestra hrabiego Namysłowskiego przeszła na fi-
nansowanie państwa i święcąc nieustanne sukcesy, 
przetrwała do dnia dzisiejszego.

Siennicka orkiestra natomiast nie miała 
w owym czasie tyle szczęścia zarówno do mece-
natu szlacheckiego, jak i państwowego. Zaczęła 

przechodzić kryzys, głównie ze względu na brak 
wsparcia finansowego i różnicę zdań pomiędzy 
kapelmistrzem Józefem Czerwieńcem, a zarządem 
OSP w Siennicy Różanej, który patronował orkie-
strze. Taką wersję potwierdzał słynny i utalentowa-
ny skrzypek ówczesnej orkiestry - Stanisław Łoza 
z Siennicy Różanej.

Do muzycznych indywidualności zalicza-
ny był także Stanisław Brzyszko oraz Władysław 
Dzik (1896-1956), który podczas służby wojskowej 
w carskiej armii przydzielony został do orkiestry 
dętej i grał na trąbce oraz skrzypcach. Po blisko 
sześcioletniej nieobecności powrócił w rodzinne 
strony i natychmiast założył orkiestrę dętą składa-
jącą się z siennickiej młodzieży. W skład zespołu 
weszli:

1. Antoni Nowosad – trąbka
2. Antoni Ciechan – tenor
3. Józef Ciechan – alt
4. Jan Szymański –klarnet
5. Jan Miazga – klarnet
6. Aleksander Derkaczewski – klarnet
7. Jan Mróz – tuba
8. Władysław Mróz – bas
9. Stanisław Łoza – bas
10. Józef Kuś – baryton
11. Józef  Zając - bęben
12. Stanisław Zając - trąbka
13. Józef Stefańczyk – alt
14. Władysław Dzik (Dziuniek) – alt
15. Tadeusz Łoza – tuba
16. Józef Zaraza – tenor
17. Stanisław Miszczak – klarnet
18. Edward Herbut – klarnet
19. Bronisław Proskura – alt
20. Jan Gierszon – (trąbka)
21. Władysław Chorągiewicz – (tenor)

Orkiestra dęta szybko zyskała uznanie 
mieszkańców i miejscowych władz, a także pro-
boszcza, który nawet zatrudnił kapelmistrza Wła-
dysława Dzika na etat kościelnego w siennickiej 
parafii.

Gdy w 1939 r. wybuchła wojna, orkiestra 
dęta zawiesiła swą działalność. Część muzyków 
powołano do czynnej służby wojskowej, skąd tra-
fili na front. Kilku dostało się do niewoli, a innych 
wysłano na roboty do Niemiec. Pozostali walczyli 
w oddziałach partyzanckich w okolicach Krasnego-
stawu.
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Muzycy często zasilali inne zespoły, 
np. orkiestrę dętą Państwowej Straży Pożarnej 
w Krasnymstawie pod dyrekcją Stanisława Brzysz-
ki zamieszkałego w Kozieńcu w gminie Siennica 
Różana. Członkowie tej orkiestry, którzy trafili 

Eugeniusz Miazga„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”

Władysław Dzik w orkiestrze wojskowej carskiej armii: 
siedzi drugi od lewej. 1896 r. 

Eugeniusz Miazga prowadzi Orkiestrę Dętą podczas uroczystości Chmielaków Krasnostawskich na początu lat 
dwutysięcznych. Pierwszy z prawej: Mieczyław Pawelec, uzdolniony krasnostawski trębacz, pierwszy w trzecim 
rzędzie: Tadeusz Majkut były kapelmistrz orkiestry wojskowej w Lublinie – rodem z Rudki k. Krasnegostawu i inni.

Na zdjęciu znajdują się: Marian Policha, Edward Herbut, Stanisław Zając, Tadeusz Darmochwał, Mieczysław 
Pawelec, Francidszek Małek, Henryk Żołędź,  Jan Żebrowski, Jan Artymiuk, Józef Szopa, Jan Marek, Stanisław 

Kowalczuk, Tadeusz Stefańczyk, Bronisław Proskura, Tadeusz Wolanin, Bronisław Hałas, Michał Karauda, 
Kazimierz Pawelec, Józef Niewidomski, Józef Zając, Stanisław Hamerla, Edward Soczyński, Tadeusz Majkut, 

Stanisław Kostrzanowski.

Siennicka Orkiestra Dęta pod dyrekcją Antoniego 
Nowosada, 1960 r.?. Od prawej: Antoni Nowosad, 

Tadeusz Stopa, Stanisław Zając, Stanisław Miszczak 
(Ciocia), Bolesła Proskura (Boleczek), Edward Herbut, 
Jan Miazga. W drugim rzędzie od prawej: Władysław 
Dzik (Dziuniek), Bronisław Proskura, Józef Szopa, Eu-
geniusz Miazga, Józef Kuś, Stanisław Łoza, Jan Mróz, 

Józef Zając. 
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na pierwszą linię frontu, brali udział w walkach, 
a jednocześnie - gdy była taka potrzeba - koncer-
towali i grali, podnosząc na duchu żołnierską brać. 
W składzie orkiestry znajdowali się także członko-
wie orkiestry siennickiej: Tadeusz Łoza, Józef Za-
raza, Kazimierz Proskura, Jan Brzyszko. Jednym 
z bardziej doniosłych wydarzeń był ich udział w 
zaślubinach z morzem po zdobyciu Kołobrzegu. 
Orkiestra grała wówczas m.in. hymn Polski.

Po zakończeniu wojny kapelmistrz Włady-
sław Dzik zaczął odbudowywać siennicki zespół. 
Wstąpili do niego powracający z wojska żołnierze-
muzycy i miejscowa dorastająca młodzież: Czesław 
Bodio, Piotr Kaczor, Bronisław Kubik, Bolek Pro-
skura, Józef Szopa.

Po 1950 r. zaczął werbować do orkiestry 
następną grupę uczniów, których szkolił we wła-
snym mieszkaniu. Później, gdy powołani zostali 
do zasadniczej służby wojskowej, prawie wszyscy 

wstępowali do orkiestr wojskowych, a po powrocie 
do cywila wszyscy mogli się pochwalić umiejętno-
ściami muzycznymi wysokiej klasy. 

Byli wśród nich:

1. Józef Szopa– tenor (Siennica Różana)
2. Eugeniusz Miazga – tenor, puzon (Siennica 

Różana)
3. Tadeusz Stopa– trąbka (Siennica Różana)
4. Marian Bodio – bęben (Wola Siennicka)
5. Bolesław Proskura– perkusja (Wola Siennicka)
6. Józef Kniażuk – klarnet (Żdżanne)
7. Stanisław Kowalczyk – baryton (Żdżanne)
8. Adolf Miszczak – perkusja (Siennica Duża).

Po śmierci Władysława Dzika w 1956 r. 
kapelmistrzem został Antoni Nowosad. 

Eugeniusz Miazga„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”

Od prawej: Tadeusz Stopa, Aleksander Derkaczewski, 
Witold Bodio, Bolesław Proskura, Władysław Dzik 
(Dziuniek), Eugeniusz Miazga, NN (swat weselny).

Orkiestra z Kozieńca wśród weselników. 
Początek lat 60. XX wieku. Od prawej: 

Łukasz Soczyński, Bronisław Tarajko (akordeon), 
Władysław Soczyński (klarnet), Edward Soczyński 

(perkusja), Edward Brzyszko (akordeon).

Rok 1952 lub 1953, orszak weselny podąża w kierunku 
wsi, w tle płot kościelny. Od prawej: Stanisław Łoza 
(klarnet), stoi Antoni Nowosad (trąbka), Bronisław 
Proskura (alt, róg), Józef Kuś (baryton), Władysław 

Dzik senior – kapelmistrz (trąbka), Eugeniusz Miazga 
(tenor), Marian Bodio (perkusja).

Rok 1956 lub 1957. Od prawej: Jan Szymański 
(saksofon), Władysław Dzik (akordeon), Stanisław 

Hetman (perkusja), Eugeniusz Miazga ( puzon), 
Aleksander Derkaczewski (skrzypce).
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W kolejnych latach w sposób naturalny oraz 
ze względów komercyjnych orkiestranci zaczęli 
się grupować w mniejsze zespoły, kapele ludowe, 
kapele weselne i zespoły jazzowe.

Władysław Dzik ps. Dziuniek (akordeon) 
i Jan Szymański (saksofon altowy) zaangażowa-
li Eugeniusza Miazgę (puzon), Tadeusza Stopę 
(trąbka), Bolesława Proskurę (perkusja) i Witol-
da Bodia (saksofon tenorowy). Niebawem szóstka 
muzyków stała się pierwszą w okolicy grupą jazzo-
wą. Zaczęli zespołowo kupować nowe instrumenty, 
tworzyć własny repertuar (Władysław Dzik-Dziu-
niek i Witold Bodio), a przy tym robić nowe opra-
cowania na podstawie nagrań radiowych i płyt. 
Eugeniusz Miazga zajmował się rozpisywaniem 
repertuaru i nut, bo w tych czasach trudno było 
o partyturę i podobne materiały.

Orkiestra w krótkim czasie zyskała wiel-
kie powodzenie i uznanie. Z łatwością zdobywała 
zamówienia na wesela i zabawy. Dwa lata grała 
w chełmskim kasynie „Pod Kasztanami”. Obsługi-
wała studniówki, bale jubileuszowe i sylwestrowe 
zarówno w Krasnymstawie, Chełmie, jak i Lubli-
nie. Zespół nagradzany był na wielu przeglądach 
zespołów jazzowych.

Po dziesięciu latach wspaniałej muzycznej 
przygody Witold Bodio przeszedł do zespołu jazzo-
wego Jana Seweryna w Krasnymstawie, natomiast 
Eugeniusz Miazga założył 35-cio osobową orkie-
strę dętą przy Urzędzie Miejskim w Krasnymsta-
wie i był wiele lat jej kapelmistrzem. Niebawem 
dołączyli do niego: Edward Stopa, Ryszard Król 
i Aleksander Kukulski.

Eugeniusz Miazga„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”

Eugeniusz Miazga (pierwszy z prawej) i kapral Franci-
szek Małek podczas zasadniczej służby wojskowej 

w Bartoszycach (1953-1956).

Rok 1960 (?). Od prawej: Tadeusz Stopa, Bolesław 
Proskura, Eugeniusz Miazga, Witold Bodio, Władysław 

Dzik (akordeon).
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Członkowie–orkiestranci, którzy grali 

na terenie gminy Siennica Różana 
w latach 1910-2000:

1. Bolesław Antoniak, 
2. Stanisław Antoniak,
3. Kazimierz Bas,
4. Czesław Bodio,
5. Marian Bodio,
6. Wawrzyniec Bodio, 
7. Witold Bodio,
8. Franciszek Brodziński,
9. Edward Brzyszko,
10. Jan Brzyszko,
11. Stanisław Brzyszko, 
12. Antoni Ciechan,
13. Józef Ciechan,
14. Władysław Choragiewicz,
15. Aleksander Derkaczewski, 
16. Wawrzyniec Dubaj,
17. Andrzej Dzik, 
18. Władysław Dzik, 
19. Władysław Dzik (Dziuniek),
20. Jan Gierszon,
21. Edward Herbut,
22. Franciszek Jakubiec, 
23. Piotr Kaczor,
24. Marian Kaźmierczak,
25. Józef Kniażuk,
26. Bolesław Komar,
27. Stanisław Kowalczyk,
28. Włodzimierz Kowalczyk,
29. Ryszard Król,
30. Bronisław Kubik,
31. Stanisław Kubina,
32. Wacław Kubina,
33. Aleksander Kukulski,
34. Henryk Kusy, 
35. Józef Kuś,
36. Czesław Litwin,
37. Paweł Łoza,
38. Stanisław Łoza, 
39. Tadeusz Łoza,
40. Franciszek Mazur,
41. Kazimierz Mazurek, 
42. Adolf Miszczak,
43. Eugeniusz Miazga,
44. Jan Miazga,
45. Adolf Miszczak, 
46. Stanisław Miszczak, 

Eugeniusz Miazga„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”

47. Czesław Mochniej,
48. Józef Mochniej,
49. Jan Mróz,
50. Józef Mróz, 
51. Władysław Mróz,
52. Antoni Nowosad, 
53. Waldemar Nowosad, 
54. Jan Pawlicha,
55. Aleksander Proskura, 
56. Bolesław Proskura,
57. Bolesław Proskura (Dyzio), 
58. Bronisław Proskura,
59. Franciszek Proskura,
60. Edward Soczyński, 
61. Łukasz Soczyński,
62. Jan Soczyński,
63. Józef Soczyński,
64. Władysław Soczyński,
65. Eugeniusz Sobieszczuk,
66. Józef Stefańczyk, 
67. Edward Stopa, 
68. Tadeusz Stopa,
69. Eugeniusz Ślipecki, 
70. Józef Szopa,
71. Jan Szymański,
72. Jan Szynkaruk,
73. Bronisław Tarajko,
74. Franciszek Troć,
75. Władysław Tryksza,
76. Stanisław Tywoniuk,
77. Zdzisław Woźniak, 
78. Józef Zając,
79. Stanisław Zając,
80. Józef Zaraza. 

Jak wcześniej wspominałem, w 1956 roku 
kapelmistrzem i dyrygentem orkiestry dętej przy 
OSP w Siennicy Różanej został Antoni Nowosad, 
natomiast kapelmistrzem orkiestry dętej przy OSP 
w Zagrodzie - Antoni Ciechan, zastępując Stanisła-
wa Brzyszkę, który grywał także w orkiestrze dętej 
z Kozieńca. Zespoły były cenione, ponieważ w ich 
składzie znajdowali się muzycy mający praktykę 
w orkiestrach wojskowych, co umożliwiło uzyska-
nie wysokiej znajomości teorii oraz gry na instru-
mentach.

Z czasem orkiestry dęte zaczęły się rozpadać 
i tworzyć małe zespoły, kapele i zespoły jazzowe.

Eugeniusz Miazga
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I. Kapela ludowa (seniorzy)

1. Stanisław Łoza
2. Aleksander Proskura
3. Władysław Tryksza 
4. Stanisław Miszczak 
5. Jan Szynkaruk
6. Franciszek Proskura (Paderewski)
7. Józef Mochniej (Czortowicz) - bęben

II. Kapela weselna

1. Antoni Ciechan 
2. Czesław Mochniej 
3. Stanisław Kubina 
4. Bronisław Tarajko 
5. Eugeniusz Ślipecki 
6. Marian Bodio 

III. Kapela

1. Antoni Nowosad - trąbka
2. Henryk Kusy – saksofon tenorowy
3. Edward Herbut – saksofon sopranowy
4. Józef Kuś – puzon
5. Zdzisław Woźniak – akordeon
6. Adolf Miszczak – perkusja

IV. Kapela

1. Aleksander Derkaczewski
2. Franciszek Troć
3. Józef Kniażuk
4. Kazimierz Bas

V. Kapela

1. Stanisław Zając 
2. Aleksander Derkaczewski
3. Jan Pawlicha
4. Adolf Miszczak
5. Eugeniusz Sobieszczuk

Zespół jazzowy

1. Władysław Dzik – akordeon
2. Eugeniusz Miazga - puzon
3. Witold Bodio – saksofon tenorowy
4. Jan Szymański – saksofon altowy
5. Tadeusz Stopa – trąbka
6. Edward Stopa – saksofon tenorowy

7. Bolesław Proskura – perkusja
8. Ryszard Król– akordeon
9. Aleksander Kukulski - perkusja

Kapela rodzinna w Kozieńcu

1. Łukasz Soczyński – trąbka, skrzypce
2. Władysław Soczyński – saksofon altowy
3. Józef Soczyński – skrzypce
4. Edward Soczyński – saksofon tenorowy
5. Jan Soczyński – saksofon tenorowy
6. Edward Brzyszko – akordeon
7. Stanisław Brzyszko – multiinstrumentalista
8. Bolek Proskura – perkusja
9. Bronisław Tarajko - akoredeon 

Orkiestra dęta w Zagrodzie

1. Stanisław Brzyszko – kapelmistrz
2. Stanisław Kubina – trąbka
3. Wacław Kubina – trąbka
4. Włodzimierz Kowalczyk – bas
5. Stanisław Kowalczyk – tenor, bas
6. Józef Kniażuk – klarnet
7. Kazimierz Tywoniuk - trąbka
8. Stanisław Tywoniuk – bas
9. Czesław Litwin – trąbka
10. Bolesław Komar – tenor
11. Kazimierz Mazurek - tenor
12. Wawrzyniec Dubaj – bęben
13. Czesław Mochniej - saksofon

Zespół jazzowy w Siennicy Różanej

1. Waldemar Nowosad 
2. Andrzej Dzik 
3. Leszek Pliszka
4. Bogdan Bojarczuk
5. Stanisław Widz

Muzycy współtworzący zespoły młodzieżowe

1. Janusz Pawlicha
2. Marian Pawlicha
3. Marian Sawicki (Fredek)
4. Henryk Gwarda
5. Edward Kasjaniuk
6. Edmund Dębicki
7. Ryszard Korowaj
8. Edward Słotwiński
9. Ryszard Król

Eugeniusz Miazga„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”
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10. Waldemar Wysocki
11. Janusz Mazur
12. Wiesław Demczuk
13. Jerzy Bodio
14. Bogdan Troć
15. Adam Grzesiuk
16. Zbigniew Manachiewicz 
17. Witold Kardyka
18. Henryk Sereda
19. Sebastian Wójcik
20. Paweł Kiełbasa
21. Jacek Mysłowski
22. Tomasz Herbut
23. Marcin Herbut
24. Tomasz Nowosad
25. Wojciech Nowosad
26. Piotr Michalak
27. Marcin Michalak
28. Krzysztof Fornalski
29. Paweł Kiełbasa
i inni

W ciągu ostatniego stulecia muzyczna pasja 
porwała tak wielu mieszkańców gminy Siennica 
Różana, że dziś nie sposób ustalić pełnego składu 
orkiestr. Mamy nadzieję, że dzięki czytelnikom 
„Ziarna” będzie to możliwe w kolejnych publika-
cjach. 

Stanisław Brzyszko (24.04.1896-
23.01.1984) przewodził kiedyś także orkiestrom 
w Zagrodzie i Kozieńcu. Przeszedł do historii jako 
nestor siennickich muzyków. Od 10 maja 1919 roku 
był członkiem orkiestry 7. Pułku Ułanów. Po ukoń-
czeniu szkoły podoficerskiej w roku 1922 wrócił do 
orkiestry pułkowej w stopniu kaprala. Awansowany 
do stopnia plutonowego, przeniesiony został do 21. 
Pułku Ułanów. Od 8 września 1944 roku w stopniu 
sierżanta szefował orkiestrze 12. Pułku Piechoty. 
1 czerwca 1945 roku został kapelmistrzem orkiestry 
Zmotoryzowanego Pułku KBW. W listopadzie 1946 
roku trafił do 9. Pułku Piechoty jako solista orkie-
stry pułkowej, a w 1957 roku do OSS w Pile na sze-
fa orkiestry. Ze względu na stan zdrowia zwolniony 
z zawodowej służby wojskowej 31 października 
1958 roku. Jako rencista przejawiał nieustanną ak-
tywność artystyczną i zadbał o muzyczną edukację 
synów - Mariana, Zdzisława i Andrzeja. Zmarł 23 
stycznia 1984 roku w wieku 88 lat.

Eugeniusz Miazga urodził się 6 lipca 
1933 roku w Siennicy Różanej. W szkole podsta-
wowej uczył się gry na akordeonie. Później podjął 
naukę gry na instrumencie dętym w orkiestrze pod 
batutą uzdolnionego i słynnego w środowisku mu-
zyka Władysława Dzika i bardzo szybko zaczął kon-
certować z tym zespołem. W 1953 roku powołany 
został do służby wojskowej i przydzielony do orkie-
stry pułkowej do gry na barytonie. Robił znaczące 
postępy, za co został wyróżniony i awansowany. 
W cywilu kontynuował grę w zespołach dętych, 
kapeli ludowej oraz jako pierwszy w regionie pu-
zonista w zespole jazzowym. Eugeniusz Miazga 
nagradzany był przez  władze powiatowe, dyrekto-
ra Powiatowego Domu Kultury w Krasnymstawie 
- Marię Gładkowską oraz jej następców. 

1 marca 1975 roku z inicjatywy władz mia-
sta Krasnegostawu uczestniczył w założeniu or-
kiestry dętej. Spośród kilkudziesięciu muzyków 
jednogłośnie wybrany został kapelmistrzem. Dzię-
ki doświadczeniu skompletował zespół i ustalił 
program działania. Początkowo muzycy grali na 
własnych lub wypożyczonych instrumentach. Po 
kilku próbach udało się doprowadzić z sukcesem 
do pierwszego koncertu z okazji Dnia Kobiet w kra-
snostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zespół 
brał udział we wszelkiego rodzaju świętach i kon-
kursach, zdobywając uznanie i wysokie nagrody. 
W późniejszym czasie dyrygent zaangażowany był 
przy organizowaniu orkiestry młodzieżowej. Kra-
snostawska Orkiestra Dęta pod batutą Eugeniusza 
Miazgi koncertowała przeszło 30 lat – do 2005 
roku. Eugeniusz Miazga w 2015 roku nominowa-
ny został do Honorowego Wyróżnienia „Złote Kar-
pie”. Podobnie jak wielu sienniczan upowszechniał 
kulturę artystyczną poza miejscem zamieszkania.

Eugeniusz Miazga„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Na stronie internetowej Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej widnieje dawny zapis dotyczą-
cy okoliczności powstania Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej. Zespół określony w nim został „perełką in-
strumentalną” okolicy, w domyśle - powiatu. Po-
dobna grupa istniała w owym czasie tylko w Kra-
snymstawie. Siennicka orkiestra powstała w 1997 r. 
z inicjatywy wójta Leszka Proskury i początkowo li-
czyła 25 młodych muzyków z terenu gminy. Dzięki 
staraniom władz gminnych otrzymała wyposażenie 
z likwidowanych jednostek wojskowych. Wiele in-
strumentów zakupili sami rodzice, inne ofiarowali 
muzycy-seniorzy, np. dawny kapelmistrz Antoni 
Nowosad. Od początku muzyczny wizerunek or-
kiestry kształtował doświadczony Tadeusz Stopa 
– kierownik i wychowawca młodego pokolenia in-
strumentalistów.

Pierwszy występ orkiestry odbył się w lutym 
1998 r. w Zespole Szkół w Siennicy Różanej. Człon-
kom zespołu wręczono z tej okazji listy pochwalne. 
Od tego czasu orkiestra zagrała liczne koncerty na 
imprezach okazjonalnych i rocznicowych w gminie, 
powiecie, województwie, a nawet we Lwowie. W re-
pertuarze miała także muzykę kościelną, stąd sys-
tematyczny udział w uroczystościach parafialnych 
w Siennicy Różanej oraz Żdżannem. Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Siennicy Różanej mogła pochwa-
lić się sukcesami w przeglądach orkiestr dętych 
w Krasnymstawie, Krasnobrodzie, Bychawie i Par-
czewie. Członkowie zespołu uczestniczyli w warsz-
tatach muzycznych na Roztoczu, Mazurach, w Pie-
ninach, Sudetach, Karkonoszach i Zakopanem.

Po odejściu Tadeusza Stopy funkcję kapel-
mistrza i prowadzącego pełnili: Dariusz Antosik, 
Artur Bosy, Grzegorz Dzirba, Marcin Zasiadczuk 
i Jeremi Giejsztor.

Skład Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
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Daniel Antoniak 

Jerzy Antoniak

Jarosław Banach

Maria Banach

Alicja Baryga

Łukasz Biełań 

Karol Bojarczuk

Adrian  Ciołek

Anna Dubaj

Patryk Filipczak

Patryk Furtak

Marcin Głowacki

Kamil Gontarz

Katarzyna Hańczur

Anna Herbut

Krzysztof Herbut

Marcin Herbut

Tomasz Herbut

Weronika Herbut

Wojciech Herbut

Paweł Kaciczak

Michał Kaluźniak

Karolina Kaznowska

Karina Kielech

Paweł Kołtun

Daniel Kołyga

Grzegorz Kowalczyk

Mateusz Kowalczyk

Marcin Kozłowski

Adam Książek 

Sylwester Książek

Anna  Kubina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Paulina Kwiatek

Konrad Loba

Alina Madejek

Ewa Manachiewicz

Dariusz Manachiewicz

Mariola Masłowska

Justyna Mazur

Ewelina Mazurek

Klaudia Mazurek

Adolf Miszczak (gościnnie)

Agnieszka Mochniej

Emilia Muda

Mateusz Muda

Jacek Mysłowski

Kamil Mysłowski

Karolina Mysłowska

Agata Orzechowska

Małgorzata Pastuszak

Anna Proskura

Leszek Ptak

Mariusz Rój

Tomasz Rudzki

Łukasz Semeniuk

Paweł Semeniuk

Krzysztof Sokal

Agnieszka Szaron

Bartosz  Truskowski

Karolina Walczyna

Kamila Wepa

Marcin Zasiadczuk

Justyna Żołnacz 

Monika Żołnacz

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Zespół zawiesił działalność w 2012 roku. 
Przez szeregi Młodzieżowej Orkiestry Dętej przewi-
nęło się kilkadziesiąt osób. Skład zmieniał się każ-
dego roku wskutek rotacji absolwentów siennickich 
szkół. Po czterech latach w 2016 roku nastąpiło re-
aktywowanie zespołu. Obowiązków kapelmistrza 
podjął się wychowanek orkiestry Konrad Loba. 
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Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski

patrzenie

jest rzeczą niemożliwą
aby dwie osoby
patrząc na ten sam pejzaż
widziały to samo
bo
jeśli nawet wzrok ten sam
punkt obserwacji ten sam
to
percepcja mózgu nie ta
a doświadczenia nocy
nie te same

cóż więc
powiedzieć
o pejzażu życia?

czas

nie ma
usprawiedliwienia
na mijający czas
bo
to my
jesteśmy czasem

tobie

tęsknota
jest darem bogów
więc
tęsknij

powinność

każdy powinien
odwiedzić Auschwitz
by wyobrazić sobie
niewyobrażalne
co może uczynić zwierzę
które rzadko staje się
człowiekiem

***

moje malarstwo
to partytura
odbiorca
musi być skrzypkiem
aby odebrać pełnię

***

wzbijam się
lecz
im bliżej Boga
tym widzę
mniejsze
kościoły

Poezja - Janusz Jutrzenka-TrzebiatowskiPoezja - Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski

Rys. Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski.
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Ryszard Maleszyk 

Parcelacja majątków ziemskich 
na terenie gminy Siennica Różana  

w latach 1944–1945. 
Z dziejów ziemiaństwa w gminie 

Siennica Różana. 
 

Reforma rolna PKWN w Polsce. 
Założenia ogólne i praktyka.

Autorzy reformy rolnej ogłoszonej dekre-
tem PKWN z 6 września 1944 r. zakładali zapewne, 
że jej przesłanie trafi na podatny grunt. Grano na 
uczuciach ludzi skrzywdzonych w czasie okupacji 
hitlerowskiej, a także na biedzie. W pierwszym 
przypadku wskazywano „zdrajców narodu polskie-
go”, a w drugim - jako przyczynę - eksponowano 
opływających w dostatki „obszarników”. Hasło 
„Ziemia dla chłopów i robotników rolnych” stało 
się szyldem reformy rolnej. Podobnie było z prze-
jęciem fabryk i zakładów produkcyjnych. W istocie 
celem strategicznym nie było dobro chłopa, czy też 
robotnika, lecz likwidacja polskiego ziemiaństwa 
oraz prywatnej przedsiębiorczości. Był jeszcze trze-
ci powód, a mianowicie wprowadzenie obowiązko-
wych dostaw żywności zwanych kontyngentami. 
Dla chłopa z Lubelszczyzny nie było to nic nowego, 
tylko, że za czasów okupacji hitlerowskiej robiono 
wszystko, by nie wykonać norm i ten system my-
ślenia w 1944 r. pozostał w świadomości chłopa 
mimo nowej rzeczywistości. Uznano zatem, że 
rekompensata w postaci ziemi obniży poziom ich 
niezadowolenia. 

Nie ulega wątpliwości, że cele strategicz-
ne reformy zostały wypracowane w Moskwie ze 
świadomością, że terytorium Polski będzie po II 
wojnie światowej w obszarze wpływów Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich, co wkrótce 
zagwarantował układ jałtański. W sprawie reformy 
rolnej w Polsce nie można pominąć osobistego za-
angażowania Stalina i Wandy Wasilewskiej.  

Przyjęte rozwiązanie, zakładało, że w dys-
pozycji nowej władzy do przeprowadzenia reformy 
rolnej pozostają nieruchomości rolne stanowiące:

własność Skarbu Państwa, czyli dobra rządo-
we; 
własność obywateli III Rzeszy i obywateli pol-
skich narodowości niemieckiej (volksdeut-
sche);
własność zdrajców narodu skazanych prawo-
mocnie przez sądy polskie za zdradę stanu, 
pomoc udzieloną okupantowi i inne podobne 
przestępstwa; 1

wszystkie nieruchomości ziemskie przekra-
czające ogólną powierzchnię 50 ha użytków 
rolnych.2

Tym samym każdemu, kto został zakwalifi-
kowany do ww. kategorii, nowa władza odbierała 
prawo do posiadania nieruchomości ziemskich. 
Kolejne postanowienia wrześniowego dekretu 
nakazywały przejęcie inwentarza żywego, budyn-
ków oraz sprzętu rolniczego. Odbiór następował 
automatycznie w drodze konfiskaty lub wywłasz-
czenia. Nieruchomości ziemskie przechodziły pod 
zarząd Państwowego Funduszu Ziemi podległemu 
najpierw Resortowi, a po 1 stycznia 1945 r. Mi-
nisterstwu Rolnictwa i Reform Rolnych. Dekret 
tworzył wyjątkowo „bandyckie prawo”. Tak jak 
na terenach rosyjskich, wywłaszczeni właściciele 
ziemscy w czasie trwania parcelacji mieli opuścić 
swoje dwory. Zapewne z ostrożności lub obawy 
początkowo nie sprecyzowano, co mogli zabrać 
ze sobą. Jednym z argumentów mógł być fakt, że 
wielu prostych ludzi nadal okazywało im szacunek, 
gdyż w takiej kulturze wyrośli, a idea, by wziąć coś 
dla siebie od miejscowego dziedzica - mimo „głodu 
posiadania ziemi” - była im obca. Kwestię dobytku 
wywłaszczonych doprecyzowano rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych dopiero 
1 marca 1945 r. Zalegalizowano nim to, co już 
wcześniej stało się faktem. Na podstawie ogłoszo-
nych wskazówek dla brygad robotniczych pracują-
cych przy parcelacji majątków, właściciela należało 
w ciągu maksymalnie 3 dni usunąć, pozwalając mu 
na zabranie tylko kilku przedmiotów osobistych. 
W dworze miały pozostać składniki majątkowe, 
które miały wartość naukową, artystyczną lub mu-
zealną. Był to bardzo bolesny cios, gdyż pozbawiał 
ziemian swojego rodzimego dziedzictwa w postaci 
pamiątek, gromadzonych często od wielu pokoleń 
oraz zbiorów bibliotecznych i dzieł sztuki. Ci, którzy 

1 Opisane w dekrecie PKWN z dnia 31 sierpnia 1944 r. 
2 Art. 2, pkt 4 dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. 
o przeprowadzeniu reformy rolnej.   

1)

2)

3)

4)
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nie podporządkowywali się rozkazom, byli areszto-
wani i osadzani w więzieniu, by nie przeszkadzali 
w obmiarze i podziale ich ziemi. Taki los spotkał 
między innymi kilku właścicieli z terenu gminy 
Gorzków w powiecie krasnostawskim. Generalnie 
jednak właściciele ziemscy z terenów Lubelszczy-
zny oddający swoje dobra oporu nie stawiali. Wie-
dzieli o tym od wielu miesięcy, że nowa władza 
idąca za wojskami Armii Czerwonej będzie zdolna 
do pozbawienia ich majątków. Zbędna była zatem 
propaganda PKWN realizowana ustami „nakręco-
nych” ideologicznie członków brygad agitacyjnych 
o oporze „obszarników”.

Wracając do dekretu o przeprowadzeniu 
reformy rolnej. Aż kusi, by stwierdzić, że pewien 
zapis tego aktu należy wyłącznie do kategorii cyni-
zmu lub podstępu. Głosił on, że jeśli wywłaszczony 
właściciel opuścił swoje dobra, to może utworzyć 
poza terytorium powiatu - gdzie miał majątek 
ziemski - nowe gospodarstwo rolne lub skorzystać 
z prawa do otrzymywania miesięcznego uposaże-
nia państwowego urzędników VI grupy.3 Tak zwa-
ną rentę ziemiańską ograniczono wkrótce do osób 
niezdolnych do pracy, później zamieniono na ren-
tę inwalidzką w najniższym wymiarze. W istocie, 
w pierwszych miesiącach władzy ludowej jej wy-
sokość uzależniona była od opinii o stosunku do 
okupanta. To było dla tych ludzi korzystne, gdyż 
bardzo wielu ziemian w latach okupacji hitlerow-
skiej, ryzykując życiem, współdziałało zarówno 
z ruchem oporu, jak również pomagało miejscowej 
ludności. Przykładem może być działalność ordy-
nata Zamoyskiego w ratowaniu dzieci Zamojszczy-
zny i zbiegłych jeńców. 

W pierwszej kwestii dotyczącej utrzymania 
się wywłaszczonych właścicieli z uprawy ziemi, po-
zostaje zadać sobie podstawowe pytanie. W jaki 
sposób wywłaszczeni właściciele mieli prowadzić 
uprawę na pozostawionych im 50 ha ziemi, skoro 
nie mieli prawa wstępu na teren dawnego mająt-
ku i nie mieli nawet gdzie zamieszkać? Okazuje się 
więc, że stworzone prawo dało przyzwolenie na za-
branie im nawet tej własności ziemskiej gwaranto-
wanej art. 2 cytowanego wielokrotnie już dekretu 
PKWN. Mechanizm polegał na wprowadzeniu do 
dekretu dwóch sprzecznych ze sobą przepisów da-
jących pole manewru realizatorom reformy rolnej 
i pozostawiających bez wyjścia właścicieli ziem-

3 Art. 19 dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. 
o przeprowadzeniu reformy rolnej. 

skich, którzy tracąc wszystko i chcąc uniknąć ko-
lejnych represji, zasilili szeregi klasy robotniczej 
lub skorzystali w 1945 r. z bardzo trudnej tech-
nicznie, ale jeszcze wówczas możliwej, emigracji 
do zachodnich stref okupacyjnych zarządzanych 
przez wojska alianckie.4 Tym sposobem projek-
tanci reformy rolnej zadbali o to, by ziemiaństwo 
całkowicie wyrugować z polskiej wsi, a konkretnie 
wsi Lubelszczyzny. Wówczas w 1944 r. nowa wła-
dza nie miała pojęcia o sytuacji zarówno agrarnej, 
jak również społeczno–demograficznej na tere-
nach kontrolowanych jeszcze przez Niemców oraz 
na terenach Niemiec, które planowano włączyć 
w obszar Polski. 

Twórcy reformy rolnej nie zdecydowali się 
na przejęcie do Państwowego Funduszu Ziemi 
dóbr ziemskich Kościoła i innych związków wyzna-
niowych. W dekrecie odsunięto tę kwestię na plan 
dalszy, kierując ją do rozstrzygnięcia pod obrady 
Sądu Najwyższego. Ponoć orędownikiem takiego 
rozwiązania był sam Józef Stalin, który nalegał, 
by z uwagi na sentyment Polaków do Kościoła 
z takimi reformami nieco poczekać. I to przekonało 
nawet bardzo bojowo nastawioną Wandę Wasilew-
ską. W kolejnych latach odebrano jednak księżom 
i zakonnikom szereg dóbr, ale ostatecznie w kwestii 
nieruchomości ziemskich należących do Kościoła 
i związków wyznaniowych zadecydował Sejm usta-
wą z dnia 20 marca 1950 r. Znalazły się w niej za-
pisy o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, 
poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw 
rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, jako 
rekompensaty za przejętą na rzecz Skarbu Państwa 
ziemię.5 

Choć w oficjalnych dokumentach tego się 
nie wymienia, to faktycznie do banku Państwowe-
go Funduszu Ziemi kierowano także mienie po Ży-
dach zamieszkałych na wsiach. Nie były to wielkie 
dobra gdyż ta część naszego przedwojennego spo-
łeczeństwa, preferowała (przynajmniej na Lubelsz-
czyźnie) raczej pobyt w miastach lub miasteczkach, 
a w uprawę ziemi nie bardzo się angażowała. We 
wsiach prowadzili interesy przede wszystkim 
związane z handlem lub prowadzeniem wiejskiej 

4 Te dwa sprzeczne przepisy to art. 2 pkt 4 oraz art. 19 
dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu 
reformy rolnej. O losach ziemiaństwa z Lubelszczy-
zny także w cytowanej pracy: T. Żenczykowski, op. cit., 
s. 143.
5 Dz. U. 1950, Nr 9, poz. 87.
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gospody. Ich domostwa przekazano w dyspozycję 
urzędów gmin. Wykorzystano je w pierwszych la-
tach po wojnie głównie do czasowego zasiedlenia 
ludzi bezdomnych albo repatriantów. Regulacje 
prawne przyniosły dopiero zarządzenia wojewo-
dów z września 1946 r. 

Ziemia przejęta na konto banku Państwo-
wego Funduszu Ziemi trafiła w większości w ręce 
chłopów. Jednak były także obszary, które wyłą-
czono spod parcelacji. Trafiły one do Państwowej 
Nieruchomości Ziemskiej, a lasy do Lasów Pań-
stwowych. Około 2–hektarowe działki otrzymały 
różne instytucje i spółdzielnie, w tym szkoły na 
prowadzenie ogrodów i sadów. W wielu przypad-
kach posiadanie tych działek tylko przeszkadzało 
w realizacji zadań własnych. Szkoły wykorzystały 
je później do poszerzenia terenu własnego mię-
dzy innymi na utworzenie boisk szkolnych. Proces 
upaństwawiania ziemi przybrał na sile w 1945 r., 
kiedy nie można było zapanować nad chaosem 
związanym z parcelacją terenów poniemieckich 
na tzw. „Ziemiach Odzyskanych”. W tej sytuacji na 
znacznych obszarach ziemi poniemieckiej stworzo-
no państwowe gospodarstwa rolne (nazywane od 
skrótu PGR–ami), w istocie bardzo różniące się od 
radzieckich „kołchozów”.  

W rzeczywistości hojność realizatorów re-
formy rolnej w stosunku do chłopów nie była aż tak 
wielka. Z uwagi na faktyczny brak ziemi oraz zaku-
sy do jej przywłaszczania na rzecz państwa, bezrol-
ni oraz małorolni otrzymali przydziały, które z zie-
mią posiadaną nie mogły przekroczyć 5 ha ziemi. 
To jednak dla bezrolnego chłopa na Lubelszczyźnie 
oznaczało spory potencjał. To było niespełna 10 
mórg ziemi. Na terenach Lubelszczyzny z reformy 
nie skorzystali małorolni mający około 4-5 mórg 
ziemi. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawiała się 
w Polsce Zachodniej, gdzie przesiedleńcy otrzy-
mywali do 15 ha ziemi oraz mienie poniemieckie 
w postaci domów i budynków gospodarczych. Tam 
ziemi było faktycznie bardzo dużo. I to była istot-
na różnica pomiędzy Zachodem a „głodnym zie-
mi chłopstwem Lubelszczyzny”. Były też różnice 
w rekompensacie. Chłopi na Lubelszczyźnie otrzy-
mując ziemię, stawali się jej nabywcami po staw-
kach ustalonych zanim granica Polski oparła się na 
Odrze i Nysie Łużyckiej. Spłata miała następować 
w przedziale od 10 do 20 lat. Bezrolni mogli uzyskać 
odroczenie pierwszej raty nawet do 3 lat.6 Roczną 

6 H. Słabek, Polityka agrarna PPR ….., s. 166.

cenę ustalono w dekrecie, a zależała od przecięt-
nego rocznego urodzaju wyrażonego w cetnarach 
metrycznych zbiorów żyta. To rozwiązanie opar-
to na regulacjach wynikających z rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 16 marca 
1935 r. w sprawie szacowania nieruchomości ziem-
skich przymusowo wykupywanych przy przepro-
wadzaniu reformy rolnej.7 Cytowane rozporządze-
nie ustalało normę 15 cetnarów żyta z 5 ha ziemi. 
Nabywca mógł dług oddać w naturze lub zapłacić. 
Na rok gospodarczy 1944/1945 przyjęto sumę 400 
zł za cetnar żyta.8 Otrzymanie ziemi stało się dro-
gim prezentem dla polskich chłopów. 

Cenę za reformę rolną poniósł też ten, który 
miał ją firmować. Ponieważ twórca polskiego ru-
chu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospoli-
tej Polskiej – Wincenty Witos, nie zgodził się ani 
na współpracę z Niemcami, ani też ze Związkiem 
Patriotów Polskich (dalej ZPP) w ZSRR, a później 
z PKWN, to Wanda Wasilewska dowiedziała się, 
że jego brat Andrzej przebywał kiedyś w Łagrze 
w Komi. Dotarto do niego i przekonano o potrzebie 
wejścia w struktury moskiewskiego rządu PKWN. 
Objął stanowisko szefa Resortu Rolnictwa i Reform 
Rolnych. Wobec braku tempa prac nad reformą 
w siedzibie PKWN w Lublinie, w pierwszych dniach 
października 1944 r. odbyła się dość nieprzyjemna 
rozmowa. Przewodniczący obrad i jednocześnie 
rządu moskiewsko–lubelskiego Edward Osóbka–
Morawski na pytanie Wandy Wasilewskiej „Dla-
czego stoimy z reformą?” odparł, że należałoby 
spytać o koncepcję przedstawiciela ludowców, czy-
li Andrzeja Witosa. Ten odpowiedział, że ludowcy 
stoją na stanowisku tworzenia prężnych 25-hek-
tarowych gospodarstw, co jest zgodne z duchem 
ustawy o reformie rolnej z 1925 r. Wówczas paląca 
jednego papierosa za drugim Wanda Wasilewska 
nawiązała rozmowę o pogodzie i zapytała Andrzeja 
Witosa, jaka jest dzisiaj w Komi.9 Od tej pory An-
drzej Witos już nigdy nie zabrał głosu w sprawie 
reformy. Został 9 października 1944 r. zdymisjo-
nowany z zajmowanego stanowiska kierownika 
Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych, ale pozostał 

7 Dz. U. RP 1935, Nr 19, poz. 107. 
8 Art. 15 dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. 
o przeprowadzeniu reformy rolnej. Tutaj chodziło zapew-
ne o stosowanie cetnara lwowskiego tj. 51,84 kilograma, 
co stanowiło spory zapas zboża oprócz dodatkowych kon-
tyngentów. 
9 T. Żenczykowski, op. cit., s. 140. 
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nadal z ludowcami aż po lata siedemdziesiąte. Jego 
miejsce w realizacji reformy zajął Edward Osób-
ka–Morawski. W istocie ludowcy na czele z Wito-
sem, byli postrzegani przez komunistyczne skrzydło 
PKWN jako hamulec reform na wsi. Natychmiast po-
wołano specjalne brygady parcelacyjne, które w listo-
padzie zaczęły prace w błyskawicznym tempie. 

Rozmiar i przebieg parcelacji majątków 
ziemskich na terenie gminy 

Siennica Różana

Wykonanie założeń dekretu PKWN z 6 
września 1944 r. wymagało spisania, jaki obszar 
posiadają ziemianie i ilu jest chłopów bezrolnych 
oraz gospodarstw małopowierzchniowych nieprze-
kraczających 3 ha ziemi. Według spisu wykonanego 
we wrześniu wspomnianego już roku okazało się, że 
w powiecie krasnostawskim jest aż 67 majątków do 
parcelacji, co dawało powiatowi 2. miejsce w woje-
wództwie po powiecie lubelskim. W województwie 
niemalże 90% stanowiły majątki pomiędzy 100 
a 500 ha. Były także większe. Pierwsze miejsce zaj-
mowały przecież dobra należące do hrabiny Anny 
Zamoyskiej liczące około 5500 ha.10

Na terenie powołanej w dniu 18 grudnia 
1925 r. gminy Siennica Różana, latem 1944 r. 
większość ziemi była w rękach chłopskich.11 Go-
spodarstwa jednak były mizerne pod względem 
areału. Pod tym względem lepsza była sytuacja 
w gminie Krasnystaw, gdzie z wyjątkiem majątku 
Państwowego Stada Ogierów w Białce, nie było 
większej własności ziemskiej, gdyż zaledwie kilku, 
niegdyś bardzo majętnych, właścicieli ziemskich 
z Jaślikowa posiadało w granicach 50 ha ziemi. 
Natomiast w gminie Siennica Różana największe 
majątki ziemskie należały do hrabiny Marii Smor-
czewskiej w Żdżannem, Jerzego Koszarskiego 
w Siennicy Różanej oraz do Państwowego Stada 
Ogierów w Białce. Ten ostatni był położony w Sien-
nicy Królewskiej. Nie zinwentaryzowano majątku 
poniemieckiego, gdyż go w tej gminie nie było, ani 

10 M. Kozaczka, op. cit., s. 164.
11 Utworzenie polegało na zmianie nazwy z gminy Rud-
ka na gminę Siennica Różana z mocy obwieszczenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych z 7 grudnia 1925 r. o zmianie 
nazw niektórych gmin województwa lubelskiego, opubli-
kowanego dnia następnego w Monitorze Polskim z mocą 
obowiązującą wejścia w życie za 10 dni – Monitor Polski 
1925, Nr 293, poz. 1240.

majątku po volksdeutschach. Taki został przejęty 
w innych gminach powiatu krasnostawskiego. Na 
terenie gminy Siennica Różana występowała wów-
czas ludność ukraińska, ale z dokumentów wynika, 
że jeszcze w owym czasie nie zdecydowano się na 
konfiskatę ziemi od tych, którzy współpracowali 
z Niemcami. Kwestię tę uregulowano komplekso-
wo w Polsce dopiero w latach 1946–1947 po rozpo-
częciu w 1945 r. deportacji rodzin ukraińskich na 
tereny położone na wschód od rzeki Bug.12

Przed podaniem danych statystycznych 
warto nieco wspomnieć o właścicielach oraz o wiel-
kości i lokalizacji posiadanej przez nich ziemi. 

Własność hrabiny Marii Smorczewskiej 
i kolejnego spadkobiercy 

Jana Smorczewskiego

Smorczewscy herbu Rawicz przybyli na 
ten teren pod koniec XVIII wieku i osiedlili się 
w Żdżannem, a także w Wierzchowinach. Występu-
ją oni w hipotece jako właściciele dużego majątku 
w tej pierwszej miejscowości, gdzie zapisy o tych 
włościach rozpoczynają się dopiero od 1809 r. Do-
piero Napoleon Bonaparte, tworząc w 1807 r. Księ-
stwo Warszawskie, wprowadził na jego obszarze 
hipotekę ziemską oraz jej strażnika w postaci no-
tariusza – i to rozwiązanie pozostało po dzień dzi-
siejszy. Z hipoteki dóbr Żdżanne wynika, że Smor-
czewscy utrzymywali w rodzinie majątek, którego 
spadkobierczynią stała się ostatnia właścicielka 
Maria Smorczewska.13 Z domu posiadała nazwisko 
Rzewuska herbu Krzywda. Urodziła się w 1874 r. 
i była żoną zmarłego w 1938 r. Jana Justyniana 
hrabiego Smorczewskiego herbu Rawicz. Zmarła w 
latach sześćdziesiątych XX wieku, los jej syna Jana 
nie jest autorowi znany. Smorczewscy posiadali 
także dobra i pałac w miejscowości Zagroda.

12 Łączna powierzchnia przejętego mienia wynosiła 
204,87 ha - Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), 
Urząd Wojewódzki Lubelski 1944-1950 (dalej: UWL 1944-
1950), Wydział Finansów Rolnych Administracji Nieru-
chomościami Działu Rolnictwa i Reformy Rolnej, sygn. 
2080. Ewidencja gruntów poniemieckich, poukraińskich 
i pożydowskich w powiecie Krasnystaw, k. 2-22.
13 Archiwum Państwowe w Zamościu, Hipoteka Miasta 
Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego 1823 -1946 
(69), sygn. 142. Żdżanne, k. 1.
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Smorczewscy to była wielka rodzina żyjąca 
przed I i w czasie II wojny światowej w Żdżannem 
oraz w Wierzchowinach, ale także w dobrach po-
łożonych we wsi Ostrzyca, Tarnogóra i Stryjów. 
Ostatnim właścicielem tych dóbr był Robert Smor-
czewski – kuzyn Marii (obecnie gmina Izbica). 
Smorczewscy w czasie II wojny światowej okazali 
wiele cennej pomocy w ukrywaniu ludzi, jak rów-
nież wsparcia materialnego dla oddziałów party-
zanckich. 

Maria Smorczewska była osobą aktywną na 
niwie społecznej. Oddawała w czasie I wojny świa-
towej cenną pomoc ludziom ubogim. Austriackie 
władze okupacyjne wydały jej specjalny pasz-
port uprawniający do wjazdu na teren monarchii. 
Z austriackich dokumentów wynika, że zamawiała 
znaczne ilości żywności i lekarstw, które na pewno 
przekraczały jej potrzeby.14 W 1944 r. dysponowa-
ła majątkiem o imponującej ogólnej powierzchni 
1339,78 ha ziemi i użytków rolnych. Był to klucz 
złożony z dóbr w miejscowości Żdżanne i Toruń II 
oraz folwarku rolnego o nazwie „Zwierzyniec”. Zie-
mia Marii Smorczewskiej graniczyła od wschodu 
ze wsią Żdżanne, od zachodu ze wsią Zagroda, a od 
północy ze wsią Kostun.15 

14 APL, C. i K. Komenda Powiatowa w Krasnymstawie 
1915-1918, sygn. 188. Paszport Marii Smorczewskiej, 
k. 1-6. 
15 APL, UWL 1944-1950, Dział Rolnictwa i Reform Rol-
nych (dalej: DRiRR), sygn. 1280. Majątek państwowy 
Żdżanne i Toruń II. Do rachunku majątków przejętych 
na Reformę Rolną folwark Zwierzyniec, k.1.  

Własność Jerzego Koszarskiego

Właściciel dość pokaźnego majątku o ogól-
nym obszarze 678 ha był miejscowym ziemiani-
nem. Dobra w Siennicy Różanej nabył w 1928 r. od 
Lubomirskich. Był aktywnym członkiem miejsco-
wego koła łowieckiego. Jego majątek od wschodu 
graniczył ze wsią Siennica Różana (stąd nazwa), 
od południa ze wsią Baraki, od zachodu ze wsią 
Siennica Królewska, a od północy ze wsią Stójło.16 

W czasie okupacji hitlerowskiej ze względu na 
zagrożenie aresztowaniem ukrywał się u swoich 
przyjaciół, między innymi w Pilaszkowicach. Po-
wojenne losy Jerzego nie są znane. 

Własność Państwowego Stada Ogierów 
w Białce

Stadninę koni w Białce zaczęto budować 
w 1928 r. Oficjalne otwarcie nastąpiło 1 lipca 
1930 r. Stadnina gospodarowała na ziemiach daw-
nego majątku, którego właścicielem był rosyjski 
gen. Nikołaj Plautin, a następnie jego syn - tak-
że generał armii rosyjskiej - Sergiusz.17 Zapewne 
z puli Skarbu Państwa stadnina otrzymała tak-
że ziemię z rozparcelowanego folwarku we wsi 
Siennica Królewska o łącznej powierzchni 225 ha. 
Majątek ten graniczył od wschodu z gruntami wsi 
Siennica Różana, od południa ze wsią Łany, od za-
chodu ze wsią Rudka, a od północy ze wsią Sien-
nica Królewska.18 Ta duża rozpiętość terytorialna 
świadczy o tym, że zarówno majątek Państwowego 
Stada Ogierów w Białce (dalej PSO), jak również 
dwa poprzednio wymienione, były rozciągnięte na 
szereg większych parceli uprawnych, lasy, łąki oraz 
stawy rybne. 

Mechanizm przejęcia majątków w gminie 
Siennica Różana był bardzo prosty. Z mocy dekre-

16 APL, UWL 1944-1950, DRiRR, sygn. 1257. Majątek 
państwowy Siennica Różana, powiat Krasnystaw. Do ra-
chunku majątków przejętych na Reformę Rolną, k.1.  
17 Pochowany na cmentarzu w Krasnymstawie. Pomnik 
na jego grobie jakimś cudem jeszcze nie uległ likwida-
cji. Zmarł 18 XI 1918 r. w miejscu do którego przybył 
w ucieczce przed rewolucją. W tym czasie już nie był wła-
ścicielem Białki.  
18 APL, UWL 1944-1950, DRiRR, sygn. 1256. Majątek 
państwowy Siennica Królewska powiat Krasnystaw. Do 
rachunku majątków przejętych na Reformę Rolną, k. 1.  

Wierzchowiny lata 30. XX wieku.
Julia Smorczewska z d. Morawska – żona Roberta 
Smorczewskiego i kuzynka Marii Smorczewskiej.
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tu, który wszedł w życie 13 września 1944 r., ziemia 
„obszarników” stała się państwową. Za przebieg 
reformy w powiecie krasnostawskim był odpowie-
dzialny komisarz ziemski oraz stojący na czele Po-
wiatowego Urzędu Ziemskiego w Krasnymstawie 
kierownik. Ten urząd w swojej pracy niczym nie 
różnił się od przedwojennego, noszącego tę samą 
nazwę. Nowa władza nie miała żadnej infrastruktu-
ry terenowej. Zdając sobie z tego sprawę, odwoły-
wała się do przepisów obowiązujących w okresie II 
Rzeczpospolitej. W 1944 r. stanowisko komisarza 
ziemskiego zajmował Jan Rogowski, a kierowni-
kiem urzędu był Stanisław Gorzelewski. Pierwszy 
z nich miał obowiązek powołać w każdej gminie ze-
spół do spraw reformy. W gminie Siennica Różana 
na jego czele stał Jan Dzik – osoba znana ze swojej 
działalności już w latach trzydziestych. Drugi za-
twierdzał przystąpienie do parcelacji. Gminne ze-
społy we współpracy z brygadami parcelacyjnymi 
najpierw dokonały spisu areału rolnego, użytków 
rolnych, lasów, łąk i ogrodów. Następnie dokony-
wano spisu zabudowań, inwentarza żywego oraz 
mienia ruchomego. Dane spisowe nanoszono na 
protokoły, które nie były opatrzone datami z wy-
jątkiem protokołu inwentaryzacji mienia hrabiny 
Smorczewskiej – Żdżanne 6.10.1944 r.19 Następnie 

19 APL, UWL 1944-1950, DRiRR, sygn. 1280. Protokół 
przejęcia majątku Żdżanne i Toruń II własności obywa-
telki Marii Smorczewskiej i spadkobiercy Smorczewskie-

krasnostawski komisarz ziemski przekazywał ma-
jątek w zarząd swojego pełnomocnika przydzielo-
nego indywidualnie do parcelacji ziemi. Ten zaś 
przystępował do działania z gminnymi zespołami. 
Legalność tego działania wywodzono z polecenia 
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Lublinie 
oraz pkt 1a/2 art. 6 dekretu PKWN z 6 września 
1944 r. Majątek hrabiny Smorczewskiej we wła-
danie przejął obywatel Franczak (brak imienia), 
majątek Jerzego Koszarskiego przejął obywatel 
Karol Kasjanowski, a majątek PSO przejął obywa-
tel Władysław Witkowski.20 Żadnego z protokołów 
nie podpisał właściciel ani zarządca majątku. Pro-
tokół sporządzony w Żdżannem podpisał Zygmunt 
Zaświadczuk figurujący na liście fornali zatrud-
nionych w majątku. Wszystko więc na to wskazu-
je, że w dniach spisu hrabiny Smorczewskiej oraz 
właściciela dóbr Siennica Królewska już nie było, 
albo też odmówili złożenia podpisu na dokumen-
cie potwierdzającym fakt odebrania im rodzinnej 
własności. Co do PSO, to praktycznie nie miał on 

go Jana, k. 3
20 APL, UWL 1944-1950, DRiRR, sygn. 1280. Protokół 
przejęcia majątku Żdżanne i Toruń II własności obywa-
telki Marii Smorczewskiej i spadkobiercy Smorczewskie-
go Jana, k. 1, sygn. 1257. Protokół przejęcia majątku Sien-
nica Różana własności obywatela Jerzego Koszarskiego, 
k. 1 oraz sygn. 1256. Protokół przejęcia majątku Sienni-
ca Królewska własności Państwowego Stada Ogierów 
w Białce, k. 1. 
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zarządu. Niemcy cofając się z Lubelszczyzny latem 
1944 r., ewakuowali konie ze stadniny wraz z ko-
niuszymi i masztalerzami. Potem popędzili je aż do 
miejscowości Torgau nad Łabą. Główny majątek 
w Białce został przejęty na rzecz reformy rolnej, ale 
tam nie rozdano wszystkiej ziemi chłopom. 

W parcelowanych majątkach zatrudnieni 
byli pracownicy najemni tacy jak: radca, księgowy 
(buchalter), murarze, cieśla, kowal, ogrodnik, ry-
bak, pastuch świń i krów oraz fornale. U hrabiny 

do ochrony lasów był zatrudniony gajowy. W sumie 
w majątku Żdżanne i Toruń II pracowało w dniu 
spisu 29 osób.21 W majątku Jerzego Koszarskiego 
aż 50, ale 12 z nich było pracownikami sezonowy-

21 APL, UWL 1944-1950, DRiRR, sygn. 1280. Protokół 
przejęcia majątku Żdżanne i Toruń II własności obywa-
telki Marii Smorczewskiej i spadkobiercy Smorczewskie-
go Jana, k. 4.

mi.22 Ten personel zamieszkały w zabudowaniach 
folwarku już wkrótce miał się stać niepotrzebny, 
nawet do doglądania inwentarza żywego. Stan ma-
jątków przed parcelacją ilustruje poniższa tabela.

Składniki majątku hrabiny Marii Smor-
czewskiej, Jerzego Koszarskiego  

oraz Stadniny Koni w Białce położonego 
k/Siennicy Królewskiej.

Domy w większości były murowane i kry-
te gontem, dachówką lub wchodzącym na rynek 
budowlany eternitem. Murowane były też obory 
i stajnie. Stodoły, drewutnie, wozownie i inne tego 

22 APL, UWL 1944-1950, DRiRR, sygn. 1280. Protokół 
przejęcia majątku Żdżanne i Toruń II własności obywa-
telki Marii Smorczewskiej i spadkobiercy Smorczewskiego 
Jana, k. 1, sygn. 1257. Protokół przejęcia majątku Siennica 
Różana własności obywatela Jerzego Koszarskiego, k. 1.

Maria Smorczewska Jerzy Koszarski PSO w Białce
Ziemia ogółem w hektarach

1339, 78 678 225 
W tym

Grunty orne – 293,39
Łąki dwukośne – 36
Lasy – 878
Sady – 7 
Ogrody warzywne – 7 
Podwórza, zabudowania oraz 
drogi – 6,52 
Stawy rybne - 67,48 
Nieużytki – 43,39

Grunty orne – 385 
Łąki dwukośne – 10 
Pastwiska – 20 
Lasy – 227 
Sady – 1 
Ogrody warzywne – 1 
Parki – 3 
Podwórza, zabudowania oraz drogi – 11 
Stawy rybne i inne wody – 20 

Grunty orne – 168
Łąki – 50
Lasy – 7

Zakłady przemysłowe
Młyn turbinowy w Wierzchowi-
nach (dzierżawiony)
Młyn drewniany

Cegielnia 

Pałace i domy
Pałac w Toruniu
Pałac eternitowy
Ruiny pałacu
Domy służbowe – 2 
Budynki dla zwierząt oraz bu-
dynki gospodarcze – 21 
Domy mieszkalne – 6 

Dom mieszkalny – 2 
Dom służbowy
Dom dla służby – 2 
Budynki dla zwierząt oraz budynki 
gospodarcze – 19 

Dom służbowy 
Dom mieszkalny – 4
Budynki dla zwierząt oraz 
budynki gospodarcze – 5

Źródło: APL, UWL 1944-1950, DRiRR, sygn. 1280. Protokół przejęcia majątku Żdżanne i Toruń II wła-
sności obywatelki Marii Smorczewskiej i spadkobiercy Smorczewskiego Jana, k. 2, sygn. 1257. Protokół 
przejęcia majątku Siennica Różana własności obywatela Jerzego Koszarskiego, k. 2 oraz sygn. 1256. 
Protokół przejęcia majątku Siennica Królewska własności Państwowego Stada Ogierów w Białce, k. 2. 
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typu budynki były z drewna. Co do budynków, za-
znaczano także ich stan techniczny. W większo-
ści określano go jako zły. Ale tutaj chyba celowo 
odchodzono od obiektywizmu, by dolać oliwy do 
ognia i zwiększyć nieufność chłopskiej społeczno-
ści wobec dworu. 

W tabeli nie wymieniono sprzętu ruchome-
go, takiego jak: środki transportu, sprzęt służący 
do produkcji rolnej, młócenia i mielenia zboża, do 
zbierania trawy, łowienia ryb oraz hodowli zwie-
rząt. Te licznie były hodowane zarówno w majątku 
hrabiny Marii Smorczewskiej, jak i Jerzego Koszar-
skiego. W tym ostatnim funkcjonowała gospoda 
o wymiarach 9 x 39 m. Wszystko to zostało ujęte 
w protokole i przekazane do dyspozycji pełnomoc-
ników komisarza ziemskiego. Zwierzęta trafiły 
w ręce chłopów, ale o rozdziale pozostałego sprzętu 
nic w cytowanych protokołach się nie wspomina. 

Z zachowanej dokumentacji wynika, że par-
celację w gminie Siennica Różana przeprowadzono 
w pierwszej połowie stycznia 1945 r. Parcelację ma-
jątku PSO Białka w Siennicy Królewskiej przepro-
wadzono 9 stycznia 1945 r. Czynności zatwierdzono 
orzeczeniem Urzędu Ziemskiego w Krasnymstawie 
z dnia 14 stycznia 1947 r. Podpisał je kierownik te-
goż urzędu Stanisław Gorzelewski, który wówczas 
pełnił także funkcję krasnostawskiego komisarza 
ziemskiego.23 Następnego dnia, czyli 10 stycznia 
1945 r. przeprowadzono parcelację dóbr ziemskich 
i rozdział inwentarza żywego. Niewiadomym pozo-
staje, co się stało z zabudowaniami oraz mieniem 
ruchomym.24 Takiej informacji nie ma w protoko-
łach dotyczących majątku Jerzego Koszarskiego. 
Należy jednak domniemywać, że skoro w ciągu 2 
dni rozparcelowano dwa na terenie gminy, to par-
celacja zapewne odbyła się dzień, dwa dni wcze-
śniej lub później niż powyższe.   

Wiadomym jest natomiast co do wszystkich 
majątków, że ziemię otrzymali tylko ci, którzy jej 
albo wcale nie posiadali, albo ich własność nie prze-
kraczała 5 ha. W jednym i drugim przypadku stan 
ich posiadania miał wynosić 5 ha ziemi uprawnej, 
nie licząc łąk, ogrodu i obszaru pod zabudową. Zie-
mię hrabiny Marii Smorczewskiej otrzymało 163 
chłopów, z czego część to robotnicy folwarczni. Zie-

23 APL, UWL 1944-1950, DRiRR, sygn. 1256. Protokół 
przejęcia majątku Siennica Królewska własności Pań-
stwowego Stada Ogierów w Białce, k. 7.
24 APL, UWL 1944-1950, DRiRR, sygn. 1280. Wykaz 
nadziałów, k. 29.

mię orną rozparcelowano na poziomie pomiędzy 
3,40–5 ha. Skromna ilość łąk pozwoliła na prze-
kazanie ich tylko 100 chłopom po 0,5 ha. Chłopi, 
którzy otrzymali nadziały, pochodzili z następują-
cych miejscowości: Kozieniec, Zagroda, Kostunin, 
Toruń, a nawet kilka osób z Chełma. Lasy i stawy 
rybne przekazano na rzecz Skarbu Państwa.25

Ziemię Jerzego Koszarskiego otrzymali 
chłopi z miejscowości: Siennica Różana, Siennica 
Królewska, Kolonia Baraki, Borówka. W sumie ob-
dzielono 208 gospodarzy, przy czym nadziały ziemi 
i łąk były niższe niż w majątku Żdżanne – ziemia 
w przedziale od 2–3,5 ha, a łąki zaledwie po 0,2 ha, 
choć było kilka osób, które otrzymały aż po 4 ha 
łąk. Lasy i stawy rybne w tym przypadku także tra-
fiły do Skarbu Państwa.26

Majątek w Siennicy Królewskiej – dawna 
własność PSO w Białce – rozdysponowano w nastę-
pujący sposób: łąki od 0,56–2 ha, a ziemia w prze-
dziale od 1,67–3,30 ha. Otrzymali ją mieszkańcy 
Siennicy Królewskiej Dużej, Siennicy Królewskiej 
Małej, wieś Rudka oraz 1 gospodarz ze wsi Sien-
nica Mała, któremu przekazano 1 ha ziemi. W su-
mie majątek trafił pod własność 107 chłopów.27 11 
października 1950 r. Wojewódzka Komisja Ziem-
ska w Lublinie pod przewodnictwem Stanisława 
Zakiewicza cofnęła nadziały 2 chłopom, którzy nie 
interesowali się uprawą przydzielonej im ziemi. To 
dowodzi, że nie wszyscy pragnęli posiadania zie-
mi. Ale to jest już odrębne zagadnienie, wchodzące 
w obszar badania stosunku wsi polskiej do reformy 
rolnej. Również odrębnym zagadnieniem są dalsze 
losy Marii Smorczewskiej i Jerzego Koszarskie-
go – ludzi zasłużonych dla społeczności lokalnej, 
którym odebrano wszystko, co mieli. Stosunkowo 
najmniej poszkodowanym było Państwowe Stado 
Ogierów w Białce. Odtworzone po długiej wędrów-
ce koni z Niemiec w 1947 r., już w 1950 r. otrzymało 
nowe ziemie i mogło dalej się rozwijać, połączone 
w 1950 r. z PGR Białka, któremu podlegały filie 
w Woli Żółkiewskiej i Żułowie. 

dr Ryszard Maleszyk

25 Ibid., k. 21- 29.
26 APL, UWL 1944-1950, DRiRR, sygn. 1257. Wykazy 
nadziałów k. 5 – 15.
27 APL, UWL 1944-1950, DRiRR, sygn. 1256. Wykazy 
nadziałów, k. 6 - 15.
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Lucyna Maria Franc – ur. 10.08.1947 roku 
w Wilkołazie. Uczęszczała do Liceum Pedago-
gicznego w Lublinie i Studium Nauczycielskiego 
w Chełmie. Pracę zawodową rozpoczęła w 1966 r. 
jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Woli Trzyd-
nickiej, a w latach 1970-1999 r. Szkoły Podstawo-
wej w Ostrowie (gm. Wilkołaz). Po 33 latach pracy 

przeszła na emeryturę. Uhonorowana licznymi na-
grodami i odznaczeniami resortowymi. Wieloletnia 
opiekunka szkolnego koła PCK, a także zasłużona 
działaczka na rzecz lokalnej społeczności. Publiko-
wała na łamach czasopism regionalnych. Autorka 
zbiorów poezji pt. „I tak sobie myślę…” (2015) oraz 
„W pogoni za myślą” (2016). 

Lucyna Maria Franc

Norma 

Czy warto z życiem się droczyć,
czy trzeba o wszystko się boczyć?
Czy tak po prostu,
zwyczajnie, normalnie żyć? 
Uczyć się służyć,
uczyć się pomagać
i tak wiele nie wymagać.
Cieszyć się z posiadania,
a reszta w ręku Pana -
kiedy trzeba - będzie ci dana.
Czekaj cierpliwie,
żyj uczciwie,
nie zadręczaj się wspomnieniami, 
wszak wszystkie mijają z latami.

Pamięć

Co pamiętać, co zapomnieć
w tym życiowym zamęcie?
Jak zachować się na zakręcie? 
Przepisy i prawa uznawane,
czy zawsze są nam znane?
Pamiętajmy, że coś po nas zostanie.
Jak będzie wspominane?  
Trudno wymazać z pamięci
coś co wraca i nęci, 
ale praca nad sobą ważna niesłychanie, 
żeby zrobić remont w głowie. 
To co dobre - niech zostanie.
Nie warto żyć przykrymi wspomnieniami.
Czas na odblokowanie.
Drogi prawdy i uczciwości
prowadzą do celu i jasności.

Wiara

Wiara to siła, która wzrasta.
Wiara to myślenie, które przyrasta.
Wiara to odczuwanie,
że nic złego się nie stanie.
Zaufanie, ostoja, poukładanie nadziei,
siła ducha - no i skrucha.
Człowiek chociaż wierny, 
jest często mizerny.
Obiecuje, obiecuje,
ale słowa nie dotrzymuje.
Znaleźć kogoś takiego, 
co ma kluczyk do serca …
I potrafi dotrzeć do skarbca twego.

Poezja - Lucyna Maria FrancPoezja - Lucyna Maria Franc

Rys. Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski.
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Monika Nagowska

Spacerek z Augustem – cz. 2

August Cieszkowski - patron Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej - to dawny właściciel pa-
łacu w Surhowie. O dziejach tej posiadłości czytel-
nicy „Ziarna” mogli przeczytać w poprzednim nu-
merze. Tym razem zapraszamy do wnętrza pałacu 
na nietypową przechadzkę… 

szlakiem antycznych opowieści

Pałac w Surhowie, jeszcze na życzenie Pawła 
Cieszkowskiego, został ozdobiony freskami przez 
znanego włoskiego malarza Mikołaja Montiego 
w latach 1818-1820. Do dziś wiele z nich zostało 
wydobytych spod pokrywającego je tynku. Niektó-
re czekają na swoją kolej, mrugając do patrzących 
ledwie widocznymi fragmentami, jakby chciały na 
potwierdzenie tej niespodziewanej obecności wy-
krzyknąć – tu też jestem! Freski z Surhowa prze-
noszą odwiedzających w przeszłość – przypomina-
ją wydarzenia historyczne, biblijne i antyczne. Są 
przykładem malarstwa iluzjonistycznego, sprawia-

ją, że płaska ściana nabiera głębi, ożywa kolorami, 
znaleźć tam można motywy roślinne, geometrycz-
ne i figuralne wykonane techniką temperową. Naj-
bardziej reprezentacyjne pomieszczenia znajdowa-
ły się w od strony południowej, tam też wykonano 
malowidła według przemyślanego programu. 

Pośrodku pałacu salę „białą” rozplanowano 
na polu kwadratu ze ściętymi narożami. Znajdują się 
w niej freski ze scenami zaczerpniętymi z opowieści 
antycznych – owalnym plafonem na suficie ujętym 
w złocone obramienie - „Narodziny Jowisza” (1) 
i freskiem na północnej ścianie - „Hektor gani Pa-
rysa” (2). Przy okazałym plafonie znalazły się dwa 
medaliony (z wyobrażeniem dorosłego Jowisza 
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Porte-fenêtry (drzwi-okna) w sali „białej” 
pałacu Cieszkowskich w Surhowie przed 1939 r. 

(fot. ze zbiorów Jadwigi Błażejewicz).

Pl
an

 p
ał

ac
u 

C
ie

sz
ko

w
sk

ic
h 

w
 S

ur
ho

w
ie

 
(l

it
og

ra
fia

 z
 1

83
6 

r.
, k

op
ia

 z
e 

zb
io

ró
w

 
Ja

dw
ig

i B
ła

że
je

w
ic

z,
 a

dn
ot

ac
je

 w
sp

ół
cz

es
ne

).



��

i Junony oraz mężczyzny i chłopca), a także sylwet-
ki orłów z rozpostartymi skrzydłami. Salę „białą” 
ozdobiono również czterema pilastrami rozmiesz-
czonymi pomiędzy porte-fenêtrami (drzwiami-
oknami) wychodzącymi na taras od strony połu-
dniowej.1 Pilastry zwieńczone były popiersiami 
z marmuru, symbolizującymi cztery pory roku 
z odwzorowanymi powyżej znakami zodiaku: Ba-
ran (wiosna), Rak (lato), Waga (jesień), Koziorożec 
(zima). W rogach sali znajdował się kominek i piec. 
To najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie 
w całym pałacu. Mitologiczny motyw znalazł się 
również w sypialni z alkową (miejscem wydzielo-
nym z sali półkolumnami). Na suficie sypialni znaj-
duje się pełna finezji scena z Amorem unoszącym 
ukochaną Psyche na Olimp (3).

1. Narodziny Jowisza. Scena narodzin Jowisza 
należy do najbardziej rozbudowanych, umieszczo-
na została w arkadyjskim pejzażu, jest przepełnio-
na spokojem. Patrzący może zupełnie zapomnieć, 
skąd wziął się ten motyw i jaka mroczna historia 
kryje się za tą sielanką. Narodziny Jowisza - czyli 
rzymskiego odpowiednika boga Zeusa – odbyły się 
w odosobnionym miejscu, jak najdalej od ojca 
dziecka Saturna (gr. Kronosa). Jego małżonka 
Rhea (gr. Rea, Reja) chciała w ten sposób uchro-
nić swoje szóste z kolei dziecko przed... pożarciem. 
Mitologiczne opowieści pełne są przerażających 
wątków. Saturnowi przepowiedziano, że zosta-
nie pozbawiony władzy przez własnego potomka 
i w ten oto sposób postanowił zapobiec spełnieniu 
się przepowiedni – połykając własne dzieci.2 W pa-
łacu Cieszkowskich w Surhowie widzimy jednak 
szczęśliwe rozwiązanie. Rhea przechytrzyła męża 
i podała mu do połknięcia kamień zawinięty w pie-
luszki. By urodzić dziecko zeszła na ziemię, ude-
rzyła berłem o skałę i gdy wytrysnęła z niej woda, 
mogła umyć niemowlę. Jowisz bezpiecznie dora-
stał na jednej z wysp, karmiony w niemowlęctwie 
mlekiem kozy Amaltei.3 W sztuce właśnie ten mo-

1 pilaster – element dekoracyjny w architekturze, płaski 
filar przypominający kolumnę, ustawiony przy ścianie.
2 Niemal w tym samym czasie, gdy Mikołaj Monti two-
rzył swój fresk w Surhowie, hiszpański malarz Francisco 
Goya także stworzył na ścianie swego domu w Madrycie 
malowidło ilustrujące ten mit - dzieło o całkowicie od-
miennym charakterze pod wszystko mówiącym tytułem 
„Saturn pożerający własne dzieci” (1819-1823).
3 Z motywem kozy Amaltei łączy się również historia 
o rogu obfitości i o egidzie - cudownej tarczy (więcej: Jan 

tyw pojawiał się dość często – oprócz dziecka i paru 
innych postaci, malowano kozę żywicielkę, jak na 
obrazach Nicolasa Poussina z 1630 i 1639 roku, 
które mają podobny klimat jak fresk Mikołaja 
Montiego. Na surhowskim plafonie obserwujemy 
początek dzieciństwa cudownie ocalonego Jowisza. 
W centralnej części obrazu znajduje się złota koły-
ska, do której za chwilę dziecko zostanie położone 
przez Rheę. Według mitologii kołyskę z dzieckiem 
zawieszono na drzewie, by okrutny ojciec nie odna-
lazł syna ani w niebie, ani na ziemi. Wokół znajdu-
ją się postacie towarzyszące narodzinom, a z lewej 
strony Amaltea, którą jedna z osób przytrzymuje 
za rogi, a druga właśnie dokonuje tego najbardziej 
znanego w całej mitologii udoju. Dwanaście po-
staci, mały Jowisz i Amaltea rozmieszczeni zostali 
pod starym drzewem, nad wodą. Ponieważ opiekę 
nad małym Jowiszem pełniły górskie nimfy, moż-
na przypuszczać, że oprócz ubranej w suknię Rhei, 
to właśnie one – niemal całkowicie nagie - zostały 
uwiecznione w tej scenie. Wyjątkiem są sylwetki 
dwóch mężczyzn walczących po prawej stronie ma-
lowidła z włóczniami i tarczą. Te dwie postaci zdają 
się zupełnie nie pasować do idyllicznej sceny. Wy-
starczy jednak sięgnąć do mitu, by przekonać się, 
że ich obecność jest w pełni uzasadniona. To kureci 
– kapłani Rhei – którzy wykonywali nad kołyską 
małego Jowisza tańce wojenne przy dźwiękach 
piszczałek, rogów i bębnów. Dzięki temu zagłuszali 
kwilenie niemowlęcia, by Saturn nie domyślił się 
jego obecności. Orły rozmieszczone wokół plafo-
nu to także motyw znany z mitu, bo do opieki nad 
dzieckiem włączył się również ten szlachetny ptak 
- codziennie przynosił małemu Jowiszowi kubek 
nektaru i stał się atrybutem tego boga.4

2. Hektor gani Parysa. Drugi z fresków nama-
lowany na północnej ścianie sali „białej”, to dzieło 
nawiązujące do eposu na temat wojny trojańskiej  
- „Iliady” Homera i nosi tytuł „Hektor gani Pary-
sa”. Na fresku oprócz postaci tych dwóch bohate-
rów umieszczonych w bogatej sali (z posadzką, ko-

Parandowski: Mitologia. s. 38-39).
4 Orzeł zabijający węża symbolizuje Jowisza pokonują-
cego swoich wrogów. Być może wstęga pokryta wzorem 
przypominającym łuski, jaką opasana jest sylwetka orła 
to właśnie wąż. Jednak bardziej prawdopodobne jest, 
że to nie łuski, lecz liście. W takim wypadku orzeł niesie 
wieniec laurowy jak na starożytnej „aquili”, czyli na in-
sygnium umieszczanym na drzewcu, za którym do bitwy 
kroczyli rzymscy legioniści.
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tarami i prawdopodobnie posążkiem Afrodyty na 
wysokim postumencie) jest również piękna kobie-
ta. To właśnie Helena porwana przez Parysa Me-
nelaosowi królowi Achajów (Greków). Hektor stoi 
uzbrojony, w pełnym rynsztunku, w wojowniczej 
pozie i z wyciągniętą ręką (jakby gestykulował) po 
lewej stronie malowidła. Natomiast Parys siedzi po 
stronie prawej obok kobiety, niemal nagi, z łukiem 

opartym niedbale na ramieniu i kitarą u boku.5 Wi-
dać porzucony na podłodze kołczan ze strzałami, 
odwieszony z boku miecz i tarczę. Parys jest smut-

5 kitara – starożytny instrument muzyczny podobny do 
liry z pudłem rezonansowym i strunami, wspomina o nim 
Hektor w swojej przemowie: Nic byś nie wskórał kitarą 
ni Afrodyty darami. (Homer: Iliada. Przeł. Kazimiera 
Jeżewska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
– Wydawnictwo, 1986, s. 69.

Monika NagowskaSpacerek z Augustem

Popiersie z sali „białej” – Wiosna i znak Barana 
(ze zbiorów Jadwigi Błażejewicz).

Popiersie z sali „białej” – Lato i znak Raka 
(ze zbiorów Jadwigi Błażejewicz).

Popiersie z sali „białej” – Jesień i znak Wagi 
(ze zbiorów Jadwigi Błażejewicz).

Popiersie z sali „białej” – Zima i znak Koziorożca 
(ze zbiorów Jadwigi Błażejewicz).
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ny i zrezygnowany, o czym świadczy nisko opusz-
czona głowa, ręce splecione na piersi. Kobieta zaś 
zdaje się patrzeć na niego ze współczuciem. Dzieło 
Montiego nawiązuje do jednej ze scen z „Iliady” 
Homera. Parys (zwany w „Iliadzie” Aleksandrem) 
na widok Menelaosa cofa się ze strachu, unika star-
cia z rywalem i najeźdźcą. Oburzony Hektor zaczy-
na go łajać, nie przebierając w słowach: Nędzny 
Parysie, z wyglądu waleczny, oszuście, babiarzu! 
(...) Jakże tam szydzą dziś z ciebie, jak drwią kę-
dzierzawi Achaje./Sądząc po twoim wyglądzie 
myśleli, że jesteś bohater -/Wszakżeś tak piękny! 
Lecz nie ma odwagi w twym sercu i siły.6 Zganio-
ny Parys odpowiedział bratu: Słusznie, Hektorze, 
mnie łajesz, zaiste słusznie, przyznaję,/Serce twe 
jest nieugięte, podobne do ostrej siekiery.7 Po roz-
mowie postanawia stanąć do pojedynku z Menela-
osem, by w ten sposób rozstrzygnąć spór o Hele-
nę. W sztuce motyw tej ostrej reprymendy nie był 
wykorzystywany zbyt często, być może artystów 
zniechęcała statyczność tej sceny, „Iliada” zawiera-
ła o wiele bardziej dramatyczne obrazy i ciekawsze 
tematy. Mikołaj Monti mógł jednak znać niewielki 
miedzioryt Johna Flaxmana z jego serii ilustracji 
do „Iliady” - „Hektor gani bezczynność Parysa i na-
kłania brata do podjęcia walki z Grekami” z 1793 r. 
Jest to niemal lustrzana - choć kolorowa – wersja 
tej grafiki.

3. Amor i Psyche. Malowidło przedstawiające 
pięknych małżonków z pewnością pasuje do miej-
sca, jakim jest sypialnia. Miłosna historia Amora 
i Psyche pochodzi z dzieła rzymskiego autora Apu-
lejusza pt. „Złoty osioł”. Psyche to królewska córka, 
która zostaje żoną Amora, ale nie może poznać jego 
tożsamości. Gdy łamie zakaz i dowiaduje się, kim 
jest jej ukochany – on odchodzi. Psyche szuka więc 
Amora, pokonując liczne trudności, schodzi na-
wet do świata podziemnego. W końcu z kłopotów 
wybawia ją niezwykły małżonek i unosi do grona 
bogów. Namalowane postaci rzeczywiście unoszą 
się na tle obłoków, powietrze nadyma długą szar-
fę, która dopełnia kompozycję. Psyche ma podnie-
sione ramię, malowidło przypomina nieco obraz 
Pierra-Paula Prud`hona znajdujący się w Luwrze 
„Psyche unoszona do nieba” z 1808 roku. Amor z 
Surhowa co prawda nie ma skrzydeł ani małych 
pomocników (na olejnym obrazie Prud`hona są to 

6 Homer: Iliada, op. cit., s. 69.
7 Ibidem.

pyzate putta), ale także unosi swoją ukochaną na 
tle ciemnego obłoku. Jako dopełnienie, już na sufi-
cie alkowy, widniał fresk przedstawiający śpiącego 
amorka. 

W pałacu Cieszkowskich w Surhowie znaj-
dują się również inne ciekawe malowidła. W na-
stępnym numerze „Ziarna” odbędziemy więc ko-
lejną wycieczkę z Augustem. Zbiórka w „salonie 
prawodawców”, pod wizerunkiem najważniejszego 
prawodawcy na świecie.   

Monika Nagowska
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Freski z pałacu Cieszkowskich w Surhowie: „Narodziny 
Jowisza” (oraz fragment przedstawiający Rheę z ma-

łym Jowiszem), „Hektor gani Parysa”, „Amor i Psyche”, 
część sali „białej”, jeden z czterech orłów rozmieszczo-

nych wokół plafonu (fot. MN).

Hektor gani Parysa.

Narodziny Jowisza.

Amor i Psyche.

Monika NagowskaSpacerek z Augustem
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Pielgrzymka maturzystów 

17 października 2015 r. uczniowie 
klas czwartych Technikum im. Augusta 
Cieszkowskiego w Siennicy Różanej od-
byli pielgrzymkę na Jasną Górę. Młodzież 
uczestniczyła w Drodze Krzyżowej wzdłuż 
jasnogórskich wałów oraz w mszy świętej. 
W tym roku pielgrzymom przyświecało 
hasło: „Nowe życie w Chrystusie”. Ucznio-
wie modlili się o powodzenie na egzaminie 
maturalnym i egzaminie potwierdzającym 
kwalifikacje zawodowe.

Ślubowanie uczniów klas I

20 października 2015 r. w Zespole 
Szkół CKR w Siennicy Różanej odbyło się 
uroczyste ślubowanie uczniów klas pierw-
szych Technikum i Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. Młodzież przygotowała z tej 
okazji program artystyczny, a następnie 
zasadziła młode klony na pamiątkę rozpo-
częcia nauki w nowej szkole, co stało się już 
szkolną tradycją. Po oficjalnej części spo-
tkania zorganizowano otrzęsiny, na któ-
rych „pierwszaki” bawiły się wraz z gośćmi, 
nauczycielami i kolegami ze starszych klas.

Współczesne wyzwania

21 października 2015 r. uczniowie 
z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej 
uczestniczyli w spotkaniu z dr. Ireneuszem 
Siudemem z Instytutu Psychologii UMCS 
w Lublinie, specjalizującym się w dziedzi-
nie profilaktyki uzależnień. Tematem pre-
lekcji były zagrożenia niesione przez nowe 
substancje psychoaktywne. Natomiast 23 
października uczniowie wzięli udział w XLII 
Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, której or-
ganizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych NOT. Współczesność 
to nie tylko zagrożenia, ale przede wszystkim 
postęp i nowe możliwości.

WydarzeniaWydarzenia
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Stypendysta Prezesa 
Rady Ministrów

21 października 2015 r. Andrzej Stasak 
- uczeń Technikum im. Augusta Cieszkowskiego 
w Siennicy Różanej – otrzymał Stypendium Preze-
sa Rady Ministrów, które przyznawane jest najlep-
szemu uczniowi w szkole za najwyższą średnią ocen 
i bardzo dobre zachowanie. Uroczystość odbyła się 
w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Stypendia 
wręczali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

Pierwszy taki wielobój

22 października 2015 r. w Zespole 
Szkół CKR w Siennicy Różanej odbył się 
Wielobój Użytkowania i Obsługi Ciągni-
ków i Maszyn Rolniczych o puchar Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczniowie 
z sześciu szkół rolniczych z terenu woje-
wództwa lubelskiego mogli sprawdzić swo-
ją wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko 
pojętej mechanizacji rolnictwa. Pierwsze miejsce 
zajęła drużyna z Siennicy Różanej. W klasyfikacji 
indywidualnej najlepszy również okazał się uczeń 
miejscowej szkoły – Łukasz Sołopa. 

Mistrzostwa piłki siatkowej

Od 6 do 28 października 2015 r. w Zespole 
Szkół CKR w Siennicy Różanej odbywały się mecze 
piłki siatkowej dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiły 
cztery drużyny reprezentujące każdą z klas. Najlep-
szą okazała się klasa pierwsza Technikum im. Augu-
sta Cieszkowskiego. Młodzież wygrała również mecz 
w ramach Internackiej Towarzyskiej Ligi Piłki Siat-
kowej Szkół Rolniczych. 10 marca Siennica Różana 
pokonała Okszów i zakończyła grę wynikiem 3:0.

WydarzeniaWydarzenia
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Z sercem w dłoni

4 listopada 2015 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej odbył się happening pod ha-
słem „Zostań dawcą” – element społecznej kam-
panii promującej ideę przekazywania narządów 
do przeszczepu. Po spotkaniach informacyjnych 
uczniowie i pracownicy popierający akcję ustawili 
się na szkolnym dziedzińcu z czerwonymi sercami 
w dłoniach do wspólnego zdjęcia. Natomiast od 
9 listopada do 14 grudnia 2015 r. w szkole trwała 
zbiórka zabawek i słodyczy dla mieszkańców Domu 
Dziecka w Krasnymstawie.  

Pamięć o przeszłości
W Internacie Zespołu Szkół CKR 

w Siennicy Różanej odbyła się uroczystość 
związana z Dniem Zadusznym i Dniem 
Sybiraka. Natomiast 10 listopada 2015 r. 
w hali sportowej Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej odbyły się gminne obchody 
Dnia Odzyskania Niepodległości, przygo-
towane przez Szkołę Podstawową i Gim-
nazjum Publiczne. Podczas uroczystości 
przekazano sztandar Gminnego Koła Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych pod opiekę Gimnazjum Publicznemu. 
Wręczono również odznaczenia od Związku 
Kombatantów, otrzymali je: Julian Kubina, 
Ryszard Stasiuk i Andrzej David Misiura. 
Natomiast 11 listopada szkolna delegacja 

wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w po-
wiatowych obchodach święta narodowego.

Bal andrzejkowy

21 listopada 2015 r. rodzice uczniów z Ze-
społu Szkół CKR w Siennicy Różanej zorganizowali 
bal andrzejkowy w miejscowym Centrum Kultury. 
Koordynacją przygotowań zajęły się: Ewa Misz-
czak, Urszula Dobosz i Agnieszka Zaworska. Do-
chód z tego przedsięwzięcia przeznaczono na dzia-
łalność Rady Rodziców. Natomiast 26 listopada 
2015 r. w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej 
odbyła się tradycyjna zabawa andrzejkowa zorga-
nizowana przez Samorząd Uczniowski i Samorząd 
Internatu.
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Jaki zawód w przyszłości?

25 listopada 2015 r. młodzież z Zespołu 
Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięła udział 
w wycieczce do zakładu gastronomicznego pro-
wadzonego przez Stowarzyszenie „Magnum 
Bonum”. 26 listopada w szkole gościli przed-
stawiciele Wydziału Żandarmerii Wojskowej 
w Lublinie. Natomiast 9 grudnia uczniowie 
mieli okazję poznać specyfikę pracy Zakładu 
Karnego w Chełmie. To ciekawe doświadcze-
nia w ramach planowania drogi zawodowej. 

Mój świąteczny pokój

17 grudnia 2015 r. w Internacie Zespo-
łu Szkół CKR w Siennicy Różanej rozstrzy-
gnięto konkurs „Mój świąteczny pokój”. Jury 
wyłonione spośród grona pedagogicznego oce-
niało oryginalność i sposób wykonania świą-
tecznych dekoracji. Młodzież przygotowała 
niezwykły wystrój w swoich pokojach, ćwicząc 
przy tym umiejętności plastyczne i rozwijając 
poczucie estetyki. W konkursie I miejsce zaję-
ły uczennice: Natalia Ciołek, Wiktoria Dębicka 
i Aleksandra Buta. 

Zgodnie z tradycją

17 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół 
CKR w Siennicy Różanej odbył się konkurs 
„Smaki polskiej wigilii” dla uczniów kształcą-
cych się w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych. Drużyny z poszczególnych 
klas przygotowały i zaprezentowały wybrane 
potrawy wigilijne. W ostatnich dniach przed 
feriami świątecznymi w szkole i internacie 
miały także miejsce spotkania opłatkowe pra-
cowników, rodziców i młodzieży. Tradycyjnie 
obchodzi się tu wiele dni świątecznych, rów-
nież wiosną – w marcu młodzież wraz z wy-
chowawcami zorganizowała obchody Dnia 
Kobiet.

WydarzeniaWydarzenia
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Rekonstrukcja wydarzeń 
stanu wojennego

14 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej z inicjatywy Samorządu 
Uczniowskiego zorganizowano akademię z okazji 
rocznicy ogłoszenia stanu wojennego. Uroczystość 
przygotowano z wielkim rozmachem, a scenografia 
przypominała miejsca znane z dawnych fotografii. 
Młodzież zadbała o oryginalne rekwizyty i stroje 
z epoki. Odtworzono szereg scen znanych z prze-
kazów świadków wydarzeń, historycznych opra-
cowań i z filmów. Nie tylko przypomniano oko-
liczności polityczne i społeczne, ale także ludzkie 
emocje, nadzieje i determinację opozycjonistów. 
Po obejrzeniu występu, który miał bardzo dyna-
miczny przebieg, młodzież, nauczyciele i zaprosze-
ni goście przenieśli się przed budynek szkoły. Tam 
miała miejsce rekonstrukcja tłumienia demonstra-
cji ulicznej z udziałem robotników i milicjantów, 
brawurowo odegrana przez uczniów. W trakcie 
inscenizacji wykorzystano też wóz bojowy marki 
Star 266, który został udostępniony dzięki wspar-
ciu Urzędu Gminy w Siennicy Różanej. Obchodom 
towarzyszyła wystawa starych aut z okresu PRL-
u, a na szkolnych korytarzach zawisły w tym dniu 
transparenty z antykomunistycznymi hasłami. Te 
niecodzienne wrażenia zaostrzyły widzom apetyt, 
więc chętnie częstowali się tradycyjną wojskową 
grochówką wydawaną wprost z kuchni polowej. 
Młodzież bardzo licznie uczestniczyła w tym wy-
darzeniu. Bezpośrednio w inscenizacje i rekon-
strukcje zaangażowanych było 50 uczniów. W taki 
nietypowy sposób poznawali polską historię lat 
80-tych XX wieku. Mają szansę nadal rozwijać za-
interesowania historyczne, np. podczas kolejnych 
rekonstrukcji i wycieczek edukacyjnych.
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W poszukiwaniu nowych 
doświadczeń

18 stycznia 2016 r. młodzież i nauczyciele 
wraz z dyrektorem Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej udali się na stok narciarski, by spróbować 
swoich sił w sportach zimowych. Uczniowie są ot-
warci na nowe doświadczenia, nie tylko sportowe. 
21 stycznia w internacie odbyło się kolejne spotka-
nie z cyklu „Pod ostrzałem”, podczas którego mło-
dzież dowiedziała się, jak wygląda prowadzenie 
salonu kosmetycznego i fryzjerskiego.

Licealiada

Od 25 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej odbywały się rozgrywki spor-
towe szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
krasnostawskiego w ramach tradycyjnie organi-
zowanej Licealiady. Rozegrano szereg meczy pił-
ki nożnej halowej i piłki ręcznej. Męska drużyna 
z Siennicy Różanej zajęła drugie miejsce w piłce 
ręcznej. Młodzież ma tu doskonałe warunki do 
treningu, gdyż szkoła dysponuje pełnowymiarową, 
dobrze wyposażoną halą sportową. Finał konkursu 

wokalno-muzycznego

9 lutego 2016 r. uczniowie z Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej wzięli udział w konkursie „THE 
VOICE OF GLOWACKI – przesłuchanie w ciemno”. 
Szkołę reprezentowali: Karolina Kopeć (wokal) i Ja-
kub Mądral (gitara elektroakustyczna) wraz z opie-
kunem artystycznym Marianem Sawickim. Zespół 
zakwalifikował się do drugiego etapu i 21 kwietnia 
zajął w konkursie drugie miejsce. Gratulujemy.
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Bieg „Tropem wilczym”
28 lutego 2016 r. reprezentacja Zespołu Szkół 

CKR w Siennicy Różanej wzięła udział w obchodach 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zor-
ganizowanych w Chełmie. Elementem obchodów był 
bieg honorowy na dystansie 1963 m i bieg główny na 
dystansie 5 km. Wicedyrektor Anna Kowalik zajęła 
w biegu drugie miejsce, a kierownik internatu Dawid 
Jaruga – miejsce trzecie. Gratulujemy.
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Studniówka 2016 

6 lutego 2016 r. w sali 
Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej odbył się bal 
studniówkowy tegorocznych 
maturzystów z Technikum 
im. Augusta Cieszkowskiego 
w Siennicy Różanej. Młodzież 
na sto dni przed maturą świę-
towała zbliżający się koniec 
nauki przy życzliwym wspar-
ciu wychowawców: Ewy Do-
brzańskiej-Mochniej i Anny 
Rybak. Wspólnie z zaproszo-
nymi gośćmi bawiono się do 
rana. 

Turniej piłki nożnej

16 lutego 2016 r. w Zespole Szkół 
CKR w Siennicy Różanej odbył się III 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Gim-
nazjalnych. Gimnazjaliści przyjechali 
z siedmiu szkół z terenu powiatu kras-
nostawskiego i chełmskiego. Siennicę 
Różaną tego dnia odwiedziło ponad 70 
uczniów oraz opiekunowie i trene-
rzy. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna 
z Małochwieja Dużego, drugie – 
z Siennicy Różanej, a trzecie z Fajsła-
wic. 
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Pamięć o Józefie Franczaku 
ps. Lalek

9 marca 2016 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej odbyły się uroczystości związa-
ne z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Poświęcone zostały postaci Józefa Franczaka 
ps. „Lalek”, a honorowym gościem obchodów był 
syn partyzanta – Marek Franczak. Uroczystości 
przebiegały wieloetapowo. W pierwszej kolejno-
ści zorganizowano wyjazd szkolnej delegacji do 
Piask, gdzie złożono hołd Józefowi Franczakowi 
na miejscowym cmentarzu oraz pod pomnikiem 
jemu poświęconym. W wyjeździe uczestniczyli za-
proszeni goście, m.in. Anna Kobierska (kierownik 
Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego), 
Grzegorz Lipa (reprezentant parlamentarzysty 
Sławomira Zawiślaka), przedstawiciele Rady Ro-
dziców, poczet sztandarowy, nauczyciele i ucznio-
wie. Główne obchody odbyły się w hali sportowej, 
gdzie zorganizowano uroczystą akademię. Przybyli 
na nie również przedstawiciele samorządu – sta-
rosta Janusz Szpak oraz wójt Leszek Proskura, 
a także dyrektorzy instytucji działających w regionie 
i uczniowie Gimnazjum Publicznego w Siennicy 
Różanej. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli 
przygotowała interesujący program artystyczny, 
zadbano o stroje z epoki i odpowiednią scenogra-
fię. Po zakończeniu tej części obchodów zorganizo-
wano spotkanie uczniów i nauczycieli z Markiem 
Franczakiem, podczas którego gość opowiadał 
o walce prowadzonej przez ojca i trudnych powo-
jennych latach. Była to niezwykła lekcja historii. 
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Stan poetycki

8 marca 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Świdniku odbył się VI Wojewódzki Konkurs 
Recytatorski Wiersza Autorskiego „Stan Poetycki”. 
Do konkursu zakwalifikowała się uczennica Tech-
nikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Ró-
żanej – Paulina Repeć. Wystąpiła z recytacją wła-
snego utworu i zdobyła nowe doświadczenia, które 
z pewnością pozwolą rozwinąć jej talent. 

Promocja szkoły w regionie

Od 7 do 11 marca 2016 r. uczniowie z Ze-
społu Szkół CKR w Siennicy Różanej brali udział 
w tradycyjnej Giełdzie Szkół od 20 lat organizowa-
nej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. Każ-
dego dnia w wydarzeniu brało udział 10-12 grup 
gimnazjalistów, czyli ok. 200 osób szukających 
dla siebie kierunku kształcenia. Z kolei 18 marca 
młodzież uczestniczyła w prezentacji w Państwo-
wej Szkole dla Dorosłych CKU im. Bolesława Prusa 
w Chełmie. Podobna akcja miała miejsce w kwiet-
niu – uczniowie z Siennicy byli obecni na Giełdzie 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Wojsławicach, promowali ofertę edu-
kacyjną i przekonywali gimnazjalistów do wyboru 
siennickiej szkoły.

Wiedza rolnicza bez tajemnic

14 marca 2016 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej gościli przedstawiciele Lubel-
skiego Oddziału Regionalnego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Spotkanie miało 
charakter szkoleniowy i było przeznaczone zarów-
no dla uczniów, jak i pedagogów. Goście przeka-
zali szkole pięć urządzeń GPS i zapoznali młodzież 
z zasadami przeprowadzania pomiarów. Nato-
miast 21 kwietnia odbyło się szkoleniowe spotkanie 
z przedstawicielem Agencji Rynku Rolnego Od-
dział Terenowy w Lublinie. Młodzież otrzymała 
ciekawe materiały informacyjne i poszerzyła swoją 
wiedzę zawodową.
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Najsmaczniejsza potrawa 
wielkanocna

14 marca 2016 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej odbył się Wielkanocny Kon-
kurs Kulinarny dla uczniów kształcących się w za-
wodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. 
Pierwsze miejsce zajęły: Nika Wójtowicz, Domini-
ka Zaj i Aleksandra Buta. Nagrodzone uczennice 
reprezentowały szkołę podczas IV Konkursu Kuli-
narnego „Smaki Lubelszczyzny” zorganizowanego 
przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Cheł-
mie. Otrzymały wyróżnienie.

Siennickie Augustynki 
i Dni Otwarte 

15 marca 2016 r. w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zorga-
nizowano Dzień Patrona Augusta Cieszkowskiego. 
Spotkanie odbyło się w gronie bliskich przyjaciół 
szkoły, a motywem przewodnim tegorocznej uro-
czystości była przyjaźń patrona z Zygmuntem 
Krasińskim. Tego dnia gościliśmy również gim-
nazjalistów zaproszonych na Dni Otwarte. Oprócz 
zwiedzania szkoły czekały na nich konkursy z na-
grodami, poczęstunek i ciekawa oferta edukacyjna. 

Międzyszkolny Konkurs 
Kulinarny

17 marca 2016 r. w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej zorganizowano IV edycję Mię-
dzyszkolnego Konkursu Kulinarnego dla gimna-
zjalistów pod hasłem „Słodki świat deserów”. Do 
rywalizacji przystąpiło siedem drużyn ze szkół 
z całego regionu. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie 
z Siennicy Nadolnej, drugie – z Wojsławic, a trzecie 
– młodzież z Kraśniczyna. Oprócz udziału w kon-
kursowych zmaganiach uczestnicy mieli okazję, by 
poznać siennicką szkołę i poczuć się jak profesjo-
nalista w nowoczesnej pracowni gastronomicznej.
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Młodzież zapobiega pożarom

17 marca 2016 r. w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie 
odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zespół Szkół CKR 
w Siennicy Różanej reprezentowany był przez 
ucznia Łukasza Palata. Otrzymał on główną nagro-
dę w postaci roweru i zakwalifikował się do etapu 
wojewódzkiego, który zorganizowano 28 kwietnia 
w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Uczeń 
z Siennicy Różanej uzyskał piąte miejsce w woje-
wództwie lubelskim w kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych. 

Po fachową wiedzę

18 marca 2016 r. uczniowie z Zespołu 
Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięli udział 
w Międzynarodowych Targach Techniki 
Rolniczej AGROTECH, które odbywają się 
w Kielcach. Jest to doskonała okazja, by po-
znać najnowocześniejsze pojazdy, maszyny 
i urządzenia stosowane w rolnictwie. 8 kwiet-
nia uczniowie znowu pojechali do Kielc, tym 
razem na Międzynarodowe Targi Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystyki. Uczennice - Patry-
cja Zaworska i Agnieszka Dąbska – przygoto-
wały z tej okazji prezentację multimedialną 

Spartakiada

8 kwietnia 2016 r. w Tomaszowie Lubel-
skim odbyła się V Zamojska Spartakiada Dzieci 
i Młodzieży Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. 
Z sukcesem wzięli w niej udział uczniowie i na-
uczyciele z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej. 
W kategorii dziewcząt III miejsce w biegach prze-
łajowych na dystansie 1000 m uzyskała Natalia 
Nosal, a II miejsce w kategorii chłopców – Piotr 
Dobosz. W kategorii seniorów II miejsce na dy-
stansie 2000 m przypadło kierownikowi internatu 
Dawidowi Jarudze. Gratulujemy.
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wała się w hali sportowej. W tym wyjątkowym dniu 
uczniowie z pomocą nauczycieli przygotowali uro-
czystą akademię, która odbywała się pod hasłem 
zaczerpniętym ze słów Jana Pawła II: przemawia 
do nas data tego początku, od której liczymy hi-
storię Ojczyzny i Kościoła w dziejach Ojczyzny. 
Uroczystością tą przypomniano zarys historii od 
996 roku, w którym władca Polan Mieszko I po-
przez przyjęcie chrztu włączył państwo polskie 
w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej. Oddano 
również hołd ofiarom mordu katyńskiego i uczczo-
no ofiary katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 
roku. Na ten wyjątkowy dzień przygotowano pokaz 
multimedialny, oryginalną dekorację i wzruszający 
montaż słowno-muzyczny. 

„Polska to wielka idea i naród”

11 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 
odbyły się uroczystości związane z 1050. rocznicą 
Chrztu Polski, Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej oraz 6. rocznicą katastrofy smoleńskiej. 
W obchodach wzięli udział: Rafał Romanowski 
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi), parlamentarzyści, przedstawiciele 
Lubelskiego Kuratora Oświaty, ARiMR, samorzą-
du wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz 
instytucji i przedsiębiorstw z regionu. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siennicy 

Różanej. Po mszy dokonano poświęcenia Krzyża 
Jubileuszowego ufundowanego przez społeczność 
Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej, a następ-
nie wszyscy zgromadzeni przeszli na teren szkoły, 
gdzie został odsłonięty i poświęcony monument 
upamiętniający Chrzest Polski z 996 roku. Pod-
sekretarz Stanu Rafał Romanowski wraz z dyrek-
torem szkoły, a także parlamentarzyści i inni za-
proszeni goście złożyli wieńce pod Dębem Pamięci 
zasadzonym ku czci por. Mieczysława Jędrusz-
czaka – dawnego mieszkańca Siennicy Różanej, 
zamordowanego w Charkowie wśród innych ofiar 
tragedii katyńskiej. Dalsza część obchodów odby-
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Maria Cholewa z domu Zając ur. 11.04.1952 r. w Siennicy Królewskiej Ma-
łej. Ukończyła Technikum Rachunkowości Rolnej w Klementowicach. Ma-
larstwem zajmuje się od dziesięciu  lat. Technikę malowania poznała dzię-
ki pokazom i wykładom telewizyjnym prowadzonym przez prof. Boba Ross 
z USA. Tematyką jej prac są pejzaże, kwiaty, portrety, a nawet ikony. Zawsze 
interesowała się malarstwem, lubiła oglądać obrazy w muzeach i kościołach. 
Prace Marii Cholewy znajdują się w Niemczech, Irlandii i w wielu miastach 
Polski. Należy do siennickiej grupy plastycznej „Osiemnastka”.





�0

Lekcja angielskiego 
i… tolerancji

Na początku grudnia Zespół Szkół w Sien-
nicy Różanej miał zaszczyt gościć studentów: 
Rinę z Chin oraz Adama z Australii. Była to wizyta 
w ramach projektu International Kindergarten 
skierowanego głównie do przedszkoli, ale z młody-
mi praktykantami chętnie rozmawiali wszyscy ucz-
niowie. Była to niepowtarzalna okazja do dosko-
nalenia swoich umiejętności 
komunikacyjnych w języku 
angielskim. Młodzi studen-
ci przedstawili dzieciom 
z przedszkola swoje kraje, 
obyczaje w nich panujące 
oraz pokazali przedmioty, 
które są z nimi związane. 
Także dla starszych uczniów 
była to ciekawa lekcja geogra-
fii. Dzięki niej mogli poznać 
kulturę, kuchnię, muzykę 
ludzi z innych niż europejski 
kręgów kulturowych. Mimo 
dzielących nas różnic łączą 
nas wspólne pasje, zami-
łowania, ciekawość świata. 
Studenci ciekawi byli Polski 

i jej kultury, natomiast  najmłodsi sienniczanie mo-
gli uświadomić sobie, że różnice kulturowe, rasowe 
i narodowościowe wcale nie muszą być przeszko-
dą we wspólnym rysowaniu, śpiewaniu czy graniu 
w różne gry. Na zakończenie wizyty uczniowie 
przygotowali upominki dla gości oraz zaprosi-
li ich do ponownego odwiedzenia naszego kraju. 
Ta nietypowa lekcja odbyła się dzięki otwartości 
dyrektora szkoły Dariusza Michalaka na ciekawe 
i nowatorskie projekty oraz dzięki gościnności 
Wójta Gminy Siennica Różana Leszka Proskury.

„Książki naszych marzeń” w bibliotece szkolnej

W tym roku biblioteka szkolna realizuje 
program „Książki naszych marzeń”, który jest czę-
ścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa. Dzięki niemu pozyskano 2712,50 zł na zakup 
nowych książek. Część tej kwoty, dokładnie 542,50 
zł, wyłożył wójt gminy Siennica Różana.  Celem 
programu jest  popularyzacja czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży oraz promowanie inicjatyw 
na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem 
wśród uczniów. Dzięki programowi księgozbiór 
powiększył się o 176 woluminów. Program okazał 
się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Uczniowie 
bardzo ucieszyli się z nowych pozycji, do niektórych 

z nich utworzyły się kolejki czytelników. Naj-
bardziej poszukiwane pozycje to książki z serii 
„Dziennik cwaniaczka” Jeffa Kinneya, „Pamiętnik 
nastolatki” Beaty Andrzejczuk czy bijąca rekordy 
popularności w wielu krajach szwedzka seria Mar-
tina Widmarka i Heleny Willis „Biuro detektywi-
styczne Lassego i Mai”. Już w pierwszym miesiącu 
udostępniania nowych książek dało się zauważyć 
wzrost czytelnictwa o 60%. Miejmy nadzieję, że 
będzie to trwała tendencja, a zatrważające dane Bi-
blioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w Polsce 
przejdą do historii.

WydarzeniaWydarzenia



��

Mikołajkowy wieczór z książką i filmem

Samorząd Uczniowski  za-
proponował uczniom spędzenie 
jednego z najprzyjemniejszych 
wieczorów  roku w szkole.  Uczest-
ników spotkania poddano próbie 
odwagi – nie mogli używać świat-
ła, musiały wystarczyć im latarki. 
Spotkanie odbyło się po raz pierw-
szy i cieszyło się wielkim zaintere-
sowaniem. Wzięło w nim udział 45 
uczniów, którzy  odkryli, że także 
między godziną 1700 a 2200 szkoła 
może być ciekawa. Żeby zaznaczyć, 
jak ważną rolę odgrywa w życiu każ-
dego człowieka  czytanie książek, 
w tym roku było to hasło przewod-
nie imprezy. Uczniowie czytali kolegom fragmen-
ty swoich ulubionych lektur. Ponadto uczestnicy 

oglądali film animowany „Minionki”, a także razem 
przygotowywali i konsumowali zdrową kolację. 

Koło Regionalne 
uczestniczy w Grze Miejskiej 

„Śladami Stanisława Bojarczuka”

9 maja na zaproszenie Zespołu Szkół nr 4 
w Krasnymstawie pięcioro regionalistów (M. Ko-
walczyk, K.Karpik, K. Mrowiński, M. Mochniej, 
Sz. Smalej) z opiekunem Bożeną Kielech wzięło 
udział w I edycji Gry Miejskiej „Śladami Stanisła-
wa Bojarczuka”. Przed przystąpieniem do gry ucz-
niowie musieli wykazać się znajomością życiorysu 
„chłopskiego Petrarki” i wykonać zadanie wstępne. 
Gra rozpoczęła się o godzinie 900 na Rynku koło 
pomnika Stanisława Bojarczuka. Podczas zaba-
wy dziewięć pięcioosobowych grup z opiekunami 
miało przyjemność zapoznać się z postacią poety. 
Gracze przeczytali fragmenty jego twórczości oraz 
dowiedzieli się niejednej ciekawej historii o tej 
barwnej osobie. Oprócz tego mogli rozruszać kości 
(przemierzając miasto) i szare komórki, rozwiązu-
jąc szyfry i zadania logiczne. Uczniowie mieli moż-
liwość poszerzyć wiedzę, kształcić i rozwijać swoje 
zdolności, twórcze myślenie, umiejętności społecz-
ne i komunikacyjne.

Gra zakończyła się ok. godziny dwunastej 
wspólnym ogniskiem. Regionaliści z naszej szkoły 
godnie reprezentowali Siennicę Różaną, a gra po-
zostanie w ich pamięci jako przyjemnie, mądrze 
i ciekawie spędzony czas.

Bożena Kielech
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90 lat KGW w Siennicy Różanej. 
35 lat „Czarnego Salcesonu”. 

Wernisaż Moniki Nagowskiej.

8 listopada odbyła się promocja 41. wyda-
nia Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Ziarno”. 
Podczas imprezy uroczyście obchodzono 90-le-
cie KGW w Siennicy Różanej i 35-lecie Kabaretu 
„Czarny Salceson”, a gwiazdą wieczoru była Mo-
nika Nagowska prezentująca swój dorobek pla-
styczny. Jubilaci otrzymali gratulacje i prezenty, 
a goście mogli wylosować jeden z obrazów artyst-
ki. Szczęście uśmiechnęło się do Marii Choduń. Do 
rozlosowania przeznaczono także dwie pocztówki 
w formacie A3 przedstawiające archiwalne zdjęcia 
„Czarnego Salcesonu”, które trafiły do Katarzyny 
Górskiej i ks. Ryszarda Siedleckiego. Pamiątko-
we pocztówki otrzymali także członkowie kabare-
tu „Czarny Salceson”, natomiast jubilatki z KGW 
obdarowane zostały tablicą przedstawiającą po-
czet wszystkich trzynastu przewodniczących koła. 
Bohaterowie spotkania znaleźli swoje miejsce na 
stronach 41. wydania „Ziarna”, obok wydarzeń kul-
turalnych, które odbyły się w ostatnim kwartale. 
W „Ziarnie” nie zabrakło poezji, plastyki, historii 
i dobrej fotografii.

Podczas jubileuszowego koncertu „Czar-
nego Salcesonu” w jednym ze skeczy udział wzię-
ła m.in. przewodnicząca KGW Grażyna Zaworska 
i sołtys Marian Manachiewicz. W uroczystości 
uczestniczył senator Józef Zając, starosta Janusz 
Szpak i władze gminy Siennica Różana na czele 
z wójtem Leszkiem Proskurą oraz szefowie instytu-
cji z terenu gminy i powiatu, a także artyści, twórcy 
i miłośnicy kultury.
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Biesiada Literacko-Plastyczna

Dobra uczta powinna zawierać różnorodne, 
ale i gustownie dobrane przystawki. Takie cechy 
miała Biesiada Literacko-Plastyczna, która odbyła 
się 6 grudnia 2015 roku w Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej. Swoistą syntezę sztuk otworzył werni-
saż malarstwa olejnego Krystyny Wandy Mojskiej, a 
zakończył wieczór autorski poetki Iwony Chudoby, 
która prezentowała fraszki ze swojego najnowszego 
tomiku „O, ptaszek na suwaku”. Prezentacji twór-
czości towarzyszył minirecital Edwarda Słotwiń-
skiego i rozstrzygnięcie XII Konkursu Poetyckiego 
ZIARNO, którego zwycięzcą został Konrad Groche-
cki, dwie drugie nagrody przeznaczono dla Jana 
Henryka Cichosza i Krzysztofa Kołtuna, natomiast 
III nagroda trafiła do Elżbiety Petruk. Wyróżnienia 
otrzymały Marzena Mariola Podkościelna i Anna 
Nazar. Specjalna nagroda za debiut poetycki trafiła 
do Jana Miszczaka. Za wiersz poświęcony gminie 
Siennica Różana nagrodzono Irenę Tomaszewską, 
a jako twórcę z Siennicy Różanej Urszulę Dobosz. 
W kategorii młodzieżowej zwycięzcami zostali: 
I nagroda - Ewelina Suska,
II nagroda – Paulina Repeć,
III nagroda – Sylwester Filipczuk.

W trakcie biesiady odbyła się loteria, w któ-
rej losy wybierała malutka Wandzia. Obraz Krysty-
ny Mojskiej wylosowała Monika Nagowska, a trzy 
tomiki poetyckie Iwony Chudoby trafiły do: Heleny 
Żyłowskiej, Marzeny M. Podkościelnej i Jarosława 
Skrzypy. Zawitali do nas sympatyczni goście z Ma-
gnum Bonum, Urzędu Marszałkowskiego w Lubli-
nie, z Chełma, Krasnegostawu, Widniówki i innych 
przyjaznych miejsc.

Wiersze nagrodzone w Konkursie Poetyckim 
„ZIARNO” drukujemy na stronach 63-68.
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Jazzowym krokiem

IV Karnawałowe Spotkania z Tańcem 
Jazzowym organizowane przez  Młodzieżowy 
Dom Kultury w Chełmie odbyły się 7 lutego 2016 
r. Autorem spotkań jest in-
struktor-choreograf Sabina 
Englot, która na co dzień 
prowadzi w MDK kilka ze-
społów w różnych grupach 
wiekowych m.in. BALLO, a 
w Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej zespół tańca 
nowoczesnego NO NAME 
oraz zajęcia aerobiku dla 
słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. W uroczy-
stych pokazach w pięciuset-
osobowej sali widowiskowej 
Chełmskiego Domu Kultury 
wziął więc udział siennicki 

zespół gimnazjalistek, któremu kibicowała grupa 
rodziców i seniorów, zapewniwszy sobie oczywiście 
odpowiednio wcześniej bilety.

Królewski sport

Siennica Różana była miejscem spotkania 
miłośników gry królewskiej m.in. z Chełma, Kra-
snegostawu, Leśniowic i Żółkiewki. 17 kwietnia 
2016 roku w II Turnieju Szachowym o Puchar 
Wójta Gminy Siennica Różana SZACH 2016 wzięło 
udział 27 zawodników. 

W kategorii dorośli:
I miejsce zajął Stanisław Klim, 
II - Wojciech Bolesta, 
III - Dominik Kiełbasa, a tytuł najlepszego za-
wodnika gospodarzy otrzymał Adrian Tryksza, 
który nieznacznie wyprzedził Andrzeja Antonika 
i Adama Jakubca.

W kategorii do 13 lat:
I miejsce zajął Mateusz Gajur, 
II - Oliwia Prucnal, 
III - Aniela Piech.

W kategorii do 10 lat:
I miejsce przypadło Ignacemu Sieciechowiczowi, 
II - Kacprowi Świstowskiemu, 
III - Marii Gajur.

Wyłonieni zawodnicy otrzymali z rąk wójta 
Leszka Proskury i dyrektora Andrzeja Misiury pu-
chary i nagrody rzeczowe ufundowane przez orga-
nizatorów. 

Centrum Kultury w Siennicy Różanej wyra-
ża wdzięczność dla Klubu Szachowo-Warcabowego 
„Krasnostawianie”, pana Wojciecha Bolesty z Żół-
kiewki oraz sędziego zawodów Remigiusza Stań-
czuka za pomoc w zorganizowaniu tegorocznego 
turnieju.
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Czwartkowe warsztaty 
plastyczne

Centrum Kultury w Siennicy Różanej od 
kilku miesięcy organizuje warsztaty rękodzieła ar-
tystycznego. 12 lutego 2016 roku tematem  zajęć 
były wiosenne podkładki-stojaki na świeczki. 

15 marca 2016 r. nasze artystki zajmowały 
się wyklejaniem wielkanocnych kogutów. Panie 
tworzyły przy wspólnym stole, używając tych sa-
mych materiałów i farb, a i tak każdy kogut był in-
nym dziełem.

Ostatni dzień marca i 7 kwietnia poświę-
cony był także wiosennym ozdobom. Wśród naj-
bardziej interesujących było jajo wykonane meto-
dą quilling - dzieło Janiny Marczyńskiej i kwiaty 
z bibuły emotikon tongue Janiny Marczyńskiej 
i Marii Guz.

Uzdolnione artystki

W pracowni plastycznej Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej 6 kwietnia 2016 
roku młode artystki przygotowały prace na 
konkurs pt. „Zaproś mnie do swojej bajki”. 
Na zdjęciu autorki ze swoimi pracami: Mar-
ta Przepióra i „Krecik”, Weronika Kułaga 
i „Calineczka”, Lenka Ptak i „Czerwony kap-
turek”, Dorotka Ptak i „Mała Syrenka”, Kinga 
Miszczak i „Jelonek Bambi”, Oliwia Ciechan 
i „Księżniczka na ziarnku grochu”.
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100 lat Janiny Wierzchoś

12 marca 2016 roku Koło Gospodyń Wiej-
skich w Żdżannem pod przewodnictwem Wiesławy 
Popik i we współpracy z sołtys Marią Ścibak zor-
ganizowało uroczystość poświęconą świętu kobiet 
oraz setnej rocznicy urodzin Janiny Wierzchoś, 
założycielki i pierwszej przewodniczącej KGW 
w Żdżannem. Na imprezę przybyli: starosta Ja-
nusz Szpak, wójt Leszek Proskura, przewodniczący 
Rady Gminy Waldemar Nowosad, Ewelina Nowak 
- ODR Krasnystaw, kierownik KRUS Mariusz Zając 
oraz Andrzej Misiura dyrektor Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej. Spotkaniu towarzyszył występ 
kabaretu z Bzitego.

Stulatka, która na co dzień bywa w świet-
nej formie, znalazła się w chwilowej niedyspozycji 
i nie zaszczyciła obecnością wypełnionej po brzegi 
remizy. Gratulacje, kwiaty i prezenty odbierał w 
jej imieniu syn Stanisław Wierzchoś zamieszkały 
w Chełmie.

Janina Wierzchoś urodziła się 10 marca 
1916 roku w Siennicy Różanej. Szkołę podstawową 
ukończyła w 1932 roku. Udzielała się społecznie 
jako harcerka.  W ostatnim roku szkolnym zo-
stała sekretarzem Koła Młodzieży WICI. Od 1933 
roku mieszka w Żdżannem, gdzie prowadziła dom 
otwarty dla rodziny i mieszkańców. Służyła radą 
w różnych przypadkach.  W okresie przedwojen-
nym uczestniczyła w różnych 
kursach kulinarnych organi-
zowanych przez ks. Bejgerta 
i hr. Smorczewską. W roku 
1955 założyła Koło Gospo-
dyń Wiejskich i została jego 
przewodniczącą. Wychowała 
trzech synów, ma pięcioro 
wnuków i dwie prawnuczki.

Janina Wierzchoś 
swoimi cennymi wspomnie-
niami dzieliła się z czytelnika-
mi siennickiego czasopisma 
„Ziarno”. Dzięki fenomenal-
nej pamięci jest nadal wspa-
niałym źródłem wiedzy histo-
rycznej.
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Artysta w mundurze

Tomasz Maćkiewicz nad przygotowaniem nowej wystawy 
pracował krótko, ale konsekwentnie. Wypróbowana wyobraźnia 
pozwoliła mu na wypełnienie artystycznymi wizjami czterna-
stu płócien o jednakowych wymiarach – 70x100 cm. Tym ra-
zem podczas wernisażu i prezentacji cytował satyryczne motto 
Stanisława Jerzego Leca: „Nie mam nic przeciwko malarstwu 
bezprzedmiotowemu, byleby przedmiot malarza było widać”. 
Wystawa zatytułowana „Sztuka nierzeczywista” dostępna była 
od 17 grudnia do 8 stycznia 2016 roku w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Krasnymstawie. Tradycyjnie towarzyszył jej Zespół 
Śpiewaczy „Wrzos” z Borunia.

Przypomnijmy, że Tomasz Maćkiewicz wystawiał również 
swoje obrazy 29 maja 2015 roku w Krasnostawskim Domu Kul-
tury. 1 czerwca jego interesującą osobowość dostrzegła redakcja 
Teleexspresu i TVP Lublin. W lipcu uczestniczył w plenerze ma-
larskim w miejscowości Uher pod kuratelą konsultanta Janusza 
Jutrzenki-Trzebiatowskiego z Krakowa, który na zakończenie 
prowadził Tomaszowi wieczór autorski. Maćkiewicz ponownie 
wystawił swoje prace podczas wystawy poplenerowej w Rejowcu. 

Przegląd Widowisk 
Jasełkowych 

i III Kiermasz 
Bożonarodzeniowy

Podczas III Wielkiego Kiermaszu 
Bożonarodzeniowego w Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej zgromadzili się miłośni-
cy kultury i twórczości. 10 grudnia 2015 roku 
swoje prace wystawiała Grupa Rękodzieła 
Artystycznego CK, za co twórcy otrzymali 
okolicznościowe nagrody. Odbył się także 
Przegląd Widowisk Jasełkowych, w którym 
wzięły udział zespoły teatralne KGW w Sien-
nicy Różanej i KGW w Boruniu. Nagrodzone 
zostały gorącymi oklaskami i równorzędny-
mi nagrodami w postaci pucharów, słodyczy 
i symbolicznej koperty ufundowanej przez 
dyrektora Centrum Kultury w Siennicy Ró-
żanej.
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Kiermasz wielkanocny

13 marca 2016 roku przed kościołem parafialnym w Siennicy Róża-
nej odbył się III Kiermasz Wielkanocny organizowany przez siennickie Cen-
trum Kultury. Pogoda dopisała, humory również. Swoje prace wystawiało 
10 twórczyń: Janina Bodio, Maria Guz, Grażyna Zaworska, Maria Kiełbasa, 
Jolanta Proskura, Ewa Antończak, Bożena Kowalewska, Jolanta Czwalik, 
Anna Misiura, Agnieszka Ritkowska. Nad całością czuwała Sylwia Kiełbasa 
z Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

Gwiazda Betlejemska - boska tajemnica

Wydaje się, że zagadka Gwiazdy Betlejemskiej, wbrew pozorom 
poznana została już dawno. Ale nic bardziej mylnego. Można się było 
o tym przekonać podczas odczytu Wiesława Krajewskiego, prezesa Od-
działu Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, któ-
ry podjął próbę rozwikłania odwiecznej tajemnicy w kategoriach zjawiska 
astronomicznego. Stali bywalcy Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
z zainteresowaniem słuchali opowieści o kumulacji kilku zjawisk astrono-
micznych, które przypadały na czas narodzenia Jezusa Chrystusa. Wszyst-
kie zostały omówione i zobrazowane projekcją multimedialną. Rozważana 
była także wersja nadprzyrodzona.

Nie obyło się bez pytań, na które starał się wyczerpująco odpowia-
dać prelegent. Pogoda 29 grudnia 2015 roku okazała się wyjątkowo sprzy-
jająca, aby wykład przenieść w scenerię naturalnego rozgwieżdżonego nie-
ba. W ten sposób możliwe było poznanie najbardziej charakterystycznych 
gwiazdozbiorów zimowych, a dzięki lornetkom dało się obserwować cie-
kawsze obiekty astronomiczne.

WydarzeniaWydarzenia

Gminne obchody uchwalenia 
Konstytucji 3 maja 

oraz Dzień Strażaka

3 maja 2016 r. w Siennicy Różanej ob-
chodzono 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 maja oraz Dzień Strażaka. Uroczystości roz-
począł ceremoniał strażacki przy remizie OSP 
w Siennicy Różanej oraz msza święta, którą 
odprawił proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Siennicy Różanej 
ks. kan. Ryszard Siedlecki. W trakcie kazania 
odniósł się do dzieła Konstytucji 3 maja, oraz 
ofiarnej służby strażaków.

Na zakończenie części oficjalnej odbył 
się przemarsz jednostek OSP, w którym po raz 

pierwszy uczestniczyła delegacja z Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Na zakończenie strażacy udali się na domową 
grochówkę do Centrum Kultury w Siennicy Różanej.
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NO NAME i dziewiąta premiera

10 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy 
w Siennicy Różanej odbyło się jedno z licznych 
spotkań z okazji Dnia Kobiet. Sala im. Janusza 
Trzebiatowskiego gościła delegacje kobiet, dla któ-
rych występował zespół taneczny NO NAME oraz 
Teatr Pokoleń, prezentując premierę najnowszej 
sztuki „Kapitan Nut” wg Jerzego Szaniawskiego.

Kolejne przedstawienie odbyło się 13 marca 
w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadol-
nej, a później jeszcze raz w Siennicy Różanej i 20 
marca w Żółkiewce.

WydarzeniaWydarzenia

XI Turniej Tenisa Stołowego

 25 lutego 2016 r. rozegrano XI Turniej 
Tenisa Stołowego jednostek OSP gminy Siennica 
Różana. Zawody odbywały się w strażnicy OSP 
w Siennicy Królewskiej Dużej. Uczestniczyły w nich 
dzieci, młodzież i dorośli. Turniej corocznie orga-
nizuje Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Siennicy 
Różanej. Po pełnych emocji zmaganiach wyłoniono 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

w grupie dziewcząt:
1. Anna Dubaj,
2. Sylwia Kapeluszna,
3. Natalia Mazurek.

w grupie młodszej :
1. Michał Głowacki,
2. Paweł Knap,
3. Karol Żebrowski.

w grupie starszej :
1. Janusz Litwin,
2. Mateusz Mikuła,
3. Mikołaj Tryksza,

w grupie powyżej 40 lat:
1. Leszek Bąk,
2. Zbigniew Markiewicz,
3. Wiesław Ptaszek.
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Siennicki opłatek - 2016

9 stycznia 2016 r. w hali sportowej Ze-
społu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Siennicy Różanej po raz czternasty odbył 
się Siennicki Opłatek Ludowy będący, jak co 
roku, okazją do spotkania z zaangażowanymi 
społecznie mieszkańcami gminy oraz życzli-
wymi dla niej gośćmi z całej Polski.

Spotkanie rozpoczął regionalny prze-
gląd tradycji bożonarodzeniowych, w którym 
wzięły udział grupy  szkolne oraz zespoły arty-
styczne Centrum Kultury w Siennicy Różanej. 

Wójt Gminy Leszek Proskura jako go-
spodarz przywitał przybyłych gości oraz zło-
żył podziękowania za pomoc i zaangażowanie 
w rozwiązywaniu problemów, z jakimi gminie 
przyszło się zmierzyć w roku 2015. Istotnym 
wydarzeniem,  do którego doszło tuż przed 
rozpoczęciem uroczystości, było podpisanie 
listu intencyjnego pomiędzy Gminą Sienni-
ca Różana a Mołdawską Gminą Carpineni. 
Współpraca polegać będzie między innymi 
na wymianie doświadczeń na temat dokonań 
kulturowych, oświatowych, a także produkcji 
i gospodarki rolnej.

 Tradycyjnie podczas spotkania opłat-
kowego przyznany został tytuł „Zasłużony dla 
Gminy Siennica Różana”. Z laudacji odczy-
tanej przez Przewodniczącego Rady Gminy 
Waldemara Nowosada dowiedzieliśmy się, 
że tegoroczna statuetka Jednorożca przy-
znana została Marszałkowi Województwa 
Lubelskiego Sławomirowi Sosnowskiemu za 
wsparcie, jakiego udziela gminie.

 Gwiazdą siennickiego opłatka był 
Zbigniew Wodecki. Artysta śpiewał swoje 
największe przeboje i kolędy. 

Biskup Mieczysław Cisło udzielił 
błogosławieństwa na nowy rok. Określił też 
gminę Siennica Różana jako miejsce  niezwy-
kłych, pozytywnych spotkań, gdzie kultura 
ludowa spotyka się z kulturą wysoką, następ-
nie poświęcił opłatek, którym podzielili się 
uczestnicy imprezy. Życzeniom towarzyszyły 
kolędy śpiewane przez Zespół Pieśni i Tańca 
„Jawor”.

WydarzeniaWydarzenia
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Sponsorzy XIV Spotkania Opłatkowego

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie,
przedsiębiorstwo ELEWARR Spółka z o.o. Oddział w Krupcu, 
państwo Wioletta i Jacek Żelisko, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Green Wood,
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej,
Józef Staszak Ośrodek Szkolenia Kierowców w Krasnymstawie,
Michał Żywot, indywidualny przedsiębiorca i animator kultury,
Renata i Jerzy Karwowscy z Siennicy Różanej,
Maria Jolanta i Aleksander Guzowie z Siennicy Różanej,
Teresa i Anatol Kaznowscy z Siennicy Różanej,
Jolanta i Waldemar Prucnalowie, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Dywan-Mix”,
Marzena i Stanisław Skórowie, przedsiębiorcy,
 Tadeusz Liszewski, przedsiębiorca,
Krasnostawski Dom Kultury,
Centrum Kultury w Siennicy Różanej,
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Siennica Różana,
Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowinach,
oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Siennica Różana.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Z okazji Święta Ludowego 15 maja 2016 r. 
koncertował w siennickim amfiteatrze Repre-
zentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. 
W słowie wstępnym wójt Leszek Proskura powi-
tał gości. Następnie nawiązał do jubileuszu 1050-
lecia Chrztu Polski – wydarzenia, dzięki któremu 
dołączyliśmy do wielkiej europejskiej rodziny na-
rodów. Wójt podkreślił, że uroczystość zbiegła się 
z obchodzonym wcześniej (15 kwietnia) Międzyna-
rodowym Dniem Kombatantów. Nie zabrakło słów 
podziękowania dla rolników i mieszkańców wsi, 
których praca jest ostoją dla narodowej kultury.

WydarzeniaWydarzenia
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U źródeł Wisły

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siennicy 
Różanej znany jest z nieustannej aktywności. W po-
czątkach maja słuchacze uczestniczyli w kolejnym 
wyjeździe rekreacyjnym do górskiej miejscowości 
Wisła. Grupa zakwaterowana była w zaprzyjaźnio-

nej firmie - Centrum Kultury Smaku, która jesienią 
prowadziła w Siennicy Różanej zajęcia kulinarne. 
Na długo pozostanie w pamięci zwiedzanie rodzin-
nych stron słynnego narciarza Adama Małysza, 
poznawanie dziejów miasta, twórczości artystycz-
nej (w tym koronkarstwa) oraz regionalne gawędy 
i potańcówka przy góralskiej kapeli.  

WydarzeniaWydarzenia
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Poseł RP Agata Borowiec 
w Siennicy Różanej

26 kwietnia 2016 r z inicjatywy wójta Lesz-
ka Proskury i radnej Sejmiku Województwa Lu-
belskiego Ewy Panasiuk odbyła się konferencja, 
w której udział wzięli: poseł na Sejm RP Agata Bo-
rowiec oraz przedstawiciele Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych - dr inż. Krzysztof Janeczko 
zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicz-
nych oraz Piotr Młynarczyk Naczelnik Wydziału 
Infrastruktury DGLP.

Na spotkanie do Urzędu Gminy w Sienni-
cy Różanej przybyli zaproszeni wójtowie z terenu 
powiatu krasnostawskiego, radna Sejmiku Lubel-
skiego Ewa Panasiuk, radni Rady Gminy Siennica 
Różana oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Chełm 
i Krasnystaw.

Celem konferencji był pilotażowy program 
współpracy Lasów Państwowych z samorządem, 
o czym w swoim wystąpieniu mówił dr inż. Krzysz-
tof Janeczko. Interesująca i długo oczekiwana 
inicjatywa dotyczy współfinansowania remontów 
dróg leśno–samorządowych na terenie poszcze-
gólnych gmin. Działanie ma korzystnie wpłynąć na 
poprawę stanu dróg i jednocześnie przyczynić się 

do odtworzenia infrastruktury turystycznej, histo-
rycznej, rekreacyjnej czy edukacji. Pani poseł oraz 
przedstawiciele Lasów Państwowych zachęcali sa-
morządowców powiatu krasnostawskiego do przy-
gotowania się i przystąpienia do tego programu.

Andrzej Kluczkowski – asystent poseł Aga-
ty Borowiec mówił o regionalnym systemie alter-
natywnych źródeł energii, szansach na ich rozwój, 
przytaczał przykłady gmin, które swoją gospodar-
kę energetyczną oparły na odnawialnych źródłach 
energii.

Był także czas na dyskusję i zadawanie py-
tań. Przedstawiciele DGLP zapowiedzieli, że prace 
nad uruchomieniem funduszu leśnego są już na 
finiszu, a w budżecie na ten cel zarezerwowano 
odpowiednie środki. Po uruchomieniu programu 
ogłoszony będzie konkurs i rozpocznie się przyj-
mowanie wniosków, które ocenione zostaną we-
dług ścisłych zasad. Głównym kryterium będzie 
racjonalność projektu.

Na zakończenie wójt Leszek Proskura skie-
rował podziękowanie do poseł Agaty Borowiec oraz 
przedstawicieli DGLP w imieniu kolegów samorzą-
dowców za inicjatywę współpracy mającej na celu 
polepszenie warunków życia naszej społeczności 
oraz zapewnił o dalszej współpracy na linii samo-
rząd – Lasy Państwowe.

WydarzeniaWydarzenia
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Szlachetna Paczka 
od teatru 

Teatr Pokoleń Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej jest aktywny nie tylko na scenie. Ostatnio 
znalazł się wśród darczyńców ogólnopolskiej akcji 
Szlachetna Paczka. Aktorzy i tym razem postano-
wili pospieszyć z pomocą. Jednomyślnie ufundo-
wali paczkę. Serdecznie pozdrawiamy w imieniu 
anonimowo obdarowanej rodziny.

„Kapitan Nut” – ostatnie spektakle

10.03.2016, g.14.00 - Sala J. Trzebiatowskiego w Siennicy Różanej,

13.03.2016, g.15.00 - Gminne Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej,

19.03.2016, g.16.00 - Centrum Kultury w Siennicy Różanej - sala UG,

20.03.2016, g.17.00 - Samorządowy Ośrodek Kultury w Żółkiewce,

26.04.2016, g.18.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu,

09.06.2016, g.20.00 – Krasnostawski Dom Kultury.

„Kapitan Nut”

Poszukiwania materiału na scenariusz 
dziewiątej inscenizacji doprowadziły do Jerzego 
Szaniawskiego (1886-1970). Uwagę zwrócił „Że-
glarz”, którego miejsce akcji było zupełnie inne niż 
w dotychczasowych realizacjach. Wielowarstwowa 
fabuła dawała wiele do myślenia, ale wymagała 
solidnego przygotowania i warsztatu aktorskiego. 
Teatr Pokoleń podjął wyzwanie. Tekst dostosowa-
ny został do warunków zespołu, usunięto dłuży-
zny, wpleciono pierwiastki satyryczne i scenariusz 
otrzymał tytuł „Kapitan Nut”.

Dwie czytane próby odbyły się w czerwcu 
2015 roku. Obsadzono role z nadzieją, że scenariusz 
stanie się lekturą aktorów podczas przerwy waka-
cyjnej. Temat miał dojrzewać, a we wrześniu spo-
dziewano się, że realizacja przebiegnie jak z płatka. 
Zespół teatralny zasilili debiutanci: Edward, Marek 
i Sławek. Niektóre postaci, takie jak Kapelmistrz, 
Pan z Komitetu i później Wydawca zmienione zo-
stały na kobiece ze względu na skład osobowy te-
atru. Jak się okazało, zabieg ten skutecznie wpłynął 
na atrakcyjność spektaklu.

Życie pisze jednak własne scenariusze. 
Szybko okazało się, że kilkoro aktorów zajętych 
pracą etatową lub we własnym gospodarstwie 
zrezygnowało z udziału w próbach, co zmusiło do 
pierwszych zmian w obsadzie. Jakby tego było 
mało, wykonawców na przemian zaczęły nękać 
problemy zdrowotne. Sanatoria, szpitale, wypad-
ki, zabiegi czy kłopoty rodzinne powodowały nie-
ustanną absencję i dezorganizowały pracę do sa-
mej premiery.

Na dwa tygodnie wcześniej powołano jed-
nak dublerów i wyznaczono ostateczny termin 
pierwszego spektaklu na 10 marca 2016 roku. Po-
czątkowo aktorzy przyjęli to z niedowierzaniem, 
ale nie było odwrotu, ponieważ premiera miała się 
odbyć podczas uroczystego święta kobiet, na które 
goście zostali już dawno zaproszeni.

W ostatniej chwili w Centrum Kultury po-
wstały niezbędne dekoracje. Reżyser i scenograf 
Tadeusz Kiciński osobiście wykonał rekwizyty 
w postaci rzeźby i modelu okrętu, użyczył nawet 
stroje z prywatnej garderoby. Resztę kostiumów 
aktorzy skompletowali we własnym zakresie.

Sztuka została zagrana wzorowo.

WydarzeniaWydarzenia
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Franciszek Marek

Moja Siennica
  
Siennica Różana różami usłana
Ziemia piękna nasza ukochana
Przed wiekami przez lud wybrana 
Szumem drzew i śpiewem słyszana

Zarówno mieszkaniec jak i przybysz
Jednakim na ciebie patrzy okiem.
Błękitem stawów i lasów okolicznych -
Zadziwiasz pięknem magicznym

Nie zawsze po królewsku nazywana
Dla swoich i przybyszów całkowicie oddana.
Dziś nazwę dostojną tobie przywrócono
Trwasz wiernie, by czasu tego nie utracono.

Wiosną pachniesz kwietnym bukietem,
Sadami różowo białymi, złocistym mniszkiem.
Pachnącym wieńcem białej koniczyny 
Uwitym przez pląsające na łące dziewczyny.

Latem widzą ciebie w srebrnych kłosach żyta
Żeńcy, którzy sierpem składali snopy.
Dziś to tylko dziadów naszych wspomnienia  
Do tamtych lat nikt już nie wraca, nie pyta.

Jesień nie mimozami, lecz nawłocią się zaczyna, 
Pola upstrzone złotymi wiechami i leśna drożyna.
Między polami, lasy pachnące grzybami
 W oddali rzeka i błękitny staw z rybami.

Zima, nie taka sroga jak kiedyś bywała
Nie zawsze mieszkańcom przyjazna ona 
Szronem, mrozem i śniegiem otulona.
Zwyczajna pora roku, tutaj nikt się nie zżyma.

Zaduszki

Cmentarz śpi spokojnie w oddali,
Tu świecą znicze tam lampka się pali.
Złociste chryzantemy na każdym grobie,
Ludzie zadumani nie myślą o sobie.

Swoista woń kwiatów i świec palonych
Przypomina o planach nieziszczonych.
Wielu ich tu odpoczywa wśród zieleni,
Odmawiamy „zdrowaś”, nikt się nie leni.

 
Pamiętamy o nich w ten jeden dzień 
Mogiła przez mogiłę rzuca długi cień.
Byli wśród nas, odeszli - tam już będą,
Nie nam sądzić, czego dostąpią.

Wszyscy mają równe prawa
W dzień powszedni i święta.
Zaduszki to taki dzień,
O którym każdy pamięta. 

Lampka się wypali, kwiaty zwiędną
Szum starych lip popłynie w oddali.
Stary cmentarz, chociaż młodzi ludzie 
Nic nie zmienisz - kiedyś wszyscy tutaj będą.
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Mirosław Kaczor

Geologia Lubelszczyzny

Trudno omówić historię czterech i pół 
miliarda lat życia Ziemi w jedną godzinę. Około 
czterech i pół miliarda lat temu z pyłu kosmiczne-
go zagęszczającego się pod wpływem grawitacji, 
a następnie rozgrzanego do postaci płynnej magmy 
powstała Ziemia. Po około dwóch miliardach lat na 
powierzchni magmy utworzyła się skorupa ziem-
ska, atmosfera, a między niebem i ziemią powstały 
zbiorniki wodne. Była to era archaiczna.

Następnie nastąpiła era proterozoiczna, 
która trwała przez dwa miliardy lat. Wówczas 
utworzyły się masywne płyty kontynentalne Sybe-
rii, Indii, Afryki Południowej, Brazylii i wschod-
nioeuropejska. Współcześnie płyty kontynentalne 
mają około 50 km grubości, a dna oceanów to sko-
rupa o grubości tylko 10 km. Podczas proterozoiku 
powstały pierwsze formy życia, początkowo jedno-
komórkowce, później formy coraz bardziej złożone. 
Organizmy z chlorofilem zaczęły produkować tlen.

Era paleozoiczna rozpoczęła się ok. 542 
miliony lat temu. W morzach rozwijało się boga-
te życie, w kambrze bardzo liczne były trylobity. 
Skały z kambru, które znamy - to kwarcyty z Gór 
Świętokrzyskich oraz łupki i kwarcyty z Gór Pie-
przowych koło Sandomierza. Ordowik i sylur w na-
szej okolicy stwierdzano w głębokich wierceniach, 
m.in. w otworze wiertniczym zlokalizowanym 
w Małochwieju Małym. Dewon dolny to osady pu-
stynne, środkowy i górny to wapienie, m.in. rafowe 
z niewielkimi złożami gazu ziemnego. Karbon to 
złoża węgla koło Hrubieszowa i Lubelskie Zagłębie 
Węglowe. Po osadzeniu pokładów węgla w okresie 

permu nasze okolice zostały podniesione i erozja 
zabrała osady permu i częściowo karbonu. Perm 
kończy erę „starożytną ziemi”, czyli paleozoiczną.

Era mezozoiczna, czyli „średniowiecze”, 
zaczęła się 251 mln lat temu. To był okres gorący, 
a na naszym terenie tworzyły się osady mórz tro-
pikalnych, płytkich, dobrze natlenionych, o czym 
świadczą jasne wapienie kredy i jury. Z surow-
ców mieliśmy eksploatowane pokłady fosforytów 
w Rachowie koło Annopola – miejscowości, z któ-
rej wywodzą się nasi Sienniccy. Złoża kredy i margli 
pozwoliły na usytuowanie w naszej okolicy dwu ce-
mentowni - w Chełmie i Rejowcu. Erę mezozoiczną 
zakończyło uderzenie dużego meteorytu w okolice 
Zatoki Meksykańskiej. Gigantyczne pożary na te-
renie całej Ziemi, tsunami, a następnie gwałtowne 
ochłodzenie, spowodowało wyginięcie dinozaurów 
i amonitów. Zmieniła się oś obrotu Ziemi, z tropi-
ków przesunęliśmy się bardziej w strefę umiarko-
waną.

Erę kenozoiczną rozpoczął trzeciorzęd 65,5 
mln lat temu. Obdarował nas eksploatowanymi 
w Polsce złożami węgla brunatnego oraz złożami 
bursztynu, m.in. na Lubelszczyźnie w okolicach 
Lubartowa. W trzeciorzędzie powstały Karpaty 
i Alpy. Czwartorzęd to ostatnie 1,5 mln lat. W tym 
czasie sześciokrotnie tereny Polski odwiedził lodo-
wiec skandynawski, a na naszym terenie dzięki lo-
dowcom powstały lessy i pozostały liczne otoczaki 
granitowe m.in. czerwone granity rapakiwi.

Tektonicznie Lubelszczyzna położona jest 
na skraju płyty wschodnioeuropejskiej, której 
granica przebiega od okolic Hrubieszowa przez 
Łęczną, Kock, Modlin, Płońsk i Słupsk. Część za-
chodnia Lubelszczyzny to synklinorium lubelskie, 
czyli obniżenie między płytą wschodnioeuropejską 
a Górami Świętokrzyskimi, o głębokości kilkuna-
stu kilometrów do podłoża krystalicznego. Oś syn-
klinorium to linia Tomaszów Lubelski – Dęblin. 

Mirosław Kaczor

Powyższy fragment pochodzi z wykładu wy-
głoszonego 6 stycznia 2016 roku dla słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej. 
Mógłby stanowić wstęp do prelekcji z różnych dzie-
dzin, ponieważ geologia jest składową mineralogii 
i petrografii, paleontologii, stratygrafii, hydrogeolo-
gii, geologii złóż, tektoniki, geologii dynamicznej. 
Niespodziewanie wywołał wiele pytań osób przy-
słuchujących się „opowieściom o kamieniach”.

Mirosław KaczorGeologia Lubelszczyzny
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Pszczoły a środowisko, 
czyli co zrobić, aby nie spełniła 

się przepowiednia Einsteina

Albert Einstein twierdził, że człowiek i świat ist-
nieją i istnieć będą dopóty, dopóki żyją pszczoły. 
Po wyginięciu pszczół w ciągu dwóch lat wyginie 
populacja ludzka na kuli ziemskiej.

Znamy wiele osób, które starają się hodo-
wać pszczoły, co wcale nie znaczy, że są one pszcze-
larzami. Wiele razy przyglądałem się, jak pszczo-
ły tańczą przed ulem, wtedy przypomniało mi się 
powiedzenie „Pszczoła nim ją porwie lot, w słońcu 
myje się jak kot”.

Pszczelarstwo to rzemiosło, samo w sobie 
mówią jedni, ja twierdzę, że to kunszt, człowiek nie 
jest w stanie dorównać zaradnością ani pracowi-
tością pszczołom, bo musiałby, jak one - nie tracić 
czasu na gadanie, a przeznaczyć go w całości na 
pracę. Nasz wielki poeta pisał kiedyś: „Szlachetne 
zdrowie, nikt się  nie dowie, jako smakujesz, aż się 
zepsujesz”. Wielu z nas, którym się „zepsuło” wie-
dzą o tym aż za dobrze. Początek wiosny, warunki 
meteorologiczne z dnia na dzień bardziej sprzyjają 
zbieraniu coraz obfitszego pożytku, dni wydłuża-
ją się, opady deszczu pobudzają wegetację roślin. 
Natura zaczyna stroić się w kwiaty, którymi pokry-
wają się śliwy, bukszpan, mniszek lekarski, migda-
łowce... 

Drzewa owocowe i leśne zwiększają poży-
tek. Spośród roślin uprawnych dobrym jest rze-
pak, pod warunkiem, że przy zastosowaniu na 
plantacji pestycydów kategorycznie przestrzegano 
terminu prewencji dla pszczół. Zatrucia pszczół 
mogą też powodować rośliny, które wyrosły z na-
sion zaprawianych. Pszczelarz niejednokrotnie jest 
także rolnikiem, który zajmuje się równocześnie 
rolnictwem i pszczelarstwem. W tym przypadku 
musi dbać o ochronę rodzin pszczelich bardziej niż 
o wyżej wspomniany rzepak. Spora część społe-
czeństwa, która konsumuje  dużo owoców i warzyw 
z własnych działek i ogrodów przydomowych kiedy 

kupuje środki ochrony roślin, powinna się zasta-
nowić, jak je stosować i czy rzeczywiście w tak du-
żych ilościach. Kiedy tylko w ogródku pojawią się 
mszyce czy jakieś inne owady, to od razu staramy 
się je zwalczać, opryskiwać. Po co? Może trzeba się 
najpierw nad tym  zastanowić, bo w ogródkach jest 
ogromna ilość pszczół i innych owadów pożytecz-
nych. Każdy taki oprysk szkodzi owadom, ale także 
ludziom. Znam bardzo dobry przepis na opryski-
wanie mszyc. Wystarczy przygotować napar lub 
wyciąg pokrzywy z czosnkiem z dodatkiem szarego 
mydła, może też być preparat naturalny, mydło po-
tasowe. Oprócz pokrzywy można stosować wyciąg 
z aksamitki, piołunu, bielunia, lulka czarnego, tak-
że mniszka i skrzypu polnego. Sytuacja w pszcze-
larstwie jest dość kłopotliwa. Po pierwsze starze-
ją się pszczelarze, mało jest młodych następców, 
drugi problem stanowi chemia w rolnictwie, w tym 
uprawy roślin genetycznie modyfikowanych, trze-
ci to zjawisko postępującej urbanizacji, kurczenie 
się obszarów naturalnych przyjaznych dla pszczół, 
a czwartym są nowe choroby. Brak właściwego 
podejścia oraz odpowiedzialnego spojrzenia na 
pszczelarstwo ze strony Ministerstwa Rolnictwa. 
Nie zawsze sami możemy zadbać o środowisko. 
Przypuszczalnie do głównych przyczyn masowych 
upadków rodzin pszczelich można zaliczyć: warro-
zę, skażoną wodę, choroby wirusowe, uprzemysło-
wienie i chemizację rolnictwa, GMO, monokultury 
w uprawie roślin. Godząc się na  GMO w Polsce, 
niszczymy renomę kraju jako państwa produku-
jącego żywność o najwyższej jakości. Najwięk-
sze zagrożenie dla pszczół stanowią także rośliny 
transgeniczne odporne na herbicydy (np. roundap) 
i szkodniki (toksyna Cry), jak również tzw. uprawy 
farmaceutyczne, rośliny produkujące w nienatural-
nie dużych ilościach składniki leków, a w miastach 
zmodyfikowane genetycznie rośliny ozdobne. Po-
dejrzewa się, że pyłek i nektar z roślin modyfiko-
wanych genetycznie mogą mieć ujemny wpływ na 
pszczoły oraz być przyczyną masowych upadków 
ich rodzin. Niektórzy twierdzą, że do takiego stanu 
rzeczy przyzwyczaimy się. Nie przyzwyczaimy się. 
Pszczelarze są twardsi niż ekolodzy wchodzący na 
drzewa i wolą słuchać „pszczelich rapsodii”. Nie-
stety jest to możliwe coraz rzadziej.

Albert Einstein powiedział, że po wyginię-
ciu pszczół ludziom pozostaną jeszcze 2 lata egzy-
stencji. Jeżeli istnienie ponad 80% roślin jest uza-
leżnione od zapylania przez owady, to jak przyroda 
mogłaby bez nich funkcjonować? Jeżeli pszczoły 
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wyginą, to prawdopodobnie nikt więcej nie zapyli 
roślin.

Na miód, który przynoszą nam pszczoły, 
trzeba spojrzeć nie okiem konsumenta, lecz przy-
jaciela pszczół, a wtedy dojrzymy w nim ciepło 
słońca, majestat starych lip, których jest coraz 
mniej, biel ukwieconych akacji, czerwień maków 
oraz morze chabrów; poczujemy w nim zapach 

kwiatów i usłyszymy ciszę pasieki, a w niej tysiące 
zapracowanych pszczół. Widoki przyrody są różne 
w różnych miejscach, prawa przyrody są wszędzie 
takie same. Ktoś kiedyś powiedział: gdy zatrujemy 
już wszystkie pola i łąki, pszczoły wyniosą się, być 
może z powrotem do dziupli. Ale dokąd wrócą lu-
dzie? Na drzewa? 

Franciszek Marek

Matematyka królową nauk!

 
Tą dziedziną interesowało się wielu uczo-

nych, wśród nich znalazło się trzech Polaków, któ-
rych wiedza wpłynęła na losy świata. Zagadnienie 
to omówił prof. dr hab. Józef Zając – rektor Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na 
spotkaniu ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Siennicy Różanej w dniu 9 lutego 2016 r.

Mikołaj Kopernik (1473-1543), obalając 
teorię geocentryczną, a wprowadzając heliocen-
tryczną, stosował obliczenia matematyczne z za-
kresu geometrii trójwymiarowej i sferycznej. Kon-
tynuatorem  jego myślenia był Kartezjusz, Kepler, 
Newton i Leibniz.

Hoene Wroński, matematyk-samouk, był 
autorem 34 wynalazków, np. maszyny do młóce-
nia, pojazdu na gąsienicach. W pracach opierał się 
na obliczeniach matematycznych takich jak prze-
strzeń wektorowa, baza przestrzeni trójwymiaro-
wej, czterowymiarowej, aż do przestrzeni nieskoń-
czenie wymiarowej.

Jego myśli podchwycił Stefan Banach 
(1892-1945), profesor Uniwersytetu Lwowskiego, 
jeden z twórców analizy funkcjonalnej, współzało-
życiel czasopisma matematycznego „Studia Mathe-
matyca”. Należał do ludzi bardzo zdolnych, studio-
wał w Krakowie, potem we Lwowie. Nurtowały go 
prace Wrońskiego (przestrzenie nieskończenie wy-
miarowe). Matematyka pochłonęła go bez reszty; 
nawet w czasie spotkań towarzyskich rozwiązywał 
zadania matematyczne na serwetkach, na stolikach 
kawiarnianych.

Polscy matematycy przyczynili się do wyna-
lezienia bomby atomowej i wodorowej, szczepionki 
przeciw tyfusowi, złamali w czasie II wojny świato-
wej szyfr „Enigmy” (Rejewski, Zygalski, Różycki). 

Warto doceniać tych ludzi, bo to „tęgie umysły”, 
a ich nauka wpływała i dalej wpływa na losy świata.

O wielu innych osiągnięciach można dowie-
dzieć się z następujących pozycji: „Hoene Wroń-
ski: życie, matematyka i filozofia” pod redakcją 
Piotra Pragacza i „Genialni. Lwowska Szkoła Ma-
tematyczna” Mariusza Urbanka. Z uwagi na to, że 
wykład odbył się w ostatni dzień karnawału, w tzw. 
„ostatki”, słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku pod kierownictwem pani Barbary Kuś przygoto-
wały pyszne tradycyjne pączki.

Wydarzenia Wydarzenia
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Spokojny sen seniora

Psychologia snu okazała się bardzo intere-
sująca dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Siennicy Różanej. Wykład na ten temat wygłosiła 
21 lutego 2016 r. psycholog Czesława Teklak.

 Omówione zostały trzy fazy snu (NRM), 
problemy ze spaniem osób starszych, przyczyny 
bezsenności oraz sposoby zapewniające dobry sen. 
Okazuje się, że zasypianie seniora trwa dłużej, ale 
zapotrzebowanie na sen nie zmienia się przez cały 
okres dorosłości (7-8 godz.). Dyskomfortem  nato-
miast są coraz częstsze i płytsze fazy snu.

Zalecany czas snu dla dorosłych: 7-9 godz., 
prawidłowy czas snu: 6-10 godz. Zalecany czas snu 
dla seniorów: 7-8 godz., prawidłowy czas snu: 5-9 
godzin. Przyczyną bezsenności seniorów najczę-
ściej bywają leki i choroby, np. cukrzyca, zwyrod-
nienie stawów, choroby kręgosłupa, nowotwory 
czy depresja.

Kiedy spać? W tej sprawie warto słuchać 
sygnałów ciała. Nie ulega wątpliwości, że najlepiej 
kłaść się o jednej porze,  a wcześniej przewietrzyć 
sypialnię, wyciszyć się, przywołać pozytywne myśli, 
rozluźnić ciało i nie uzależniać się od leków na sen!

Dwanaście naturalnych sposobów na dobry sen.:
tyle czasu w łóżku, ile snu (bez telewizji 
i czytania), 
stałe godziny zasypiania i wstawania, 
opuszczenie łóżka, jeśli nie można zasnąć 
w ciągu 20 minut, 
rezygnacja lub ograniczenie popołudniowej 
drzemki, 
codzienna aktywność fizyczna,

1)

2)
3)

4)

5)

dużo świeżego powietrza i słonecznego 
światła,
unikanie kawy, papierosów i alkoholu po 
południu i wieczorem, 
ograniczanie przyjmowania płynów przed 
snem (wychodzenie do toalety), 
unikanie przed snem zachowań pobudzają-
cych (telewizja, kłótnia), zalecane: spokojna 
muzyka, dobra książka, kąpiel, 
zakaz spożywania obfitych i ciężkostrawnych 
posiłków, 
komfort w łóżku – wygodny materac,
cisza i niezbyt wysoka temperatura w sypialni 
oraz przewietrzone pomieszczenie.

Inne wskazania:
unikanie zbyt długiego leżenia w łóżku, 
niezmuszanie się do spania, 
unikanie wysiłku fizycznego tuż przed snem, 
usunięcie zegarów z sypialni, 
rozważenie stosowania leków nasennych,
nie wieszać zdjęć dzieci i wnuków.

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Franciszek Marek

O cukrze 
i cukrownictwie

Nazwa cukier według najdawniejszych opra-
cowań miała pochodzić od wyrazu „zukra” używane-
go przez mieszkańców Trypolisu w okresie wypraw 
krzyżowych dla określenia produktu z trzciny spro-
wadzanej z Indii przez Aleksandra Wielkiego.

O cukrze wspominają pomniki piśmien-
nictwa starohinduskiego: Kodeks Manu, epopeje 
Mahabharata i Ramajana. Słodkie wzmianki znaj-
dziemy też w tekstach Teofrasta, Terentiusa, Varro, 
Seneki i innych.

Na obszarze dawnej Polski cukier nazywano 
„białą solą indyjską”. W 1592 roku miasto Kraków 
ofiarowało „cukry weneckie” i „ cukry na goździkach 
i cynamonowe”, skórki pomarańczowe w cukrze 
i biszkopty w cukrze lodowatym królowej Annie Ja-
giellonce. Przez długie wieki cukier wyrabiano tylko 
z trzciny cukrowej. Roślina ta rozpowszechniona 
była w Arabii, później Egipcie, Syrii na Wyspach 
Kanaryjskich itd. Próby uprawy trzciny cukrowej 
w Europie nie udawały się, kontynent skazany był 
na jej import i przeróbkę. Około 1600 roku Oliver de 
Serras pierwszy zwrócił uwagę na zawartość cukru 
w korzeniach dziko rosnących nad brzegami Morza 
Śródziemnego buraków.

Dopiero po latach w 1747 roku chemik nie-
miecki Andrzej Zygmunt Marggraf przedstawił 
Akademii Berlińskiej  rozprawę, w której dowiódł 
istnienia cukru w burakach. Odkrycie to nie spotka-
ło się jednak z szerszym zainteresowaniem. Dopiero 
po pół wieku wieloletnie prace ucznia Marggrafa – 
zniemczonego Francuza Franciszka Karola Acharda 
zostały zwieńczone sukcesem. W styczniu 1799 roku 
Achard przedłożył królowi pruskiemu Fryderykowi 
Wilhelmowi III próbkę cukru buraczanego, modele 
aparatów wytwórczych i pierwszą rozprawę o pro-
dukcji cukru z buraków. 

Po miesiącach zabiegów Achard uzyskał 
zgodę na założenie wytwórni cukru z buraków. Epo-
kowe stały się dopiero miesiące  marzec i kwiecień 
1802 roku. Wtedy to Achard uruchomił w Konarach 
na Śląsku pierwszą na świecie kampanię cukrowni-
czo-buraczaną.

Światli Polacy, myślący o gospodarczym 
rozwoju Polski, jak: Stanisław Staszic, Henryk Łu-

bieński, Teodor Mrozowicki, Dezydery Chłapowski 
i inni dostrzegali w cukrownictwie czynnik rozwoju 
przemysłowego kraju i różnymi sposobami starali 
się popierać zakładanie cukrowni.

Cukrownictwo zaliczane jest do jednej 
z najstarszych gałęzi przemysłu w Polsce. Jego trady-
cje sięgają początków przetwórstwa buraków cukro-
wych w Europie. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, 
że narodziny cukrownictwa wiążą się z bezpośrednim 
okresem po ostatnim rozbiorze Polski. Dlatego też 
bardzo różne były koleje tego przemysłu, powstałe-
go w trzech obcych ustrojach państwowych. Każdy 
z zaborców szedł swoją drogą rozwoju ekonomiczne-
go, a także uprawiał własną politykę gospodarczą wo-
bec inicjatyw ożywienia polskich firm wytwórczych.

Po roku 1820 zaczęły powstawać pierwsze 
niewielkie fabryczki cukru. Pierwszym w Polsce 
warsztatem produkcji cukru, zasługującym na mia-
no fabryki jest pobudowana w woj. sandomierskim 
w roku 1826 cukrownia „Częstocice”. Kampanię 
cukrowniczą prowadzoną w 1826 roku w cukrow-
ni „Częstocice” uznano za początek przemysłu cu-
krowniczego w Polsce. 

Buraki cukrowe przerabiane przemysłowo 
w pierwszej cukrowni zawierały do 10 % cukru, 
a wydatek cukru, jaki uzyskał Achard, zawierał 
się pomiędzy 2 a 3 % . W latach 1830 – 1850 za-
wartość cukru w burakach  wynosiła  już 10-13 %, 
a osiągnięty wydatek do worka wynosił 4-6 % 
w stosunku do przerobionego surowca. Ogromny 
postęp sprawił, że na przełomie XIX i XX wieku 
zawartość cukru w burakach wynosiła już 17 do 19 
%, była podobna jak dzisiaj. Na początku funkcjo-
nowania  cukrowni przeciętny przerób wynosił ok. 
3,5 tony na dobę, a małe cukrownie przerabiały za-
ledwie 1 tonę na dobę.

Kampanie w tamtych czasach trwały od 
października do lutego. Rozwój techniki i tech-
nologii produkcji spowodował, że cukrownie dziś 
przerabiają buraki krócej, a przeroby sięgają ponad 
10 000 ton na dobę i więcej. Dziś Polska jest jednym 
z czołowych producentów cukru w Europie, a każ-
dy mieszkaniec naszego kraju może bez trudu kupić 
i spożyć każdą ilość tego  produktu.

W warunkach klimatycznych Polski buraki 
cukrowe są jedynym surowcem do produkcji cukru, 
ich uprawa przyczynia się do podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych rolnika i stanu kultury gleby. 
Rozwinęła się technika i chemia rolnicza, hodowla 
coraz bardziej wydajnych odmian, wzrosła pro-
dukcja zwierzęca. Podstawowymi przemysłowymi 
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surowcami używanymi do wytwarzania cukru są, 
w zależności od położenia na kuli ziemskiej, bura-
ki cukrowe lub trzcina cukrowa. Wpływ na upra-
wę tych roślin mają głównie warunki klimatyczne. 
Trzcina cukrowa stanowi poważną konkurencję dla 
buraków cukrowych. Roślina ta prawdopodobnie 
pochodzi z Indii. Znana była  już przed tysiącami lat 
nie tylko w Indiach, ale i w Chinach. Z łodyg, wypeł-
nionych miękiszem zawierającym 13-20 % cukru, 
otrzymywano początkowo syrop służący do celów 
leczniczych. W średniowieczu Arabowie rozpoczęli 
uprawę trzciny cukrowej w zachodniej Azji i kra-
jach śródziemnomorskich. Dzisiaj uprawiana jest 
jako podstawowy surowiec do produkcji cukru. Nie 
jest on jednak jedynym produktem otrzymywanym 
z trzciny cukrowej. Produktem ubocznym jest sy-
rop cukrowy służący do produkcji rumu i spirytusu, 
a także etanol używany w stanie czystym jako bio-
paliwo oraz eter. Technologia pozyskiwania cukru 
z trzciny cukrowej czy z buraków cukrowych jest 
odmienna tylko w fazie początkowej jego produkcji. 
Wartość użytkowa cukru wyprodukowana z dwóch 
różnych surowców jest taka sama. Plantacje trzciny 
cukrowej na świecie znajdują się na znacznie więk-
szej powierzchni niż buraki cukrowe. Zbiory trzciny 
cukrowej przewyższają zbiory buraków cukrowych 
jak też ilość cukru wytworzoną z tego surowca. 

Buraki uprawiano w ogrodach królewskich 
w Babilonie ok. 750 r.  przed   narodzeniem Chry-
stusa, ok. 425 r. były uprawiane w Grecji jako wa-
rzywo ogrodowe, ok. 200 r. były już znane w kręgu 
kultury rzymskiej. W 812 r. naszej ery w czasach 
Karola Wielkiego były znane oraz zalecane jako 
warzywo liściaste. Odkrycie cukru przez Marggrafa 
w roku 1747 (zawartość cukru wynosiła wtedy 1,5 %) 
dało początek uprawie  i otrzymywaniu cukru z tej 
rośliny. Do tego czasu cukier produkowano z trzciny 
cukrowej i przywożono do Europy z Indii.

Szybki rozwój cukrownictwa zawdzięczamy 
Napoleonowi Bonaparte, który w 1806 roku podjął 
decyzję o blokadzie kontynentalnej, aby wykluczyć 
Brytyjczyków z europejskiego rynku.

Po wybudowaniu pierwszej cukrowni 
w Częstocicach w ciągu 20 lat powstało w Króle-
stwie Polskim ok. 40 cukrowni. W tym okresie ście-
rały się dwie koncepcje strategii rozwoju cukrowni-
ctwa. Rozwój cukrowni małych, przyfolwarcznych 
oraz koncepcja budowania zakładów pracujących 
na rzecz wielu folwarków. Większość specjalistów 
przychyliła się do zdania, że należy budować za-
kłady dobrze wyposażone i produkujące cukier 

na rynek. Pierwsze cukrownie stanowiły własność 
prywatną, później należały do kilku właścicieli, 
a w miarę dalszej koncentracji produkcji zamieniały 
się w spółki akcyjne. To doprowadziło do powstania 
dużych cukrowni przede wszystkim w Poznańskiem 
i na Pomorzu. Cukrownia „Chełmża” w końcu XIX 
wieku  (rok budowy 1881) była najprawdopodob-
niej największą cukrownią przerabiającą buraki na 
świecie. Dziś właścicielem Cukrowni „Chełmża” jest 
koncern „Nordzucker Polska”. Ciekawostką jest, 
że wielu cukrowników, prowadząc doświadczenia 
w produkcji cukru, chroniło swoje osiągnięcia 
i przekazywało wiedzę wyłącznie następcom – naj-
chętniej z rodziny. 

Na początku XX wieku średnie spożycie cu-
kru w Europie wynosiło 5 kg na osobę. Dziś Polak 
konsumuje około 42 kg rocznie (średnia w UE wy-
nosi około 39 kg). Tak zwane cukry  dodane, czyli 
mono- i disacharydy, np. glukoza i fruktoza, sacha-
roza są obecne prawie we wszystkich produktach. 
Nasz organizm przywykł do cukru i coraz bardziej 
go pożąda. Dla porównania, w 1990 roku pracowało 
w Polsce 78 cukrowni. Dzisiaj jest ich tylko 18, są 
zrzeszone w czterech grupach właścicielskich, są 
to Krajowa Spółka Cukrowa skupiająca 7 zakładów 
produkcyjnych - Dobrzelin, Nakło, Malbork, Klucze-
wo, Kruszwica, Krasnystaw, Werbkowice. Nordzu-
cker posiada dwie cukrownie, Suedzucker posiada 
pięć cukrowni, natomiast Pfeifer & Lange jest właś-
cicielem czterech cukrowni. Polska ma prawie 550 
000 ton limitu produkcji cukru, co stanowi 4,1 % 
udziału w rynku unijnym. Dla przykładu podam, że 
największa niemiecka firma posiada limit w wyso-
kości 3 219 000 ton. Przed reformą cukrową w Eu-
ropie produkowano 19 000 000 ton cukru, dziś 13 
336 000 ton. Największą potęgą cukrową w Europie 
są Niemcy, potem Francja, na trzecim miejscu jest 
Polska. Krajowa Spółka Cukrowa na rok 2015/2016 
posiadała plan skupowy na ponad 4 mln ton bura-
ków od pond 15 tysięcy plantatorów – produkcja cu-
kru około 580 tys. ton. Buraki te uprawiane były na 
ponad 77 tys. ha.

Franciszek Marek
Źródła:
Dzieje cukrownictwa w Polsce: praca zbiorowa pod 
red. Cz. Łuczaka, Poznań 1981
175 lat polskiego przemysłu cukrowniczego [mate-
riały zebrał E. W. Waleriańczyk], Rypin 2001
F. Marek: 35 lat „ Cukrowni Krasnystaw” – Oddzia-
łu KSC  S.A., Krasnystaw, 2011.
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Jan Henryk Cichosz

Wiersz (prawie) pacyfistyczny

Nad ranem, po śnie w którym odniosłem liczne rany
w walkach nieprawdziwych lecz bardzo możliwych,
radio mówiło o niskich cenach truskawek i wieprzowiny.
Żołnierze nadal karnie stali w koszarach, a politycy
jak zawsze wybielając siebie, ględzili o wszystkim
I o niczym, tak jakby nigdy nie było miski z wodą
na obmywanie rąk lub fabryk broni, nie mówiąc
o męskim nawyku wojowania.
Na szczęście słońce tego i następnego dnia
było na swoim miejscu, podobnie jak wczepione
w kwitnące lipy pszczoły i plusk rzeki z odwiecznie
milczącą rybą…

Zeszyt do historii

Pełno w nim: podkreśleń, zakreśleń, skreśleń,
wykrzykników i znaków zapytania. Tak jakby
zapisujący (spisujący) wszelkie czyny nie był
do końca pewny racji minionych wydarzeń.
Na najbardziej wyblakłych kartkach są miejsca
skrzętnie zatajone (ukryte) za kleksami, opisujące
czyny niegodne bohaterów i wszelkiego rodzaju
polityków. Najbardziej szczere i odważne są
strony zapisane jakby w pośpiechu, zapewne
w obawie, że za chwilę zapuka do drzwi cenzor
albo agresor uzbrojony w wielki karabin.
Wielka szkoda, że nie ma ostatniej strony,
Którą ktoś wyrwał tak jakby w tej najnowszej
historii był po stronie cenzora lub agresora.

Wiersz

Chciałem go za wszelką cenę wygładzić,
A z niego jak na przekór wychodziły
jakieś kolce. Był niepokorny, trudny
i nie do zniesienia. Chociaż od czasu
do czasu wyfruwały z niego motyle
i pszczoły. Były też urocze wschody,
gorące popołudnia i chłodne wieczory.
Budził mnie zawsze nad ranem
cały oblany zimnym potem, prosząc
o przecinek lub kropkę. Nie dawał mi
żadnych szans. Zawsze był o krok
przed. Nie sposób nauczyć się
go na pamięć…

 
Krzysztof Kołtun

Dzban
 
Rwałem wiśnie pod niebem
z drabiny dzieciństwa.
Naginałem gałęzie wiotkie
do pnia, do piersi.
W kieszeni z kromką chleba
jak kiedyś
- chowając przed słońcem
w zielone liście.
 
Pełen dzbanek czerwonosmaku,
kapiących jagód
pod drzewem.
Strącone, nazajutrz szpakom
podarunek od lata.
Z dzbanka – na stół
z przepychem lśniącym
- wspomnienia domu za sadkiem,
miodu, pszczół
i zapachu wiśnianej pasieki.
 
Oparty o drabinę
- liczę jaskółcze loty.
Przewiały burze sporo lat
- nikogo do stołu nie ma,
Tylko dzban,
wiśnie i chłopiec
z tamtego dnia.

Anioły Lwowa
 
Tylko na wieżach  świątyń,
 lwowskie Anioły  siedzą
 - dołem, wyboistymi ulicami,
przed okna pustosmutne,
podwórkami z biedą
cienie i granda nowowieku,
stare kamienie depczą,
przekręcając polski język
i batiarskie pieśni -
na ukraińską stronę.
Przekutym orłom, odejmują skrzydła
- zamknęli słońca okiennice,
pozrzucali z klasztorów krzyże
i w kawiarniach, przy wieczornym piciu
upowskie  pieśni śpiewają
-  aż lwy płaczą przed prochową basztą,
ratuszowym placu.
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Słuchają  anioły żalnie
co nocnych krętowisk miasta,
któremu wszystko przekłamano
- tylko wieże historię świadczą.

Na grób Olgi Boznańskiej

Za paletę kwiatów,
zebranych za oknem
- portrety wdów i panien
z okraszonym licem.
Złote ramy, medale
wernisaże w pałacach.
Za natchnienie anioła,
talent po rodzicach...
wachlarze i koronki,
zmatowiałe lustra
w zakątku pracowni
- tęsknoty i szarzyzny,
kładzione z farbami.
Obcobrzmiące radości
- na twoich wystawach...
Dali ci krzyż ubogi,
ciosany i szary
w Montmorency
- w kącie, pod parkanem
i smutek, po francusku
dziwnie zapisany.
Pacierz westchnień - po polsku,
żebyś boże słowa,
słyszała za plecami
z anielskim zaśpiewem
„A oto, Boże Ojcze
- malarka z Krakowa!”

 
Konrad Grochecki

Piosenka bezkońca 

noc czernią krwawi 
brak ściegów. nie widać
pocerowanego nieba
ni księżyca. ni myśli
wszystko zgaszone
dmuchnięciem boskim
ukryte maki 
na polu
zielonego jeszcze zboża 
nie daleko mu do chleba

w oczekiwaniu na pianie koguta
siedzę przy lampce
i stukam  
raz po raz 
sercem 
razem z deszczem
o Twój parapet

noc czernią krwawi 
brak ściegów. nie widać
pocerowanego nieba
ni księżyca. ni myśli
wszystko zgaszone
dmuchnięciem boskim
ukryte maki 
na polu
zielonego jeszcze zboża 
nie daleko mu do chleba
w oczekiwaniu na pianie koguta
siedzę przy lampce
i stukam  
raz po raz 
sercem
 razem z deszczem
o Twój parapet

Wszystkich Świętych

lustra pochlapane patyną
te mleczne zwierciadła 
należą do kobiety 
która pamięta tylko czasem
dawniejsze twarze 
myląc na nich ślady imion
i rodzinne koligacje 
nad łóżkiem zawieszony dywanik
na nim ostatnia wieczerza
cepeliowego Leonarda
a z każdego kąta zrębowego domu
koty wystawiają swoje mordki 
modliborzyckie nagrobki stają się czytelne
tutaj spoczywa siostra 
kobiety do której należą lustra
wróciła z Francji jeszcze przed wojną
a druga zmarła na nerki 
nie poznała wojny 
o matce wiem niewiele
ojciec zaś popłynął przez dwa wieki
pytając się o drogę do Ameryki
mąż sanitariusz trafił do niewoli we wrześniu
na cmentarz wszedł mężczyzna 
z wąsami suma 
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w białym swetrze 
z wyszytą myszką Miki i Mini
taki przerywnik światłości
kobieta do której należą lustra
rozpoznaje we mnie kogoś bliskiego
mówię coś
żeby złapać jej spojrzenie
takie jakie było wtedy
gdy prowadziła mnie do przedszkola
albo tam gdzie rosły jagody i grzyby 
mówię coś 
podtrzymując uwagę słowami
ktoś zdjął Wszystkich Świętych ze ściany
którzy patrzyli na izbę z obrazów i fotografii 
szukając smaku pieroga z gryczanej kaszy
znam ten smak którego już nie ma 

Wszystko jest czasem

wieże kościołów 
jak słupy żaglówek
bryły dmuchnięte
nieskończonością 

relikwie na wpół rozłożone
oddechy przechodniów 
z wrzawy powstałe 
w tłumie rozrzucone
w wieże Babel 
i trzymający się kurczowo tetrarchowie
za swoje szaty uszyte z bizantyjskiej władzy 

unoszące się flagi na wodnych tramwajach
z lwem na pokładzie

też smak jabłka kupionego na bazarze 
pełnego zapachu południa 
i kwitnących glonów

wszystko jest czasem 

jak muszla zgnieciona przez mewę
jak wieczny cmentarz pod naporem morza  
i ślady po mieście – jego stopy odciśnięte
w małe i większe wyspy 

 
Anna Nazar

Dom
 
Świat zatoczył się jak pijany
dom przestał być azylem
z ciepłą kuchnią
niedzielnym obiadem
 
puste kąty zarastają
pajęczyną samotności
sprzęty nie dotykane dłonią
straciły swe przeznaczenie
 
słowo dom
nie oddaje ciepła
nie jest miejscem
pachnącym chlebem
 
dom to matka
witająca uśmiechem
ale już nikt nie wita
oczy straciły blask
 
wykrzywione usta
twarze maski
ziejące rozpaczą
 
strach...

***
Jestem
a jakby mnie nie było
uczepiona szkiełka
z rozbitego kalejdoskopu
dryfuję
po falach życia
 
jestem
ale nic nie czuję
zamotana w misterną
pajęczą sieć
oczekuję bezradnie
na zdradziecką
śmierć
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czy jeszcze jestem
zadaję sobie pytanie
wbrew wizjom
snom proroczym
mackom ośmiornicy
bełkotem nienawiści
z nożem w plecach
kamieniem u szyi
 
zastygłam
w beznadziei.

***
Między nami odczuwam
dziwną przestrzeń
której nie potrafimy
pokonać
 
słowa są oszczędne
kroki często zawracają
boję się tej pustki
 
jest jedyną otoczką
prywatności
boimy się  ją przekroczyć
 
dystans rzeczywisty
duchowy
chronimy się za monitorem
-oschłość precyzyjność myśli-
 

dwa zamknięte światy
czy styczna pokona przestrzeń
i połączy wrażliwość
z indywidualnością?

 
Elżbieta Petruk

Alternatywa
 
jeden zero
zero jeden
między jest poza rachunkiem
bo jak żyć trochę
kochać trochę 
jak trochę oddychać
tęcza pozbawiona koloru
nie jest tęczą
zatem wszystko albo nic
proste
bezwarunkowe
nie do podważenia
dzisiaj 

*** 
Chce  zawładnąć, zagarnąć całego,
zawłaszczyć, prześwietlić na wskroś,
ujarzmić jak nurt rzeki, posiąść,
nie oswoić, lecz zniewolić
spętać w zasięgu wzroku,
znać każdą drogę i każdą myśl, 
ważyć wypowiedziane słowo
wyjałowić.
I po co?
Odwróciła twarz do lustra,
a ono bezczelnie na oścież otwarte,
bez wstydu i ceregieli.
Ręce przy sobie! Milcz i patrz!
Stoi przed tobą wolny, niepoznany 
i radosny jak dziecko
zanim zapomni.
Piękny, taki osobny właśnie.
Do szpiku kości skończony.

***
W nocy była u mnie królowa angielska,
a potem ty pode mną,
na granicy stanów skupienia.
Strofowałeś mnie: dziewczynko hardcorowa,
spokojnie - spokojnie szeptałeś.
I gdy już się rozkołysałam,
gdy ramię w ramię,
a noga w nogę,
oddech z oddechem,
i dłoń w twojej dłoni -
zatęskniłam.
Za chłopcem
i łzą w jego oku.
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Marzena Mariola Podkościelna

zabawa w dotykanie

nadgarstków nie jest już zabawą
w liczenie żyłek i dopasowywanie się
do żyletek
z tamtych prób wyszedł
nieśmiesznie lżejszy

aż dziw jak bardzo
życie jest w przegubach
cienkie a jak bardzo pod nimi rozlane
w zwykłą kałużę

aż dziw jak trudno nie dotknąć
zapytaniem czy

to zdarzyło się w nim
czy może tylko
innym

taka zabawa w chowanego:
gdzie jesteś gdzie jesteś
ciało moje

 

wolałabym

nie znać chłodu rosy tęsknotowych świtów
choć nie znam innego rozkoszniejszego chłodu

nie znać światła które wchodzi we włosy
i przełamuje ich osobliwość na moje zaskoczenie

wolałabym nie otrzymać nigdy ostrych w kolor
maków bo one nawet ze zdjęć rozpękają w sercu

znać ciebie ale nie bardziej niż gdy bardzo jesteś
i palisz się na wargach i w spustoszeniu po palcach

wolałabym by ta cała wiedza była mi użyteczną
i żebym sobie z nią bardziej radziła w najtrudniejszym 
z powodów do napisania tego kłamliwego wiersza

 

gniazdo

pochodzę ze wsi
która tkwi we mnie
jak pestka
jak mała ostra pestka
której nie daję rady przełknąć

śni mi się po nocach
matka – wtedy przychodzą złe wieści
chociaż mogłaby zadzwonić
i powiedzieć to innymi słowami
mniej by może bolało
bo przecież żyje

i ona
cała ta wymierająca wieś
uparcie obcina mi skrzydła
i nie pozwala wydostać się z gniazda

żeby oszczędzić mnie przynajmniej
przed kolejnym
że umierał ciężko że chorował długo
że jeszcze żyje że źle wygląda
że znaleźli go w końcu nad ranem
że krzyczał czy mdlał z bólu
kto słyszał – nikt
jak bezradne zwierzę liże
swoją odciętą kończynę

a ja liżę swoją
choć niby wszystkie mam na swoim miejscu
tylko do końca nie udaje mi się
uwierzyć że wystarczy wyjechać
że wystarczy nie wracać
że wystarczy się obudzić

żeby nie patrzeć jakbym to wszystko widziała 
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Irena Tomaszewska

Tragedia w Smoleńsku

Gdy dowiedziałam się o tragedii
W oczach od razu pojawiły się łzy
Ból zaczął rozrywać serce
To co się stało wprost wierzyć się nie chce

Dlaczego odeszli tak wspaniali ludzie
Którzy mogli świecić przykładem przez długie lata
A wieść o tej tragedii rozeszła się
Po najdalszy zakątek ziemskiego świata

Byli wśród nich zasłużeni wiekiem 
Jak i w kwiecie wieku
Szkoda ach szkoda tych wspaniałych ludzi
Na wspomnienie o nich żal w sercu się budzi

Osierocone są dzieci żony i mężowie
Bardzo ich żal każdy człowiek to powie
 

Moja rodzinna wioska

Za polami i lasami hen tam w dolinie
Leży ma rodzinna wioska co z piękności słynie

Ma rodzinna wioska Stójło się nazywa
Tu się urodziłam i tutaj przebywam

Tu mój dom rodzinny rodzice tutaj mieszkali
Tak jak ja teraz oni przedtem to miejsce uwielbiali

Rodziców już nie ma bo tuli ich ciemna mogiła
A ja będę tutaj dopóki będę żyła

Paulina Repeć

***
Ogarnięta marzeniami,
Idę pośród tego świata.
Nikt mnie tutaj nie poznaje.
Mają mnie za włamywacza.

Ciągle z głową pod chmurami,
Brnę wciąż naprzód mimo głazów.
Mam swój świat i swe marzenia
I niczego nie chcę zmieniać!

 

 
Ewelina Suska

Święta

Gospodyni krząta się po kuchni
dzieci skwapliwie kryją do stołu
ojciec siedzi zamyślony
tyle gwaru
przygotowań 
a gdzie w tym wszystkim
my sami?

Życie

Żyjemy ale nie jesteśmy
myślimy ale nie czujemy
uciekamy ale nie
uciekniemy
od swojego życia
swoich problemów
myśli zmartwień

Sylwester Filipczuk

Oczy

Przeszywają cię na wylot.
Złowrogie, smutne, szare.
Chcą ci coś opowiedzieć.

Dlaczego nie pytasz?
One to opowieść,
Historia człowiecza.

No popatrz na nie!
Niedawno płakały,
Tak wiele widziały.

Zdrady, bójki, tragedie,
Zbrodnie, nienawiść, ból oraz gniew,
Złość i cierpienie, ostatni śpiew.
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Mirosław Kaczor

Do tanga trzeba dwojga

Kiedy w 1960 roku czwórka chłopców 
z miasta Liverpool rozpoczęła występy, to jeszcze 
nie wiedzieliśmy, że zaczęła się rewolucja w kultu-
rze. Dziwny był skład zespołu - trzy gitary i perku-
sja, bez trąbki, akordeonu i ten wygląd - muzycy 
mieli włosy przykrywające uszy. Sami tworzyli 
muzykę, sami pisali teksty, nazywali się The Beat-
les. Po kilku latach okazało się, że są jednym z naj-
lepszych artykułów eksportowych swojego kraju, 
a królowa brytyjska wysłuchała ich koncertu.

W Polsce ta muzyka otrzymała etykietę mu-
zyki młodzieżowej, czyli niepoważnej, takiej nie 
dla dorosłych, gorszej. Dorośli słuchali piosenek 
Janusza Gniatkowskiego – „Jabłuszko”, „Ryżowe 
pola w wodzie mokną”, „Cicha woda”, czy Marii 
Koterbskiej – „Brzydula”. Po kilku latach mieliśmy 
swoje, coraz liczniejsze zespoły rockowe o repertu-
arze lekkim, do tańca. Warsztat muzyczny wyko-
nawców był coraz lepszy, a muzykę często pisano 
do wierszy, m.in. Asnyka, Mickiewicza, Osieckiej, 
Loebla... Od lat siedemdziesiątych piosenka rocko-
wa to piękne teksty do równie interesującej muzyki. 
Utwory zespołów Breakout, SBB, Dżem, niektóre 
Perfectu - słuchane przez współczesnych emerytów 
- są do dziś akceptowane przez ich dzieci i wnuki. 
Odtwarzany na YouTube „Sen o Victorii” Dżemu, 
to ponad 15 milionów odsłon, „List do M” - ponad 7 
milionów odsłon, „Do kołyski” - 6 milionów.

Nasz lubelski zespół rockowy - Budka Su-
flera - powstał w 1974 r. i działał do końca 2014 r. 
Przez te czterdzieści lat wielu ludzi przeszło przez 
zespół, wielu wspaniałych wokalistów, powstało 
kilkadziesiąt przebojów. Mówiąc o Budce Suflera, 
widzimy Krzysztofa Cugowskiego z jego charakte-
rystycznym głosem. Drugi obrazek to perkusista 
Tomasz Zeliszwski i gitarzysta Mieczysław Jurecki 
w charakterystycznym uczesaniu. Krzysztof Cu-
gowski śpiewał w zespole od początku, potem byli 
inni wokaliści i znów wrócił Krzysztof. Przez cały 
czas w Budce Suflera był stojący przy klawiszach 
Romuald Lipko, kompozytor o wielkiej wyobraźni 
i kulturze muzycznej. Dzięki Romualdowi Lipce 
zespół miał charakterystyczne brzmienie, rozpo-

znawalne od pierwszych akordów. O ile słuchanie 
pięciu piosenek w wykonaniu wokalisty Krzysztofa 
Cugowskiego może zacząć nużyć, to muzyka Budki 
Suflera odtwarzana nawet przez cały dzień budzi 
zachwyt.

Pierwszym przebojem zespołu był „Sen 
o dolinie”, polskojęzyczna wersja światowego stan-
dardu „Ain`t No Sunshine”. W tym utworze głos 
Krzysztofa Cugowskiego brzmi wspaniale. Na-
stępnym sukcesem, pierwszą dużą płytą był album 
„Cień wielkiej góry”. Po odejściu Krzysztofa Cu-
gowskiego w roku 1978, wokalistą został Romuald 
Czystaw, znów świetny głos. Odejście Krzysztofa 
Cugowskiego w pewien sposób pomogło zespołowi, 
odkryto kolejne duże talenty wokalne, wykreowa-
no kolejne przeboje.

Wielki sukces artystyczny i komercyjny pły-
ty „Za ostatni grosz” podbudował zespół, niestety 
dość szybko pojawiły się kłopoty z głosem Romual-
da Czystawa i po kilku latach znów trzeba było szu-
kać wokalisty. „Jolka” skomponowana przez Mie-
czysława Jureckiego z tekstem Marka Dutkiewicza, 
a śpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, to jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych przebojów polskiej 
muzyki rozrywkowej.

Urszula oraz Izabela Trojanowska pierw-
sze sukcesy odnosiły z Budką Suflera. Wśród wy-
konawców, którzy choć raz występowali  z Budką 
Suflera spotkamy: Czesława Niemena, Beatę Ko-
zidrak, Jana Borysewicza, Henryka Miśkiewicza, 
Stanisława Wenglorza. Wiele z tych osób swój 
najlepszy czas miało, współpracując z Romualdem 
Lipką i Budką Suflera.

Piękna muzyka to jeden element konieczny 
do odniesienia sukcesu, drugim jest niebanalny 
tekst. Listę świetnych autorów otwiera Adam Si-
korski, autor dramatycznego tekstu „Cień wielkiej 
góry” inspirowanego śmiercią w Himalajach dwóch 
lubelskich alpinistów. Andrzej Mogielnicki pisał 
słowa do albumu „Ona przyszła prosto z chmur”, 
który miał być nagrywany z Anną Jantar. Śmierć 
artystki w katastrofie lotniczej uniemożliwiła tę 
współpracę, a tekst piosenki „Tyle z tego masz” zo-
stał zmieniony, bo pierwotnie mówił o katastrofie 
lotniczej i miałby zbyt tragiczne odniesienie do nie-
dawnych zdarzeń. Wcześniej Anna Jantar nagrała 
piosenkę „Nic nie może przecież wiecznie trwać” 
z muzyką Romualda Lipki i słowami Andrzeja Mo-
gielnickiego. W następnym albumie pojawił się 
pierwszy tekst Marka Dutkiewicza. W 1982 roku do 
zespołu dołączył Mieczysław Jurecki - gitarzysta, 
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kompozytor, niespokojny duch. Później odchodził, 
wracał i znów odchodził.

Ostatnią płytę Budka Suflera nagrała 
w 2009 roku. Później wydano jeszcze płyty koncer-
towe i kompilacje wcześniejszych dokonań. Grali 
przez czterdzieści lat i zawsze byli znani jako ze-
spół z Lublina. Zakończyli działalność w 2014 roku 
dużą trasą po Polsce. Chyba dobrze, że stało się to 
w czasie, kiedy jeszcze byli popularni. Wykonawcy 
weszli już w wiek emerytalny, zaczęły się kłopoty ze 
zdrowiem. Od kilku lat nie było nowej płyty, reper-
tuar robił się trochę mniej ambitny. Jedni byli bar-
dziej nastawieni na dochód, inni chcieli utrzymać 
wysoki poziom artystyczny, co rodziło napięcia. 
A do tanga trzeba dwojga...

Teraz Krzysztof Cugowski występuje solo 
i pomaga synom. Romuald Lipko był na emerytu-
rze przez cztery miesiące, w końcu kwietnia 2015 r. 
znów założył zespół i gra swoje stare przeboje. Mie-
czysław Jurecki pomaga młodym gitarzystom, od 
dziesięciu lat prowadząc festiwal „Solo życia”, a od 
siedmiu lat „Diamenty Lublina” - konkurs dla mło-
dzieży szkolnej. To naprawdę bardzo niespokojny 
duch i oby takich było jak najwięcej.

Budki Suflera już nie ma, ale przeboje zo-
stały i życie toczy się dalej.

Mirosław Kaczor

 
Irena Zaraza

Rzecznik Mikołaja Reja

Bliski kontakt Franciszka Piątkowskiego 
z Siennicą Różaną został nawiązany za przyczyną 
dwóch osób - żony Jadwigi oraz Mikołaja Reja, 
który również osiadł na siennickiej ziemi za sprawą 
ożenku z Zofią Kośnówną (Kosnówną).

Doceniając wyróżniającą cechę społeczno-
ści gminy Siennica Różana - bogactwo i ugrunto-
wane tradycje ochotniczego ruchu artystycznego 
- stał się pomysłodawcą wieloletniego programu 
„Z Rejem do Siennicy”. Pierwszą edycję programu 
mającego na celu udowodnienie związków Mikoła-
ja Reja z Siennicą Różaną zorganizowano w 2005 
roku dla uczczenia 500. rocznicy urodzin poety. 

To właśnie za sprawą Franciszka Piątkowskiego za-
angażowano świat nauki, kultury oraz dokumenta-
listów. Między innymi prof. dr hab. Stefan Niezna-
nowski z UMCS w Lublinie potwierdził, że Mikołaj 
Rej w Siennicy założył rodzinę, mieszkał i tworzył 
i że ten czas był najbardziej płodnym twórczo okre-
sem jego życia. Wojciech Siemion wyreżyserował 
i wystawił sztukę „Żywot Józefa”, a Biblioteka im. 
Hieronima Łopacińskiego zaprezentowała naszej 
społeczności zbiory, dotyczące życia i twórczości 
Mikołaja Reja.

Poprzez takie działania realizowano główne 
założenie programu: „że zespoły i twórcy – dzięki 
inspiracjom wpisanym w program imprezy – będą 
z sukcesem nawiązywać do spuścizny M. Reja, do 
przesłania i treści zawartych w jego utworach; że 
odnajdą i twórczo wyzyskają nić rozpiętą między 
dawnymi i nowymi laty.”

 Z satysfakcją mogę stwierdzić, że ten cel 
został spełniony w 2009 roku, kiedy to odtworzony 
rok wcześniej amatorski Teatr Pokoleń z Sienni-
cy Różanej wystawił komedię „Zełżyj po trzykroć” 
wg scenariusza Andrzeja Davida Misiury i w reży-
serii Tadeusza Kicińskiego oraz Andrzeja Davida 
Misiury. Sztuka opowiadała o wizycie Mikołaja 
Reja w Rzeczypospolitej Babińskiej, gdzie jako sę-
dzia rozstrzygnąć miał spór o posag, burzący spo-
kój całej tamtejszej szlachty.

Podczas ostatniej edycji programu pod na-
zwą „Panta Rej – życie płynie” Franciszek Piątkow-
ski przypomniał niepodważalne fakty świadczące 
o silnych związkach Mikołaja Reja i jego twórczości 
z naszą gminą. Wtedy właśnie poprzez działania na 
rzecz przybliżenia pamięci o tym poecie, a właści-
wie przywrócenia go Siennicy, zyskał przydomek 
– „Rzecznik Mikołaja Reja”.

Irena Zaraza

Irena ZarazaRzecznik Mikołaja Reja
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Andrzej David Misiura

 

Oddany Siennicy

Moja znajomość z Franciszkiem Piątkow-
skim rozpoczęła się w 1984 roku. Był nie tylko ab-
solwentem prawa na UMCS, ale człowiekiem żywo 
zainteresowanym otaczającym światem, ludźmi 
i tworzoną przez nich kulturą. Trudno powiedzieć 
czy wcześniej wymieniliśmy korespondencję, czy 
poznaliśmy się na jednej z wielu imprez, podczas 
których Franciszek odkrywał ówczesną artystyczną 
mapę Lubelszczyzny. Był to jeden z okresów roz-
kwitu siennickiej kultury. Zespoły artystyczne jak 
Chór Mieszany „Siennicki Dzwon”, Chór Męski 
„Echo”, Kapela Ludowa „Sienniczaki”, Zespół Śpie-
waczy „Słowianki” i Kapela Obejściowa „Czarny 
Salceson” święciły w tym czasie swoje największe 
sukcesy. A jednak Franciszek szczególnie zaintere-
sował się działalnością literacką i wydawniczą, któ-
ra w tak małej miejscowości była ewenementem. 
Zafascynowała go seria tomików poetyckich miej-
scowych poetów, międzywojewódzki konkurs poe-
tycki oraz pierwsze w Polsce gminne czasopismo 
„Ziarno” wydawane nielegalnie, bo bez zezwolenia 
cenzury. Wielokrotnie pisał o tych zjawiskach jako 
redaktor „Kultury i Życia” – niedzielnego dodatku 
lubelskiej gazety codziennej „Sztandaru Ludu”.

Z czasem zaczęliśmy mówić do siebie po 
imieniu. Pewnego razu, przed dawnym budynkiem 
Urzędu Gminy pojawił się z cztero- a może pięcio-
letnim chłopcem. Przedstawił go jako swego syna 
Franciszka. Spojrzałem pytająco i otrzymałem po-
twierdzenie, że otrzymał imię po ojcu, chociaż oj-
ciec nosił jeszcze jedno imię - Hipolit.

Podczas któregoś spotkania jesienią 1985 
roku oznajmił, że zamierza o mnie napisać reportaż 
na jakiś konkurs. Prowadziłem wówczas auto i jako 
świeżo upieczony kierowca z wrażenia drasnąłem 
murek przy wjeździe na posesję. Na szczęście tro-
chę ucierpiała tylko felga, a Franciszek zdążył mięk-
ko wylądować przed fotelem. Oznajmił wówczas 
z zimną krwią, że też jest młodym kierowcą i na ra-
zie nie kupował drogiego samochodu, aby ustrzec 
się podobnych niespodzianek. Obszerny reportaż 
ukazał się w najbardziej poczytnym, bo świątecz-
nym bożonarodzeniowym wydaniu „Sztandaru 
Ludu” w 1985 roku.

Materiał wywarł duże wrażenie nie tylko na 
mnie, ale i na czytelnikach. Przyjmowałem gratu-
lacje, ale był też prawnik, który zapytał: ile ty za 
ten reportaż zapłaciłeś? Inni chyba też marzyli, aby 
o nich napisać… Reportaż Franciszka osiągnął swój 
cel. Mistrzostwo polegało na tym, aby mówić mię-
dzy wierszami, a przy tym koniecznie pozwolić czy-
telnikowi myśleć i być sobą…

Późną jesienią 1986w roku Franciszek Piąt-
kowski zawitał do GOK w Woli Siennickiej. Tym 
razem jako juror V Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego „Ziarno” obok poetów Waldemara 
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Michalskiego, Edwarda Franciszka Cimka i Hen-
ryka Radeja. Wieczorem przed odjazdem do Lub-
lina moja żona przyrządziła kolację. Ubawiliśmy 
się nieco przy usuwaniu niespodziewanych śrutów 
z pieczonego bażanta. Franek niemalże stracił przy 
tym zęba, ale za to nie tracił dobrego humoru. 
W latach dziewięćdziesiątych przygotowywał się do 
uruchomienia nowego tygodnika. Zagadnął mnie 
nawet, co sądzę o tytułach „Unia” albo „Relacje”. 
Mnie podobała się pierwsza nazwa, ale okazało się, 
że pismo zaistniało pod drugą. Dysponował dużą 
wiedzą, doświadczeniem i erudycją. Kiedyś użala-
łem się na niesprawiedliwych decydentów, na co ze 
spokojem odpowiedział: Daj spokój i nie trać na to 
czasu, wyobraź sobie, jak teraz musi być im z tego 
powodu głupio. Nie wystarczy? 

W 2009 roku spotkaliśmy się podczas pla-
nowania nowej sztuki dla Teatru Pokoleń. Pomysł 
wydawał się ryzykowny, ale Franciszek ze znaną 
sobie konsekwencją przekonywał mnie i Tadeusza 
Kicińskiego do swojego planu. Zziębnięci, wlepia-
jąc oczy w buzujący ogniem kominek, słuchaliśmy 
z udawanym zainteresowaniem. Było kilka dni po 
premierze „Chaty za wsią” i kilka godzin po balu 
sylwestrowym, co wybitnie nie sprzyjało nowym 
zadaniom. Zrobiliście wspaniałą inscenizację, 
a z przypadkowych ludzi - całkiem dobrych akto-
rów - kadził Franciszek - W tym roku przypada już 
ostatnia, V edycja imprezy „Z Rejem do Siennicy” 
i dobrze byłoby, aby zakończyła się spektaklem 
teatralnym - kusił nieprzerwanie nasz rozmów-
ca - oddającym szesnastowieczną rzeczywistość, 
w której żył ojciec literatury polskiej. Amatorski 
Teatr Pokoleń sprawdził się i jestem przekonany, 
że mógłby sobie z tym poradzić. Chciałbym, aby-
ście to razem zrobili. Jest nawet taka sztuka Adol-
fa Nowaczyńskiego - krotochwila „Jegomość pan 
Rej w Babinie”, napisana przed stu laty…

Po dwukrotnym sczytaniu, zaczęliśmy roz-
poznawać fabułę. Zgłębianie dziejów historyczne-
go towarzystwa pod nazwą „Rzeczpospolita Babiń-
ska”, gdzie blisko pięćset lat temu w miejscowości 
Babin opowiadano sobie dla zabawy niewiarygod-
ne historie, nasunęło mi pomysł, aby część tych 
łgarstw wykorzystać w scenariuszu.

Sugestie Franciszka zaprocentowały. Na-
tomiast świat literatury popadł w osłupienie, gdy 
Franciszek udowodnił, że Mikołaj Rej mieszkał 
w Siennicy Różanej. Fakt ten posłużył nawet jako 
materiał do napisania pracy doktorskiej przez 
mieszkańca sąsiedniej gminy. A tymczasem nie-

strudzony bohater moich wspomnień zabrał się 
do odkrywania następnej znakomitości - Mikołaja 
Siennickiego.

Koniecznie należy dodać, że oprócz pięciu 
wspaniałych edycji „Z Rejem do Siennicy” wielką 
pasją Franciszka Piątkowskiego było również pięć 
edycji siennickiej Wakacyjnej Akademii Repor-
tażu im. Ryszarda Kapuścińskiego (2009-2013), 
podczas której ukształtował dziesiątki młodych 
dziennikarzy. Opracował przy tym trzy duże zbio-
ry studenckich reportaży pod wspólnym tytułem 
„ARRKA”. Dzięki profesjonalnemu podejściu i zna-
jomości warsztatu nie zadawalał się półśrodkami; 
jako wykładowców zawsze zapraszał najlepszych 
reportażystów. Dzięki Franciszkowi siennicka aka-
demia stała na wysokim poziomie, temat ten wart 
jest obszernego opracowania. Mamy nadzieję za-
prezentować je w następnym wydaniu „Ziarna”, 
być może we współpracy z dawnymi studentami.

Franciszek Piątkowski miał niezwykły dar 
bogatej i wartkiej wypowiedzi, zarówno w mowie 
potocznej, jak i słowie pisanym. Jego recenzje, 
komentarze czy listy tchnęły warsztatem dobrego 
reportażysty. Zawsze miał coś ciekawego do po-
wiedzenia, zauważał elementy wartościowe i pisał, 
i sprzyjał - zawsze daleki od krytyki, negatywnych 
ocen oraz jakiejkolwiek zazdrości. Przynosił pozy-
tywną energię. Takim Go zapamiętamy.

Andrzej David Misiura

Franciszek Hipolit Piątkowski (1946–2016) 
– laureat Honorowego Wyróżnienia „Zasłużony 
dla Gminy Siennica Różana”, dziennikarz, reporta-
żysta, redaktor i wykładowca - zmarł 9 marca 2016 
roku w Lublinie.

Andrzej David MisiuraOddany Siennicy
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Filigranowe opowieści

Przyjaźń mocniejsza 
od marmuru

Wydawać by się mogło, że to ludzie o skraj-
nie różnych charakterach i że przyjaźń między nimi 
jest rzeczą niemożliwą. Byli jak ogień i woda, z cze-
go niemal od początku obaj zdawali sobie sprawę. 
W ostatnim numerze „Nestora” (2016 nr 1) uka-
zał się tekst o odkryciu nowego portretu jednego 
z nich – Augusta Cieszkowskiego namalowanego 
przez Elizę Krasińską. To właśnie mąż Elizy - Zyg-
munt Krasiński, znany romantyczny poeta – był 
przez wiele lat najserdeczniejszym druhem spor-
tretowanego filozofa. Tak pisał o nim w jednym 
z listów: Wielka i potężna inteligencja, ale brak mu 
krwi w żyłach [...]. Podczas gdy ja jestem z ognia 
i elektryczności [...], on jest z białego marmuru, 
nieskazitelnego, nawet przezroczystego, ale nie-
ruchomego.1 A więc, jak to możliwe?

Przyjaźń zapoczątkowana została, gdy byli 
jeszcze dziećmi. Jak wspomina Zygmunt w swoim 
liście do Augusta: Niedaremno mieliśmy w jednej 
kobiecie wspólną matkę dziecinnych lat – jest mię-
dzy nami na wieki braterstwo.2 Mowa o barono-
wej Helenie de la Haye - wdowie po belgijskim rad-
cy stanu, opiekunce syna Napoleona Bonapartego, 
a zarazem dobrej znajomej Marii Krasińskiej z cza-
sów jej pobytu w Paryżu. To właśnie baronowa sta-
ła się opiekunką chłopców wcześnie osieroconych, 
dorastających tylko z ojcami. Drogi przyjaciół roze-
szły się w 1829 roku. Znajomość odnowili dopiero 
w dorosłym życiu jesienią 1839 roku, gdy spotkali 
się za granicą w Mediolanie, a potem razem spędzi-
li zimę w Rzymie. August odbywał wówczas podróż 
po Europie ufundowaną przez ojca w nagrodę za 
ukończenie berlińskich studiów, uzyskanie dokto-
ratu w Heidelbergu i publikację dzieła „Prolegome-

1 Z. Przychodniak: Filozof i poeta. „Wieści Akademi-
ckie” 2010 nr 17, s. 21.
2 Z. W. Kundzewicz: Mędrzec z Wierzenicy. W dwusetną 
rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego. „Nauka” 2014 
nr 3, s. 164 (list Z. Krasińskiego do A. Cieszkowskiego 
z 30 października 1843 r.).

na do historiozofii”. W tym czasie Zygmunt – jako 
poeta Bezimienny – cieszył się już sławą literacką 
po publikacji „Nie-Boskiej komedii” i „Irydiona”. 
Byli więc obaj ludźmi o ukształtowanej osobowości 
i pewnym dorobku intelektualnym. Od tego czasu 
towarzyszyli sobie podczas podróży zagranicznych 
i odwiedzali się w swoich posiadłościach. Ich spot-
kanie po latach okazało się na tyle inspirujące, że 
nie tylko odnowiło dawną przyjaźń, ale też zapo-
czątkowało porozumienie dwóch nieprzeciętnych 
umysłów. O sile tego porozumienia świadczy in-
tensywność korespondencji, bo choć zachowały się 
tylko listy Krasińskiego, to w imponującej liczbie 
300.3 

Wszystko zaczęło się od „Prolegomenów...”, 
które zachwyciły Krasińskiego. Pisał w 1840 roku, 
że August wydrukował [...] księgę nie większą od 
broszury, a zawierającą myśli takie, że duch nasz 
kornie się im ukłonić powinien.4 Od tego czasu za-

3 W 1912 roku listy Krasińskiego do Cieszkowskiego 
opublikował Józef Kallenbach z okazji obchodzonego 
w Wielkopolsce Roku Krasińskiego. Jubileusz setnych 
urodzin poety stał się też okazją do wygłoszenia odczytu 
o jego przyjaźni z Cieszkowskim. Tego zadania podjął 
się 18 kwietnia 1912 roku Michał Sobeski, a tekst wystą-
pienia przedrukowały Roczniki Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk Poznańskiego w tomie 39. Rękopisy Cieszkowskie-
go zostały przewiezione przez Edwarda Raczyńskiego do 
Warszawy i spłonęły 25 września 1939 roku.
4 J. Fiećko: Cieszkowski – Krasiński – Mickiewicz: re-
lacje i wpływy. Wprowadzenie do problemu. W: August 
Cieszkowski: in memoriam 1814-2014. Red. K. Meller. 
Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2015, s. 15.

Drzeworyt z portretami Augusta Cieszkowskiego i Zyg-
munta Krasińskiego wykonany przez Józefa Polkow-

skiego do tekstu Deotymy „Bracia duchowi” („Tygodnik 
Ilustrowany” 1862 sierpień nr 149-153, s. 44).

Monika NagowskaPrzyjaźń mocniejsza od marmuru
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czął dopuszczać przyjaciela do procesu tworzenia 
i przeniósł jego filozoficzną koncepcję dziejów do 
własnego traktatu „O stanowisku Polski z Bożych 
i ludzkich względów”. Ślady tych rozważań czytelne 
są również w poemacie „Przedświt”. Zygmunt zo-
stawił Augustowi pierwodruk tego dzieła z wymow-
ną dedykacją: temu, który natchnął, natchniony.5 
Poeta powtórzył w nim argumenty przyjaciela, ale 
pozwolił sobie przy tym na pewną istotną korektę 
– uniwersalny pomysł Cieszkowskiego... unarodo-
wił zgodnie z założeniami romantycznego mesjani-
zmu. Co więcej, domagał się, by podobną korektę 
August wprowadził w nowopowstającym dziele 
„Ojcze nasz”. Zygmunt podkreślał, że tekst przyja-
ciela nie jest... „święty”, co tłumaczyć należy, że nie 
dotyczy „Świętej” (jak nazywał w swoich listach oj-
czyznę). Zarzucał też brak jednolitości stylu, pisząc 
wręcz, że autor z powagi w bezpowagę wpada.6 
A jednak w końcu po tej wymianie poglądów uznał, 
że „Ojcze nasz” to tekst dobry i piękny i że stał się 
takim z przydaniem krytyki mej.7 Jak by nie pa-
trzeć na tę autoreklamę, faktem jest, że August 
Cieszkowski dopisał do swojego dzieła „Wstęp” za 
namową Krasińskiego i pod jego wpływem uczynił 
dalszą część, opublikowaną dopiero po śmierci, 
bardziej mesjanistyczną. Przepływem idei i pomy-
słów w drugą stronę Cieszkowski się nie chwalił. 
Fakt ten podkreślany był raczej przez świadków 
epoki, dostrzegających wzajemne oddziaływa-
nie przyjaciół. August Cieszkowski był zbyt cichy 
i skromny, by przypisywać sobie zasługi w formo-
waniu cudzych poglądów. Cierpliwie za to znosił 
krytykę posłowania w pruskim sejmie i założenia 
Ligi Polskiej (Zygmunt ponoć obawiał się, że przy-
jaciel zostanie wykorzystany, zmanipulowany i że 
Liga upadnie przez polską niezdolność do... długo-
trwałej współpracy). Przyjmował też ze zrozumie-
niem narzekania Zygmunta na zdrowie i ciągnące 
się systematycznie przez całą korespondencję skar-
gi egzystencjalne. 

Sam August był oszczędny w pisaniu o spra-
wach prywatnych. Świadczy o tym - niezbadany 

5 E.J. i Wł. Buczyńscy: Wierzenica w dziejach sławnej 
przyjaźni. „Wieści Akademickie” 2010 nr 17, s. 33.
6 G. Kubski: Biblia romantycznie odczytywana. Poznań: 
Uniwersytet Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 
2005, s. 70 (list Z. Krasińskiego do A. Cieszkowskiego 
z 19 lipca 1844 roku).
7 Ibidem (list Z. Krasińskiego do A. Cieszkowskiego z 19 
grudnia 1846 roku).

jeszcze, ale pozostający w opracowaniu - dziennik 
filozofa pisany w latach 1837-1839. Skąpo w nim 
wzmianek z codziennego życia (w tym odnoszących 
się do planów gospodarskich w Surhowie), za to ob-
szernie opisane rozważania socjologiczne i filozo-
ficzne. Zapewne w korespondencji było podobnie. 
Tymczasem życie Augusta obfitowało w wydarze-
nia. W latach  1839-1843 oprócz próby osiedlenia 
się w Surhowie i nabycia posiadłości w Wierzeni-
cy, brał udział w założeniu periodyku „Biblioteka 
Warszawska” i wiele publikował, m.in. teksty o fi-
nansach i przemyśle leśnym. Wydał też dzieło „Bóg 
i palingeneza”. A przy tym dzielnie towarzyszył 
Krasińskiemu w jego sercowych rozterkach i to 
mimo, że sam był człowiekiem powściągliwym. 

Gdy odnowili przyjaźń, Zygmunt był już 
niemal od roku zakochany w Delfinie Potockiej 
(następczyni dawnej miłości – pani Bobrowej), 
a jego rodzic żądał, by ożenił się z Elżbietą (Elizą) 
Branicką. Cieszkowski wspierał przyjaciela jak po-
trafił najlepiej, również 26 lipca 1843 roku, kiedy 
to małżeństwo Zygmunta i Elizy stało się faktem. 
Ponieważ był to związek aranżowany, nie zaska-
kuje fakt, że już przed upływem miesiąca Zygmunt 
wolał czas spędzać u Augusta niż z młodą żoną. Po 
raz pierwszy przybył do Wierzenicy 14 sierpnia. 
Niestety Cieszkowski był wtedy poza majątkiem, 
więc nie mieli okazji się spotkać. Krasiński pisał: 
Śni mi się Wierzenica teraz, jak Nicea dawniej – 
wyrywam się ku niej – wyciągam ramiona – gdy 
odjeżdżać będę wezmę trochę piasku jej na pa-
miątkę.8 Ponownie przyjechał jesienią jeszcze tego 
samego roku, co zapowiedział w liście do Delfiny: 
Koło 15 oktobra będę w Wierzenicy u Augusta, 
z dziesięć dni odpoczynku tam przepędzę (…). Póź-
niej z nim pojadę do Gdańska, stamtąd do War-
szawy, on zaś do Paryża. Tymczasem mój ojciec 
z tą panną [czyli synową – przyp. aut.] z Opinogó-
ry do Warszawy pojedzie, kiedy ja będę wyjeżdżał 
do Wierzenicy.9 Dom przyjaciela stał się dla nie-
szczęśliwego poety prawdziwym azylem. Jesienią 
1843 roku pisał: Wyjechałem z Wierzenicy tak, jak 
niegdyś wyjeżdżałem z miejsc, gdzie mi dobrze, 
błękitno było – t. j. ze wstrętem do jazdy dalszej 
i ze łzami w oczach! Pewno, gdybym tylko mógł, 
byłbym jeszcze z dzień został... A w 1844 roku: Trzy 

8 Z. W. Kundzewicz: Mędrzec z Wierzenicy. Op. cit., 
s. 164.
9 Z. Krasiński: Sto listów do Delfiny. Wybór J. Kott. 
Warszawa: Czytelnik, 1966, s. 102.
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dni błogie, trzy dni dobre, trzy dni błękitne prze-
żyliśmy razem. (...) Tęskno mi do Wierzenicy.10 
Urzeczony atmosferą tego miejsca Zygmunt wy-
myślił nawet specjalne określenie dla spokojnych 
rozmów tu prowadzonych – „wierzeniczenia”.11 
Nieraz wspominał, jak miło „powierzeniczyć” sobie 
w towarzystwie Augusta. 

A jednak Cieszkowski nie był wobec przyja-
ciela bezkrytyczny. Ich rozmowy bywały burzliwe, 
w liście do Delfiny zachowała się taka oto skarga: 
August okropnie mnie prześladuje. Prawdziwym 
Jobem na śmieciach jestem. Zarzuca mnie, żem 
małego serca, małego ducha, małej teraźniejszo-
ści, mniejszej jeszcze przyszłości…12 Najwyraźniej 
Cieszkowski dbał o przyjaciela, jak umiał, a że był 
człowiekiem o wysokim morale, poprzeczkę stawiał 
równie wysoko. Fakty są takie, że gdy małżeństwo 
doszło do skutku, to właśnie August usilnie nama-
wiał poetę, by stał się małżonkiem realnym, czyli 
dopełnił sakramentu, nie oglądając się na dawną 
miłość. W owym czasie Delfina czytała w listach 
dramatyczne wezwania i skargi: od godzin pięciu 
wciąż tylko o Tobie mówię z Augustem, od chwili 
przyjazdu (...). O Dialy! Dialy! Nikt mnie nie rozu-
mie, nikt mnie nie pojmuje... 13 W końcu Zygmunt 
rad przyjaciela posłuchał, bo w 1844 roku i w kolej-
nych latach przyszły na świat jego dzieci – dwóch 
synów i dwie córki. 

Stan kawalerski znudził się w końcu i Au-
gustowi. Zawarł związek małżeński po długim 
namyśle 19 kwietnia 1857 roku, czyli w wieku lat 
czterdziestu trzech. Wybranką zaś była dwudzie-
stoletnia kuzynka Helena zwana Haliną. Eliza Kra-
sińska dotychczas nazywająca Augusta poczciwym 
mianem „Cieszek”, tak pisała o tym zaskakującym 
wydarzeniu: A Ty co powiesz (...) o naszym łotrzy-
ku i don Juanie, Cieszkotin żeni się! ...poślubia 
młodą dziewczynę!!!14 Wiele można powiedzieć 
o Auguście, ale żeby był don Juanem – jednak nie-

10 Z. W. Kundzewicz: Mędrzec z Wierzenicy. Op. cit., 
s. 164.
11 Nazwę przyjęło czasopismo „Wierzeniczenia” wyda-
wane współcześnie przez Parafię św. Mikołaja w Wierze-
nicy, współredagowane przez Ewę Jarosławę i Włodzi-
mierza Buczyńskich.
12 Z. Krasiński: Sto listów do Delfiny. Op. cit., s. 227.
13 Ibidem, s. 154.
14 E.J. i Wł. Buczyńscy: August hrabia Cieszkowski 
z Wierzenicy. „Wierzeniczenia” (nr specjalny) 2014 nr 6, 
s. 9.

koniecznie. Jego małżeństwo okazało się szczęś-
liwe, zaowocowało narodzinami dwóch synów 
– Krzysztofa i Augusta juniora. Niestety Halina 
zmarła w połogu w 1861 roku. Cieszkowski nigdy 
się już nie ożenił.

Tymczasem mimo trudnych chwil, małżeń-
stwo Zygmunta trwało. Co więcej, Krasiński w koń-
cu docenił miłość pięknej młodej żony. Trwała też 
przyjaźń z Augustem. Przerwała ją dopiero śmierć 
poety w 1859 roku, ale wspominano ją jeszcze po 
latach. Deotyma opisała to rzadkie zjawisko w pub-
likacji pod znamiennym tytułem „Bracia duchowi”. 
Tekst ten pisany z charakterystyczną dla XIX wie-
ku manierą, jest hołdem dla męskiej przyjaźni: 
I oto, dwaj przyjaciele, choć tak różnemi rozeszli 
się drogami, spotkali się u jednej mety (...) i zaszło 
zjawisko rzadkie w chemii duchowej: dwa po-
tężne umysły rozłożyły się na swoje pierwiastki, 
wzajemnie się nawskróś przeniknęły, wzajemnie 
się dopełniły, i Zygmunt stał się wieszczem-filozo-
fem, August filozofem wieszczym.15 W końcu obaj 
przyjaciele zgodnie trafili na wspólną marmurową 
tablicę. Właściwie trafiły na nią ich popiersia, od-
słonięte 19 lutego 1912 roku na budynku Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Co prawda 
marmur potłukli okupanci w latach II wojny świa-
towej, ale medaliony przetrwały i umieszczone 
w nowej oprawie znajdują się tam do dziś.

Gdyby w świetle tej historii postawić pyta-
nie, w jaki sposób tak odmienne charaktery mo-
gły przez lata wytrwać w przyjaźni, trudno byłoby 
o jednoznaczną odpowiedź. Prawdopodobnie nie 

15 [J. Łuszczewska]: Bracia duchowi przez Deotymę. 
„Tygodnik Ilustrowany” 1862 nr 149-153, s. 46.

Medaliony z brązu z popiersiami Zygmunta Krasiń-
skiego (1912 r.) i Augusta Cieszkowskiego (1898 r.) 
na fasadzie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk, wykonane przez Władysława Marcinkowskiego 
(fot. Włodzimierz Buczyński).
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trzeba się zgadzać we wszystkim, nie zaszkodzi za 
to pobłażliwe spojrzenie na słabości i błędy przy-
jaciela. Przykład? Zygmunt miał w posiadaniu 
manuskrypt Augusta - jedyny egzemplarz konty-
nuacji dzieła „Bóg i palingeneza”. Niestety w obli-
czu groźby rewizji (lub w innych niewyjaśnionych 
okolicznościach) wrzucił rękopis do… ognia. Gdy 
Cieszkowski na łożu śmierci powiedział o tym swo-
jemu synowi, a ten obruszył się na tak wielką stra-
tę, sędziwy filozof odrzekł uśmiechając się łagod-
nie: Nie ma szkody [...] kto oczy ma ku widzeniu, 
już z obecnych napomknień dopatrzy się, dokąd 
zmierzamy, kto zaś zezem tylko patrzeć umie, naj-
lepiej, aby tu wcale nie wglądał...16  

Monika Nagowska
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Mazurek

Słowo mazurek ma w języku polskim cztery 
znaczenia. Nazwisko „Mazurek” jest na Lubelsz-
czyźnie bardzo często spotykane. Pod tą nazwą kry-
je się także powszechnie lubiane tradycyjne ciasto. 
Jak podpowiada piosenka, jest to również taniec: 
„Mazurek, mazureczek, kujawiak, kujawiaczek...”. 
Ostatnie znaczenie związane jest z ornitologią - 
mazurek to ptak z grupy wróbli. 

Jest w naszej okolicy często spotykany i bra-
ny za wróbla, którego jest bliskim kuzynem. Nieco 
szczuplejszy od wróbla, ma ciemnoszary brzuszek, 
brązowe piórka grzbietu z czarnym kreskowaniem, 
białe plamki na piórkach pokrywowych układają 
się w pasek. Dopiero patrząc na głowę, zobaczymy 
dwie główne, charakterystyczne mazurkowe ce-
chy: biały szaliczek na szyi i białe policzki z czarną 
kropką, udającą oko. Cechą dodatkową jest mały, 
czarny śliniaczek. W przeciwieństwie do mazurka 
wróbel chodzi bez szalika, ma szare policzki i nosi 
krawat kończący się na piersi. Policzek mazurka 
z czarną plamką - niby oko - jest często spotyka-
nym w przyrodzie kamuflażem. Prawdziwe oko 
mazurka zajmuje 2 mm, pozorne oko - 10 mm. Lo-
gika podpowiada, że małe oko to małe stworzenie,  
a duże oko to duże stworzenie. Duże stworzenie to 
siła, więc lepiej nie zaczepiać mazurka. 

Dzwoniec - samczyk

Wróbel, mazurek, dzwoniec to ptaki z grupy 
łuszczaków (ziarnojadów), o ich przynależności do 
tej grupy świadczy mocny gruby dziób. Dzwoniec 
jest zimą często spotykany przy karmnikach, gdzie 
wysypywane są pestki słonecznika lub inne nasio-
na. W naturze żywi się nasionami chwastów. To 
piękny, kolorowy ptak, od góry szaro-zielonkawy 
z żółtym brzuchem, na skraju skrzydła ma jasnożół-
tą wstawkę - pojedynczą dla samiczki i podwójną 
dla samca. Latem przebywa w zaroślach, sadach, 
ogrodach i parkach, a kolorowe ubarwienie świet-
nie maskuje go w jasnych liściach podświetlonych 
słońcem.

Mirosław Ignacy Kaczor
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