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70 LAT CHÓRU MIESZANEGO „ECHO”



MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej. Na zdjęciu w plenerze (od le-
wej): Anna Dubaj, Patrycja Słotwińska, Paulina 
Sobstyl, Sylwia Karolak, Arkadiusz Korzeniowski, 
Dominika Wojtal. Niewidoczna na zdjęciu Klau-
dia Mazurek. W drugim rzędzie: Konrad Loba 
(kapelmistrz), Michał Antoniak, Adrian Sroczyński, 
Dominik Mazur, Tomasz Rudzki, Mateusz Zieliński, 
Michał Wojtal, Kacper Zieliński. Z orkiestrą gościn-
nie występują muzycy z Krasnegostawu. 
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Andrzej David Misiura

Od redakcji

Pierwszy numer „Ziarna” ukazał się w listopadzie 
1982 roku w nakładzie 40 egzemplarzy. Właściwie była 
to miniatura gazety, ale w dobie maszyn do pisania stała 
się zjawiskiem niespotykanym. Po czternastu miesiącach 
czytelnicy doczekali się osiemnastego numeru wydane-
go już na maszynach offsetowych w nakładzie 300 egz. 
Bardzo szybko gazetą zainteresował się aparat cenzury 
oskarżając, że jest nielegalna – bez rejestracji i bez ze-
zwolenia Głównego Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk. 
„Ziarno” znalazło się w błędnym kole, ponieważ władze 
odmawiały zalegalizowania tytułu. Pomimo ryzyka do 
końca 1984 roku ukazało się jeszcze dwanaście nume-
rów. Kolejne sześć wydano dopiero po pięciu latach, gdy 
rozluźnił się ucisk cenzury, a było to na przełomie lat 
1989-1990. „Ziarno” reaktywowane zostało w 2013 roku 
jako pełnoprawne profesjonalne wydawnictwo. Czasopi-
smo przybrało format B5 i objętość od 60 do 80 stron. 
Przedstawia i dokumentuje twórczość, historię, działal-
ność i zjawiska kultury. W obecnej formie obchodzi swój 
mały dziesiąty jubileusz.

Na pierwszej stronie okładki tradycyjnie prezen-
towane są zespoły artystyczne. W bieżącym wydaniu 
eksponowane miejsce zajmuje Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta pod dyrekcją Konrada Loby. Wewnątrz znajduje się 
historia siennickich orkiestr i kapel spisana przez Włady-
sława Dzika „Dziuńka” i Antoniego Nowosada. Zwycza-
jowo rozkładówka pełni rolę galerii, w której prezento-
wana jest twórczość plastyczna osoby związanej z gminą 
Siennica Różana. Tym razem poznamy malarskie dzieła 
Agaty Czemerys. Obok ilustrowanych relacji z ostatnich 
najważniejszych wydarzeń kulturalnych, dla czytelni-
ków przygotowano teksty na temat ciekawych miejsc 
i ludzi związanych z regionem. Przypomniano sylwet-
ki Haliny Zielińskiej i Piotra Palonki – posłów na Sejm 
z terenu gminy Siennica Różana - a także postać dzienni-
karza Franciszka Piątkowskiego – laureata Honorowego 
Wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siennica Różana”. 
Wewnątrz numeru czytelnicy znajdą również siennickie 
wspomnienia Zdzisława Oleckiego, informacje o działal-
ności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, doniesienia o no-
wych publikacjach, wiersze, grafiki i ciekawe fotografie. 

Po 35 latach od wydania pierwszego numeru dia-
metralnie zmieniła się szata graficzna pisma. A jednak 
„Ziarno” nadal pozostaje głosem tych, którzy cenią kul-
turę i tych, którzy – każdy na miarę swoich możliwości 
– tę kulturę współtworzą. 

Andrzej David Misiura

Od redakcji

Felicja Patyra

Nowy Rok 

Jak cię witać Nowy Roku?
Z uśmiechem, czy łzą w oku?
Wszak wieczności jesteś chwilą,
Miniesz, jak tych innych milion.
 
Więc do pracy nasze dłonie!
Niechaj zapał w nas zapłonie,
Poczujemy się znów młodo,
Życie będzie płynąć błogo.
 
Źle nam nigdy już nie będzie,
Jeśli w sercach Bóg zasiądzie. 
I darmo straszyć nie trzeba, 
Bo wszyscy pójdziemy do nieba.

Czas 

Upływa czas jak rzeka,
A z wiosną płyną lody,
Niejedna z nas narzeka, 
Chce stanąć z nim w zawody.

Lecz nie wstrzymasz istnienia, 
Zawsze tak było i będzie,
Od pierwszego pokolenia
Szybko on mija i pędzi.
 
Daremne nasze wyścigi 
i ciągłe ranne wstawanie.
Trzeba iść dalej w szeregu,
Tak już od świata zarania.

Wiersze ze zbioru „Srebrną snuję nić” 
autorstwa Felicji Patyry (1912-2001) z Rudki 
w gminie Siennica Różana. 

Poezja - Felicja Patyra
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Ze wspomnień: 

Władysława Dzika 
i Antoniego Nowosada 

Plejada muzycznych 
indywidualności

Józef Czerwieniec

Data powstania orkiestry kościelnej, która 
dała początek Kapeli Ludowej, przyjmowana jest 
wg różnych źródeł na rok 1899 lub 1911. Założy-
cielem jej i nauczycielem gry był ówczesny orga-
nista w siennickim kościele - Józef Czerwieniec. 
Ten „chory na polskość” społecznik zorganizował 
w tym samym czasie chór istniejący do dnia dzisiej-
szego, a 14 lat później przyczynił się do powstania 
Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej.

Trzydziestoosobowa kapela ubrana była 
latem w parcianki i słomiane kapelusze, a zimą 
w brązowe sukmany i rogatywki z szarym baran-
kiem. Każdego Nowego Roku kolędowała chodząc 
od domu do domu po całej Siennicy. Podobnie 
w dniach popularnych imienin (Józefa, Jana, Sta-
nisława) składała życzenia solenizantom otrzymu-
jąc w zamian gorzałkę i pierogi. Po kilku latach 
z dużego składu zespołu wyłoniły się trzy indywidu-
alności muzyczne, czyli: Władysław Dzik (skrzyp-
ce, kornet), Stanisław Brzyszko (skrzypce, klarnet) 
oraz Stanisław Łoza (skrzypce, bas). 

Nieobca im była harmonizacja, transpozy-
cja, a ponadto potrafili grać na wszystkich instru-
mentach dętych. Później Stanisław Łoza i Włady-
sław Dzik wcieleni zostali do armii carskiej, tam też 
grali w wojskowych orkiestrach blisko pięć lat.

Stanisław Brzyszko

W czasie gdy dwaj uzdolnieni koledzy szli-
fowali swoje umiejętności w szeregach armii, Sta-
nisław Brzyszko zorganizował dwa zespoły: dęty 
i dęto-skrzypcowy. Skład ich był niewielki (od 5 
do 8 osób) co pozwalało grać na weselach i innych 
uroczystościach rodzinnych w granicach dawnego 
powiatu krasnostawskiego i chełmskiego. Kontynu-
owali także tradycję winszowania w czasie imienin.

Uczniami utalentowanego muzyka byli 
m.in.: Stanisław Kowalczyk (bas), Czesław Litwin 
(baryton), Łukasz Soczyński (szwagier Stanisława 
Brzyszki - kornet), Wawrzyniec Dubaj (baryton), 
Łukasz Brzyszko (brat Stanisława – skrzypce).

Gdy w 1914 roku powstała konspiracyj-
na organizacja do walki z okupantem pod nazwą 
Polska Organizacja Wojskowa, Stanisław Brzyszko 
utworzył jeden z jej oddziałów w Zagrodzie, a przy 
nim orkiestrę. Popularna była wówczas pieśń:

Pierwsza brygada
słowa: Andrzej Hałaciński, Tadeusz Biernacki
muzyka: Andrzej Brzuchal-Sikorski (?)

Legiony to żołnierska nuta, 
Legiony to straceńców los, 
Legiony to żołnierska buta, 
Legiony to ofiarny stos. 
 
Ref.  
My, Pierwsza Brygada, 
Strzelecka gromada, 
Na stos rzuciliśmy swój życia los, 
Na stos, na stos. 
 
O ileż mąk, ileż cierpienia, 
O ileż krwi, wylanych łez. 
Pomimo to - nie ma zwątpienia, 
Dodawał sił - wędrówki kres.

Mówili, żeśmy strumieniami, 
Nie wierząc nam, że chcieć to móc. 
Laliśmy krew osamotnieni, 
A z nami był nasz drogi wódz! 
 
Nie chcemy już od was uznania, 
Ni waszych mów, ni waszych łez. 
Skończyły się dni kołatania 
Do waszych serc, do waszych kies. 
 
Dzisiaj już my jednością silni 
Tworzymy Polskę — przodków mit, 
Że wy w tej pracy nie dość pilni, 
Zostanie wam potomnych wstyd! 
 
Inaczej się dziś zapatrują 
I trafić chcą do naszych dusz, 
I mówią, że nas już szanują, 
Lecz właśnie czas odwetu już! 
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Dziś nadszedł czas pokwitowania 
Za mękę serc i katusz dni. 
Nie chciejcie więc politowania, 
Zasadą jest: za krew chciej krwi. 
 
Umieliśmy w ogień zapału 
Młodzieńczych wiar rozniecić skry, 
Nieść życie swe dla ideału 
I swoją krew i marzeń sny. 
 
Potrafim dziś dla potomności 
Ostatki swych poświęcić dni, 
Wśród fałszów siać siew szlachetności 
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

Grali także oberki, polki, mazurki oraz wal-
ce klasyczne lub piosenki w rytmie walca, a każdy 
utwór ludowy z przyśpiewkami.

W tych latach miało miejsce szczególne zda-
rzenie. Podczas koncertu w pobliskim Rejowcu otrzy-
mali od jakiejś niewiasty zamówienie na odegranie 
„Pierwszej brygady”. Kobieta głęboko wzruszona, 
ogarnięta wspomnieniami i piękną muzyką skończy-
ła życie jeszcze przed zakończeniem utworu.

Stanisław Brzyszko (24.04.1896-23.01.1984) 
przewodził kiedyś także orkiestrom w Zagrodzie 
i Kozieńcu. Przeszedł do historii jako nestor sien-
nickich muzyków. Od 10 maja 1919 roku był człon-
kiem orkiestry 7 Pułku Ułanów. Po ukończeniu 
Szkoły Podoficerskiej w roku 1922 wrócił do or-
kiestry pułkowej w stopniu kaprala. Awansowany 
do stopnia plutonowego, przeniesiony został do 21 
Pułku Ułanów. 

W 1935 roku Stanisław Brzyszko założył 
przy straży pożarnej w Krasnymstawie kolejną 

orkiestrę. Zespół istniał aż do II wojny światowej. 
Jego uczniowie - Jan Brzyszko, Marek Hałas i inni 
- grali w krasnostawskiej orkiestrze miejskiej pra-
wie do końca XX wieku.

Od 8 września 1944 roku w stopniu sierżan-
ta szefował orkiestrze 12 Pułku Piechoty. 1 czerwca 
1945 roku został kapelmistrzem orkiestry Zmoto-
ryzowanego Pułku KBW. W listopadzie 1946 roku 
trafił do 9 Pułku Piechoty jako solista orkiestry 
pułkowej, a w 1957 roku do OSS w Pile na szefa 
orkiestry. Ze względu na stan zdrowia zwolniony z 
zawodowej służby wojskowej 31 października 1958 
roku. Jako rencista przejawiał nieustanną aktyw-
ność artystyczną i zadbał o muzyczną edukację 
synów - Mariana, Zdzisława i Andrzeja. Zmarł 23 
stycznia 1984 roku w wieku 88 lat.

Władysław Dzik - kościelny

Władysław Dzik miał doskonałą możliwość 
opanowania gry u organisty Józefa Czerwieńca. 
I wykorzystał ją rozpoczynając naukę na dwóch in-
strumentach - kornecie i skrzypcach. Dzięki zdol-
ności i zaangażowaniu poznał tajemnice gry na in-
nych instrumentach dętych tj. na barytonie, alcie 
i basie.

Pobór do carskiego wojska nie przerwał jego 
działalności muzycznej. Grał w orkiestrze wojsko-
wej do Rewolucji Październikowej. Nauczył się tam 
również gry na bałałajce. Poznał folklor rosyjski 
i ukraiński. Po powrocie do kraju został powołany 
na kapelmistrza orkiestry OSP w Siennicy Różanej. 
Posiadał partytury i wykonywał utwory klasyczne 
oraz znane uwertury.

Z orkiestrą dętą występował na wielu prze-
glądach powiatowych i wojewódzkich zdobywając 

Andrzej David MisiuraPlejada muzycznych indywidualności
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najczęściej pierwsze nagrody w swojej kate-
gorii. Dobierał chętnych i zdolnych uczniów, 
których osobiście dokształcał. Byli nimi: 
Antoni Nowosad (kornet), Antoni Ciechan 
(targos), Józef Kuś (baryton), Jan Mróz, 
Władysław Mróz, Władysław Jakubiec, Jó-
zef Stefańczyk, Józef Zając, Jan Miazga, Jan 
Gierszon i Władysław Chorągiewicz oraz 
kilku muzyków, uczniów Józefa Czerwieńca 
m.in. Stanisław Miszczak i Stanisław Łoza. 
Krótko przed wojną grał na klarnecie i kor-
necie Aleksander Derkaczewski.

Wojna nie przerwała pracy zespo-
łu Władysława Dzika. Grano na weselach 
w zmniejszonych składach (np. dwoje skrzy-
piec i bęben). Orkiestra występowała rów-
nież pod przymusem na zabawach dla nie-
mieckich żołnierzy w Rybiem i Krasnymstawie.

Po wojnie ponownie zebrał zespół orkie-
stry dętej, który nadal zajmował czołowe miejsca 
w regionalnych przeglądach. Liczył około 10 osób. 
Były to czasy gdy sowicie nagradzano zespoły dzia-
łające przy OSP. Dzięki czemu można było zaopa-
trywać się bez problemu w stroje i instrumenty. 
Modna była wówczas piosenka, którą skompono-
wał Władysław Dzik do słów Tadeusza Sznajdera 
grającego na bębnie i śpiewającego przez tubę, 
wykonaną domowym sposobem z lekkiej blachy 
i zastępującą współczesny mikrofon.

Kochać dzielnie
słowa: Tadeusz Sznajder
muzyka: Władysław Dzik

 
Nasz gospodarz, wielki pan,
To się wie dokładnie,
Bo postawił wina dzban,
Zagramy mu ładnie.

I zagramy, zaśpiewamy
Również dla żoneczki,
Bo dzisiaj jest wesele,
Trzeba zakąseczki.

Więc panowie muzykanci
Wznieśmy okrzyk złoty.
Niechaj żyje, z nami pije,
Zachowa trzy cnoty!

Ref. 

Kochać dzielnie i przyciskać szczelnie,
I orkiestrę popierać rzetelnie.
Kochać dzielnie i przyciskać szczelnie,
I spółdzielnie popierać rzetelnie. 
Kochać dzielnie i przyciskać szczelnie,
I orkiestrę popierać rzetelnie.
Kochać dzielnie i przyciskać szczelnie,
I orkiestrę odwieźć rzetelnie.

A gdy muzyk wróci z grania
Do swojej rodziny,
Choć zmęczony bardzo 
Opowiada nowiny.

Że wódeczki było dużo,
Jedzenia do diabła,
Że się ucałował panien,
Aż mu buzia zbladła.

A pan młody z tej dziedziny
Nabierze ochoty
I zaprosi nas na chrzciny
Za te piękne cnoty.

Orkiestra w pełnym składzie brała udział 
w obchodach świąt pierwszomajowych w Kras-
nymstawie. Władysław Dzik grał do końca swojego 
życia. Zmarł nagle w 1956 roku. Pochowany został 
na cmentarzu parafialnym w Siennicy Różanej. 
Pomnik dla Władysława Dzika ufundował jego zięć 
Józef Rybczyński.

Andrzej David MisiuraPlejada muzycznych indywidualności

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

Stanisław Łoza – trzeci uczeń Józefa Czer-
wieńca i nauczyciela Zdunkiewicza – był w zespole 
pierwszym skrzypkiem. Grał z kapelą w kościele 
parafialnym w Siennicy Różanej podczas świąt, 
procesji, pogrzebów, na pielgrzymkach. Przygry-
wali także w sąsiednich parafiach. Grupa muzyków 
występowała w regionalnych strojach ludowych, 
koncertowała m.in. w Chełmie, Leżajsku lub Kras-
nymstawie.  

Stanisław Łoza był w wojsku carskim pod 
zaborem rosyjskim, trafił do Finlandii. Tam grał 
w orkiestrze dętej na basie. Gdy wrócił po pięciu 
latach, Finlandię i jej mieszkańców zawsze mile 
wspominał. Po zakończeniu I wojny światowej 
ożenił się z Bodiówną, siostrą flecisty. Stanisław 
Łoza grał wówczas na kontrabasie i barytonie, Ka-
zimierz Łoza na II skrzypcach, Antoni Łoza i Jan 
Zając na kornetach, a Józef Jakubiec na klarnecie. 
Ten zespół w czasie międzywojennym towarzyszył 
teatrowi muzycznemu, który wystawił  m.in. sztu-
ki: „Miłość cygańska”, „Igraszki z diabłem”,  „Ka-
pral Szczapa” itp.

Zespół Stanisława Łozy osiągnął wysoki po-
ziom artystyczny i grał nawet na większych karna-
wałowych zabawach w pałacach Smorczewskiego, 
Osieckiego, Laskowskiego w Barakach, czy Koszar-
skiego w Siennicy Różanej.

Po II wojnie światowej w 1948 roku zorga-
nizował kapelę ludową z chórem, zespół taneczny 
i chóralny. Występowali (jak wspomina Włady-
sław Dzik junior - „Dziuniek”, który grał wówczas 
na II skrzypcach), dwukrotnie w Warszawie, na 
ogólnopolskich dożynkach we Wrocławiu na Psim 
Polu i w Lublinie na obchodach 10-lecia PRL. Wte-
dy zespoły z Siennicy występowały w pojedynkę. 
Później na ogólnopolskich dożynkach w Poznaniu 
i Krakowie w zespole łączonym pod kierownictwem 
Wandy Kaniorowej. Ulubionym utworem Łozy był 
walczyk:

Tam na cmentarzu przy mogielnicy

Tam na cmentarzu przy mogielnicy
Klęczy dziewczyna co jest z Siennicy.
Klęczy, ach, klęczy i mocno płacze,
Kiedy kochany ja cię zobaczę?

Sztuka „Chata za wsią” była śpiewana przez 
chóry: cygański i chłopski. Łoza zawsze towarzy-
szył aktorom we wszystkich spektaklach. Był bar-
dzo żywiołowy.  Władysław Dzik „Dziuniek” tak 
opowiadał o tamtych czasach: Przypominam sobie 
w związku z tym pewne wydarzenie, które mia-
ło miejsce w Warszawie. Otóż, po występie gdy 
mieliśmy już opuścić scenę, ktoś z organizatorów 
szepnął: marsza, marsza zagrajcie. Łoza niewie-
le myśląc zaczął grać „Alte Kamera den”. Był to 
marsz niemiecki. Po zakończeniu występu jeden 
z widzów orzekł: Wszystko było dobre tylko marsz 
mógł być polski. Stanisław Łoza był też niezwykle 
uczulony na fałszowanie melodii. Pewnego razu 
kapela przygrywała zespołowi tanecznemu (tak-
że z Siennicy) prowadzonemu przez Albina Ło-
sia. W trakcie występu Stanisław Dubaj grający 
w zastępstwie Józefa Mroza na kontrabasie zafał-
szował. Wtedy Łoza gwałtownie przerwał granie 
i krzyknął pokazując smykiem w stronę nowi-
cjusza „be, be, be!”. Jak się wówczas czuł zespół 
taneczny w przerwanym tańcu nie muszę mówić. 
Ale co było robić, Łoza nie znosił złej muzyki.

 Zespół na wszelkich przeglądach i kon-
kursach zdobywał przeważnie pierwsze miejsca. 
Raz nawet w nagrodę otrzymał nowe skrzypce.

 U schyłku życia Stanisław Łoza grał tyl-
ko sam; w kościele: „Ave Maria Venerabilis ter” 
na ślubach lub inne utwory poważne. Pochowany 
został na siennickim cmentarzu. W tej chwili pra-
wie nikt nie wspomina o człowieku, który tak wiele 
wniósł do siennickiej kultury. 

Bolesław Górny

Bolesław Górny pochodził z Koloni Leszno 
w gminie Trawniki. W Siennicy Różanej zjawił się 
w 1931 roku jako nauczyciel szkoły podstawowej. 
Uczył wychowania muzycznego, fizycznego oraz 
prowadził drużynę harcerską. Mieszkał u moje-
go ojca - opowiada Władysław Dzik „Dziuniek” - 
a mieszkanie jak na owe czasy, było dość dobre 
bo z podłogą. Uczęszczałem wówczas do piątej 
klasy szkoły podstawowej. W domu grywałem 
na własnych skrzypcach proste piosenki, które 
nuciła mi moja siostra Julia. Widział to i słyszał 
Górny. Niebawem zwołał zebranie rodzicielskie 
i zaproponował, aby w szkole rozpocząć naukę 
gry na skrzypcach i mandolinie. Propozycję przy-
jęto z entuzjazmem. Zgłosiło się około 40 chęt-
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nych, ale powstał niebłahy problem, skąd wziąć 
instrumenty. Z czasem jednak zakupiono je w jed-
nej z lwowskich wytwórni lutniczych w dwóch ra-
tach. Skrzypce dotarły pocztą, a jeden egzemplarz 
kosztował wówczas 25 złotych. 

Górny uczył bezpłatnie. Lekcje odbywały 
się dwa razy w tygodniu po zajęciach szkolnych 
lub wieczorami w jego mieszkaniu przy lampie 
naftowej. Prowadził również chór szkolny na dość 
wysokim poziomie śpiewający pieśni ludowe, pa-
triotyczne, harcerskie - na trzy, cztery, a nawet pięć 
głosów. Po półrocznej nauce grano razem z chórem 
(w każdym głosie kilka skrzypiec). Śpiewano wtedy 
pieśni: „Kochasz ty dom”, „Sam jeden, sam jeden”, 
„Co tam marzyć o kochaniu”, „Śmigi, śmigi”, „Za 
Niemnem” itp. Ulubionym utworem Bolesława 
Górnego była kołysanka na skrzypce. Jej melodia 
do dzisiaj tkwi w mojej pamięci – wspominał Wła-
dysław Dzik. 

Po roku nauczyciel doprowadził do takiego 
poziomu, że chór i orkiestra grała w marszu idąc do 
kościoła na czele drużyny harcerskiej. Później urzą-
dzano takie marsze do Rejowca, Kaniego i Leszna 
– wioski skąd pochodził. Odbywały się tam kon-
certy na ulicy dla miejscowej ludności. Chodziły za 
nami tłumy ludzi, a w szczególności dzieci. Wystę-
powaliśmy również w Krasnymstawie i Zamościu 
będąc tam z wycieczką. Gdy byłem w klasie szó-

stej  mieliśmy już dobry i duży zespół. W jego skład 
wchodzili głównie uczniowie z klasy siódmej: Bro-
nisław Kubina (zginął na froncie w 1939 r.), Tade-
usz Rybczyński (jako lotnik brał udział w obronie 
Wielkiej Brytanii), Władysław Samulak (wyjechał 
do Kanady), Stefańczyk, Sobieszczuk, Wójcik, Śli-
wiński także trafili poza granice Polski. Na klarne-
cie grał Julian Mazur z Woli Siennickiej, na bębnie 
Stanisław Dubaj. Grały także dziewczęta: Helena 
Śliwińska (żona Jana Mudy), Wanda Koprówna, 
Bronisława Mochniej, Bronisława Gułaś-Krusz. 
Następnie: Kazimierz Kaczor, Franciszek Nowosad 
(zginął w czasie okupacji), Aleksander Derkaczew-
ski, Kazimierz Proskura (zamieszkały w Warsza-
wie) i wielu innych. 

Bolesław Górny z całym gronem pedagogicz-
nym współpracował z OSP i młodzieżą koła „Wici”. 
Lubował się ponadto w prowadzeniu amatorskiego 
teatru, któremu przygrywały zespoły Władysława 
Dzika i Stanisława Łozy. Wystawiono wówczas: 
„Miłość cygańską”, „Zemstę”, „Chatę za wsią” itp. 
Pod okiem zdolnego pedagoga aktywnie działała 
też drużyna harcerska. Uprawiano kilka dziedzin 
sportu, tj. piłkę nożną, siatkową, koszykówkę, bieg 
na nartach, organizowano piesze wycieczki koń-
czące się ogniskiem zawsze w towarzystwie chóru 
i orkiestry szkolnej. 
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Marian Pawlicha, Jan Pawlicha, Helena Łoś, Marian Bodio, Władysław Dzik „Dziuniek”, 
Leokadia Krzyżak, Krystyna Winiarczyk, Antoni Nowosad i Czesław Mochniej.
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Niebawem Bolesław Górny przeniesiony 
został do Krasnobrodu (pow. zamojski). Bardzo 
go nam brakowało, toteż wielokrotnie odwiedza-
liśmy się nawzajem. Bohater moich wspomnień 
miał narzeczoną, której pomagał w nauce, gdy 
uczęszczała do średniej szkoły. Pochodziła z jego 
stron. Nazywała się Katarzyna Kwiecińska. Po 
zaręczynach jednak opuściła go wychodząc za in-
nego. Przeżył to boleśnie i chciał nawet popełnić 
samobójstwo. Kawalerem pozostał do śmierci, 
poświęcając się pracy kulturalno-oświatowej. 

W czasie okupacji gdy przebywał u swo-
jego brata w Krynicy obok Rejowca śledzony był 
przez gestapo. Jak łatwo się domyślić wkrótce zo-
stał aresztowany i zabity. Ten wspaniały człowiek 
pozostał dzisiaj jedynie w pamięci sienniczan, 
a nazwisko zachowało się na pamiątkowej tablicy 
w holu Szkoły Pedagogicznej w Chełmie, której był 
absolwentem.

 Antoni Nowosad i inni

Po śmierci byłego kapelmistrza Władysława 
Dzika orkiestrę dętą objął i prowadził Antoni No-

wosad. Były to lata mniejszej popularności dętych 
orkiestr. Zaczęły być modne saksofony i akordeony. 
Pierwszy odłączył się od zespołu Antoni Ciechan 
– tenorzysta i założył zespół dęto-symfoniczny. 
Grał w okolicach na północ od Siennicy Różanej 
tj. w Stójle, Ostrowie, Krupem, Bańkowszczyźnie 
i Krynicy. Po nabyciu saksofonu przez Jana Szy-
mańskiego, a przez Władysława Dzika „Dziuńka” – 
akordeonu, muzycy oddzielili się od orkiestry dętej 
i założyli oddzielną grupę. Na owe czasy był to ze-
spół bardzo modny, grali więc na wielu zabawach, 
weselach, studniówkach m.in. w Krasnymstawie w 
Domu Strażaka, Domu Kultury w Rejowcu, Kraś-
niczynie, Surhowie i Chełmie. Zapraszano ich na 
zabawy sylwestrowe, bale maturalne itp. 

Następnie Łukasz Soczyński (szwagier Sta-
nisława Brzyszki) założył zespół familijny i grał 
w okolicach Wojniak, Depułtycz, Zagrody, Leś-
niowic. Antoni Nowosad po rozwiązaniu swojej 
orkiestry dętej zorganizował z saksofonistą i soli-
stą Henrykiem Kusym nowy zespół, bardzo zgra-
ny. Postarali się o wzmacniacz i ogrywali okolicę: 
Zagrodę, Żdżanne, Wierzchowiny, Siennicę Dużą, 
Maciejów i Zawadówek.  Piątym zespołem wyło-
nionym z byłej orkiestry dętej była grupa prowa-
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Kapela Ludowa „Sienniczaki” podczas Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 
Jan Pawlicha, Stanisław Antoniak, Leokadia Krzyżak, Jan Gładysz i Władysław Dzik „Dziuniek”.
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dzona przez Aleksandra Derkaczewskiego, który 
wraz z akordeonistą Bronisławem Tarajkiem grali 
w okolicach Kumowa, Czajek, Brzezin, Chełmca, 
Łukaszówki i Rakołup. W taki sposób zespoły pro-
mowały siennicką muzykę. Bywało, że trzeba było 
reprezentować gminę na eliminacjach, czy konkur-
sach wówczas z najlepszych muzyków tworzono 
reprezentacyjną kapelę. Różne organizacje chciały 
im patronować (OSP, Związki Zawodowe Kółek 
Rolniczych, Gminna Spółdzielnia S.Ch. itd.) ponie-
waż zawsze zdobywali czołowe lokaty. 

Dwóch członków naszego zespołu propa-
gowało rodzimy folklor nawet poza granicami 
Polski; Aleksander Derkaczewski w czasie wojny 
znalazł się na Węgrzech i grał w miejscowych ze-
społach dzięki czemu przywiózł do ojczyzny praw-
dziwe czardasze, które do końca życia grał i śpie-
wał po węgiersku. Ja znalazłem się w Czechach 
i grałem w zespole wśród Czechów i Niemców. 
Z dużym powodzeniem dla miejscowej ludności 
graliśmy oberki, polki, polonezy i krakowiaki. Po 
wyzwoleniu wróciwszy do Polski przywiozłem 
wiele utworów czeskich, tyrolskich i niemieckich. 
A były to m.in.: „Sowa po lesie widzi”, „Sukienka”, 
„Kalina ja woda”, „Wczoraj była niedziela” itp. 
Jeszcze do końca XX wieku zespoły miały w swoim 
repertuarze wymienione utwory.

Długo istniał zespół orkiestry dętej w Za-
grodzie po Stanisławie Brzyszko. Prowadził go 
Stanisław Kowalczyk. W latach osiemdziesiątych 
XX wieku z tamtego składu grali jeszcze Stanisław 
Kubina na kornecie i pomimo braku palców, Józef 
Kniażuk na saksofonie. Starzejące się pokolenie za-
stępują młodzi, przeważnie synowie dawnych mu-
zyków. Grają w zespołach gitarowo-organowych. 
Syn Antoniego Nowosada, Waldemar miał swój 
zespół (od 1990 - Przewodniczący Rady Gminy 
w Siennicy Różanej), Antoni Ciechan miał syna 
Andrzeja, który grał na gitarze (zginął w woj-
sku śmiercią tragiczną), mój syn Andrzej gra na 
saksofonie w Lublinie. Synowie Jana Pawlichy: 
Marian i Janusz grają w Kapeli Ludowej. Marian 
Bodio (syn bębnisty Michała z zespołu Stanisława 
Łozy) długo grał w Kapeli Ludowej, a Czesław 
na klarnecie. Po Witoldzie Bodiu gra Jurek na 
gitarze basowej. Po Franciszku Proskurze - syn 
Bronisław w orkiestrze dętej w Krasnymstawie. 
Po Franciszku Mazurze (uczniu Czerwieńca), syn 
Julian grywał w zespole harcerskim. Po Józefie 
Zającu syn Stanisław w dawnej orkiestrze dętej 
w Krasnymstawie. Po Łukaszu Soczyńskim grał 

na saksofonie syn Edward. W latach osiemdzie-
siątych wyłonił się zespół Eugeniusza Sobieszczu-
ka (ucznia Stanisława Łozy).

W Siennicy krążyło swego czasu takie przy-
słowie: „Rzuć kamykiem w tłum ludzi wychodzą-
cych po nabożeństwie z kościoła, a trafisz w mu-
zykanta”. Każda panna marzyła, aby zostać żoną 
muzykanta. Śpiewana była nawet na ten temat 
piosenka: „Żeby tak Pan Bóg dał, żeby mnie jakiś 
grajek chciał” (autor nieznany).

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

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

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

Ref. 
On by tylko…

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

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

Historia wg relacji Władysława Dzika „Dziuńka” 
i Antoniego Nowosada. 

Opracowanie: Andrzej David Misiura.  

Uzupełnieniem dziejów ruchu muzyczne-
go na terenie gminy Siennica Różana jest historia 
działalności społecznej i artystycznej Władysława 
Dzika „Dziuńka” przedstawiona w 39 wydaniu 
„Ziarna”. Historię orkiestr dętych, natomiast uzu-
pełniają wspomnienia Eugeniusza Miazgi, które 
opublikowane zostały w 42 wydaniu.
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Michalina Szczupak

Wigilijna świeca

Tym, co proszą najciszej,
Tym, co patrzą najsmutniej,
Tym, co pozostali sami,
Czy nic dla nich nie mamy?

Tak, jak Bóg przyszedł do nas,
W ubogiej stajence,
Prosząc nas o miłość
I już o nic więcej.

To królowie mu nieśli,
Hojne dary i złoto,
A my się nie dzielimy,
Z biednym i sierotą.

Podzielimy się,
Niech i Bóg zauważy,
Że mamy hojne serca
I potrafimy miłością obdarzyć.

Wesołe święta

Wesołe święta,
Lecz smutek wokoło.
Pusto w kieszeni,
Zatroskane czoło.

Dlaczego tak biednie
Dziś jest  w naszym kraju?
Kto nas oskubał,
Wszyscy nami pogardzają.

Nikt do nikogo nie śle uśmiechu,
Nie ma radości, ludzie są w grzechu.
Kto szczebel wyżej już kombinuje,
Jak obskubać bliźniego, do ostatniego.

Obudź się człowiecze,
Pan Jezus się rodzi!
I miłość z nieba
Na ziemię przychodzi.

Czujesz ciepło w sercu?
Czujesz miłość Pana?

Zaśpiewaj mu z radością:
Hosanna! Hosanna!

Modlitwa duszy

Modlitwa duszy to z Bogiem rozmowa,
Rzadko w niej potrzebne są słowa.
Natomiast głos Stwórcy to cisza wśród ciszy,
I tylko sumienie taką mowę słyszy.
 
Lecz jeśliś z piersi swojej wyszarpał sumienie,
I siejesz wokół krzywdę oraz zgorszenie,
Zrywając kontrakt z bliźnimi i z Bogiem,
Wówczas samemu sobie jesteś wrogiem.
Wtedy też nie rozumiesz, z jakim rezultatem,
Będziesz się żegnał z życiem i ze światem.

Modlitwa

Modlimy się do Ciebie Panie,
Słowami, jakie znamy,
A jeśli godnych znaleźć nie umiemy,
To módlmy się czynami.

Kto umie śpiewać – śpiewa,
Kto plewić grządki,
Kto siać i zbierać,
Modli się swoją pracą.

Wszystko wypływa z serca głębi,
Z potrzeby duszy, z miłości dziecka,
A jeśli tego nie rozumiesz, nie mów nic,
Zatrzymaj się – zadumaj się.

Kto kocha całym sercem,
Otrzymał duszę wspaniałą.
Podzieli się sercem i chlebem,
Choćby na jutro nic nie zostało.

I chociaż pusto w twojej dłoni,
Bóg takich rąk właśnie szuka.
Miłością wypełni twe serce, abyś dzielił ją
I z radością potrzebujących szukał.
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Panie

Panie! Dajesz nam radość,
W modlitwie ukojenie,
Wtedy wyrzucam z serca 
Każde swoje cierpienie.

Panie! Tyś miłosierny,
Dla każdego stworzenia,
To do Ciebie się zwracam,
W chwili mego zwątpienia.

Panie łaskawy i hojny,
Zsyłasz darów całe krocie
I nigdy nie zapominasz
O najbiedniejszej sierocie.

Panie! Ty dzieci swe kochasz,
My wszyscy to dobrze wiemy
I nie dasz nam marnie zginąć,
Najlepszy Ojcze na ziemi.

Wieczność

Czymże jest nasze życie – 
Tylko krótką drogą,
Po której nasze czyny i myśli
Podążać mogą.

A czym jest nam dany czas?
Porą naszego zbawienia,
Do którego musimy zdążyć,
W czasie ziemskiego istnienia.

Tylko w wieczności nagroda,
Niezawodnie na nas czeka.
Zbawienie lub potępienie,
Ono dotknie człowieka.

Nieustannie zarabiamy
Postępowaniem na ziemi.
Po śmierci klamka zapadnie
I już nic nie poprawimy.

 

Opieka

Dokąd lecisz moja duszo,
Dokąd idziesz moje ciało?
Czy na świecie ci za ciasno,
Czy tu miejsca masz za mało?

Jakie jeszcze masz rozterki,
Jakie kanty i zmartwienia?
Czy już całkiem się rozkleisz,
Nie powalczysz, nie pozmieniasz?

Czy przerosło twoje siły,
Co ostatnio cię spotkało?
Czy zabrakło ci pomysłów,
Czy inwencji masz za mało?

Chyba starość cię dopadła,
Brak pomysłu, jak Bóg miły!
Oddasz głupcom walkowerem,
To, w co wierzysz z całej siły?

Masz jednego przyjaciela,
Który zawsze cię wysłucha.
Znajdzie zawsze dobre wyjście,
Co zrobić, szepnie do ucha.

Tylko jego miłosierdzie
Jak parasol nas osłania.
I otacza nas opieką,
Dając siłę do działania.

Michalina SzczupakPoezja
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Andrzej David Misiura 

Posłanka na Sejm 
– Halina Zielińska

Halina Zielińska urodziła się 28 lipca 1928 
roku w Siennicy Różanej w domu Jana i Marian-
ny Trykszów. Najpiękniejsze lata pokrzyżowała jej 
II wojna światowa. Jako młoda dziewczyna mia-
ła jednak możliwość  zdobywania życiowych do-
świadczeń i obserwowania różnych zajęć rodziców, 
począwszy od prowadzenia gospodarstwa, a skoń-
czywszy na pełnieniu ważnych funkcji społecznych 
i państwowych. 

 

Ojciec Haliny - Jan Tryksza (ur. 18.08.1892 r.) 
odznaczał się dużą aktywnością społeczną. W latach 
1946-1954 powierzono mu odpowiedzialną funkcję 
wójta Gminy Siennica Różana. Dzięki wrodzonym 
zdolnościom organizacyjnym przyczynił się do po-
wstania Stowarzyszenia Spożywców „Zgoda”. Za-
łożył również Kasę Oszczędnościowo-Pożyczkową 
w Siennicy Różanej, której tradycje kontynuuje 
obecnie siennicki oddział Banku Spółdzielczego 
w Krasnymstawie. Był bezpartyjny.

Marianna Tryksza (ur. 9.07.1892 r.) - mat-
ka Haliny - ukończyła Warszawską Szkołę Położ-
niczą uzyskując 30 czerwca 1916 roku kwalifikacje 
akuszerki I-go stopnia.

Wyznaczona została do pracy na terenie po-
wiatu krasnostawskiego i przez wiele lat pełniła tę 
zaszczytną posługę zgodnie z przysięgą, którą zło-
żyła przed Bogiem i komisją. Oto jej treść:

Andrzej David MisiuraPosłanka na Sejm – Halina Zielińska

Jan Tryksza

Marianna Tryksza z d. Komacka, fot. z 1916-1919 r.
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Rota przysięgi

Niżej podpisana akuszerka I-go stopnia 
Maryanna Komacka przysięgam Panu Bogu 
Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że 
na każde wezwanie do położnicy przybędę śpiesz-
nie i udzielę pomocy z całą starannością i poświę-
ceniem ludzkości, oraz znajomością sztuki. Tako 
niech mi dopomoże Pan Bóg i Niewinna Męka 
Chrystusa Pana.
Maryanna Komacka
Odbierał przysięgę – ks. K. Kwieciński,
Inspektor zdrowia – J. Polak,
Kierownik biura – A. Szymański.
Oryginalna rota przysięgi przechowuje się 
w Urzędzie Zdrowia.

Rodzinne tradycje i wychowa-
nie musiały wywrzeć duży wpływ na 
późniejszą świadomość i działalność 
obywatelską Haliny Zielińskiej. Od 
1960 roku związana była w różnym 
okresie z ruchem ludowym na szczeblu 
gminnym, wojewódzkim i krajowym. 
Zaangażowanie przejawiała w pracach 
niemalże wszystkich popularnych or-
ganizacji takich jak: Związek Komba-
tantów i Byłych Więźniów Politycznych, Krajowy 
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, Polski 
Czerwony Krzyż i inne. W latach 1963-1967 pełniła 
funkcję przewodniczącej KGW w Siennicy Różanej 
oraz była wieloletnią przewodniczącą Gminnego 
Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich w Siennicy Ró-
żanej.

Andrzej David MisiuraPosłanka na Sejm – Halina Zielińska

Aktywność Haliny Zielińskiej nagrodzona 
została mandatem do polskiego parlamentu. Za-
szczytne obowiązki posła na Sejm VI kadencji peł-
niła w latach 1972-1976. Kolejnym etapem pracy 
dla społeczeństwa była funkcja radnej Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Chełmie w okresie dwóch 
kadencji: 1976-1980 i 1980-1984.

Halina Zielińska podczas poselskiej kaden-
cji skutecznie wsparła wniosek budowy internatu 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Mechanizacji Rolni-
ctwa dla Pracujących przy POM (obecnego Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego). Przyczy-

niła się także do zakupu strojów dla siennickich 
zespołów artystycznych z budżetu ówczesnego Po-
wiatowego Wydziału Kultury i Sztuki. Odznaczona 
została m.in.: Odznaką Zasłużonego Działacza Kul-
tury, Złotym Krzyżem Zasługi (1975 r.) Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983 r.).

 Zmarła 23 czerwca 2006 roku w rodzinnej 
Siennicy Różanej.

Andrzej David Misiura

Halina Zielińska (pierwsza z lewej) w towarzystwie działaczek Koła 
Gospodyń Wiejskich.

Halina Zielińska

Halina Zielińska
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Zdzisław Olecki

Siennickie wspomnienia

Przejrzałem kilka numerów „Ziarna”. Zoba-
czyłem tam nazwisko - Wierzchoś. Moja matka była 
spokrewniona z rodziną o tym nazwisku. Razem 
z moimi rodzicami przyjechała na zachód Helena 
Wierzchoś ur. około 1926 r. Miała poważną wadę 
serca i zmarła w 1956 r. Grób znajduje się w Róży. 
W samej Siennicy mam dwóch kuzynów, to Jan 
i Stanisław Orzeł. Z miejscem tym wiąże się niejed-
no wspomnienie.

***
Od połowy czerwca 1941 roku w okolicy 

Siennicy i Zagrody gromadziła się armia niemiecka. 
Zajmowali poszczególne place, „wygony”, podwór-
ka, kwaterowali w większych domach. W domu mo-
jego dziadka kwaterował kierowca jakiegoś oficera. 
Wieczorem mówi do dziadka (mówił po polsku – był 
z pogranicza śląskiego): „Polskę my zajęli w tydzień, 
no to Rosję zajmiemy w trzy tygodnie”. Na co dzia-
dek: „Ty tym swoim samochodzikiem w trzy tygo-
dnie jej nie przejedziesz”. W takie zbiegi okoliczności 
trudno uwierzyć, ale ten sam Ślązak wracał w 1944 
roku. Nie był taki butny i wracał pieszo. Wszedł chy-
ba przypadkowo, a dziadek zapytał jak daleko do-
jechał. Niemiec spuścił głowę napił się wody i wy-
szedł. Pozostali Niemcy już nie jechali a szli pieszo 
z opuszczonymi głowami, od strony wschodniej 
było słychać pojedyncze strzały. Na wzgórzu za bu-
dynkiem gdzie mieszkał  Kozioł, Niemcy ustawili 
karabin maszynowy i strzelali w kierunku wschod-
nim. Od strony Chełma weszli Ruscy bezładną kupą, 
a przed nimi biegł mały z harmonią. Niestety on był 
pierwszą ofiarą wyzwolenia Zagrody. Jeden strzał 
z małej armaty uciszył Niemców. Opinia o fronto-
wych żołnierzach niemieckich była pozytywna, ale 
wizyta „truppenkopf” oznaczała, że ktoś odejdzie.

***
Na terenie powiatu Krasnystaw i okolicy 

działały oddziały AK, ludność wspomagała oddzia-
ły. Nie wszyscy jednak byli tak patriotycznie nasta-
wieni. Mieszkał w Zagrodzie człowiek o nazwisku 
Mucha i był konfidentem gestapo. Wielu ludzi przez 

niego ucierpiało. Dość dobrze kamuflował się. Jed-
nak partyzanci jakoś dowiedzieli się o tym. Spalili 
mu dom, niestety rodzina chyba nie uratowała się. 
Mieszkał obok mojego dziadka Tywoniuka, później 
mieszkał tam syn dziadka - Aleksander – szybko 
zmarł, chorował po pobycie w obozie.

***
Zawodowy złodziej - nazywał się Homicki, 

być może Chomicki - kradł wszystko co mu wpadło 
pod ręce. Kiedy policjanci z miejscowego posterunku 
znaleźli skradzione rzeczy i wnieśli sprawę do sądu, 
sąd zawsze orzekał – niewinny z braku dowodów. 
Nie było siły na złodzieja. Kiedyś mojemu dziadkowi 
ukradł wóz i konia. Dziadek wraz ze swoim najstar-
szym synem Aleksandrem przyłapali go jak zako-
pywał wóz w pobliskim lesie i wraz z policjantami 
odzyskali własność. Sąd – uniewinnił z braku dowo-
dów. W Zagrodzie był posterunek policji. Na poste-
runek policji przyszło dwóch młodych policjantów 
i tak pilnowali, że zawsze dorwali go za kradzież. Nie 
podawali do sądu tylko na miejscu sami wymierzali 
karę. Często suszyły się pokrwawione koszule.

Gmina Siennica Różana jest dość prężna 
w kultywowaniu kultury jak i zachowaniu tradycji. 
Jest to dość ciekawe ponieważ w mojej okolicy jest 
inaczej. Brak jest zainteresowania szeroko poję-
tą kulturą. Jest to chyba związane z tym, że jest to 
zbiorowisko przesiedleńców z różnych terenów. We 
wsi, w której mieszkam ponad połowa to pozosta-
łość z akcji „Wisła”. Wielu z nich to trzecie pokolenie 
i chyba do „tryzuba” ich nie ciągnie, ale jeżeli chodzi 
o kulturę to pozostałości są widoczne.

Zdzisław Olecki

Zdzisław OleckiSiennickie wspomnienia
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Monika Nagowska 

Spacerek z Augustem – cz. 3

Historycy sztuki twierdzą, że pałac Ciesz-
kowskich w Surhowie – należący do Augusta 
Cieszkowskiego, patrona Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej - tak 
naprawdę nie został ukończony. Miał bogato wy-
kończone wnętrza, ale skorzystano również z roz-
wiązań prowizorycznych, np. posadzkę ułożono je-
dynie w hallu, w pozostałych pomieszczeniach zaś 
podłogę drewnianą. Okazały budynek przechodził 
różne koleje losu. Zniszczony podczas pierwszej 
i drugiej wojny światowej, 
był następnie pracowicie 
odnawiany przez mieszkają-
cych tu państwa Skolimow-
skich. To na podstawie ich 
rodzinnych fotografii mo-
żemy poznać przedwojenne 
wyposażenie pałacu – meb-
le w stylu Ludwika Filipa, 
obrazy (m.in. Juliusza Kos-
saka), bibliotekę przywie-
zioną przez pierwszą żonę 
Zygmunta Skolimowskiego 
z posiadłości Sawicze, a na-
wet porcelanę i przedmio-
ty dekoracyjne oraz nie-
zwykłe ścienne malowidła 
z 1820 roku. Salę „białą” i sy-
pialnię ozdobiono malowidłami o tematyce mito-
logicznej – przedstawiającymi narodziny Jowisza 
(1), scenę z „Iliady” Homera z Hektorem, Parysem 
i Heleną (2) oraz Amora i Psyche w miłosnym uści-
sku (3). O tych trzech freskach można przeczytać w 
poprzednim numerze „Ziarna”. Teraz czas na ko-
lejny spacer…

malowaną ścieżką przez epoki

W pałacu imponującą oprawę zyskał też sa-
lon „prawodawców”. Z plafonu nad głowami miesz-
kańców spogląda Bóg - najważniejszy prawodawca 
w dziejach ludzkości - przekazujący Mojżeszowi 

kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami 
(4). Wokół plafonu ujętego w złocone ramy znaj-
duje się wzór geometryczny – malowane kasetony 
i rozety.1 Na ścianach tej sali Monti umieścił pra-
wodawców może już nie tak nadzwyczajnych, ale 
tych, którzy w pewien sposób zapisali się w historii 
Polski. Na wschodniej ścianie znajduje się portret 
króla Kazimierza Jagiellończyka, nadającego Sta-
tuty Nieszawskie (5), a na ścianie zachodniej – cara 
Aleksandra I nadającego konstytucję Królestwu 
Polskiemu (6). Natomiast w sali północno-zachod-
niej, z czasem podzielonej na dwa pomieszczenia, 
znajduje się imponujący sufit wypełniony wzora-
mi geometrycznymi. Miejsce nad drzwiami, tzw. 
supraporta, zajmował rysunek broni, który to mo-
tyw nosi nazwę panoplii.2  Przypuszczalnie sala ta 
mogła służyć jako jadalnia, jednak freski w niej na-
malowane, raczej skłaniają do odważnych czynów 
niż do siedzenia za stołem. Są to konne portrety 

dwóch wodzów – na ścianie zachodniej ks. Józefa 
Poniatowskiego (7), a na wschodniej króla Jana III 
Sobieskiego (8).

1 kasetony – ozdobne wgłębienia w suficie w postaci kwa-
dratowych pól, jeśli są namalowane na płaskiej powierzch-
ni dają złudzenie trójwymiarowości; rozety – okrągłe orna-
menty przypominające kwiat róży widziany z góry.
2 panoplia – motyw dekoracyjny stosowany m.in. 
w rzeźbie architektonicznej i malarstwie ściennym, kom-
pozycja ułożona z odwzorowanej dawnej broni i tarczy, 
czasami też zbroi rycerskiej.

Monika NagowskaSpacerek z Augustem

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

Jadwigi Błażejewicz, adnotacje współczesne).
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4. Nadanie dziesięciu przykazań Moj-
żeszowi. Scena z plafonu „Nadanie dziesięciu 
przykazań Mojżeszowi” odnosi się do wydarzeń 
opisanych w Księdze Wyjścia. Jest umieszczona 
w złoconych ramach na środku sufitu malowa-
nego we wzory geometryczne. To malowidło peł-
ne ruchu – płynie ciemny obłok, w nim unosi się 
Bóg w rozwianym purpurowym płaszczu, wokół 
– cztery anioły grają na trąbach. Jedynie Mojżesz 
klęczy pełny pokory, wyciągając ręce po kamienne 
tablice z hebrajskimi napisami. Widoczne są tylko 
najważniejsze postaci, a Góra Synaj jest naga, bez 
żadnej roślinności. Zgodnie z zapisami w Starym 
Testamencie, Mojżesz został wezwany przez Boga 
i otrzymał tablice z dziesięcioma przykazaniami: 
Pan rzekł do Mojżesza: <<Wstąp do mnie na górę 
i pozostań tam, a dam Ci tablice kamienne, Pra-
wo i przykazania, które napisałem, aby ich po-

uczyć>>. (...) Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, 
obłok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na górze 
Synaj i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siód-
mym dniu [Pan] przywołał Mojżesza z pośrodku 
obłoku.3 Następnie przez 40 dni i przez 40 nocy 
Mojżesz słuchał boskich poleceń co do sposobu 
oddawania czci Bogu i na koniec otrzymał spisane 
przykazania: Gdy skończył rozmawiać z Mojże-
szem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świade-
ctwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym.4 
Malowidło doskonale oddaje wymowę tego wyda-
rzenia i przyciąga wzrok piękną kompozycją. Praw-
dopodobnie liczba aniołów jest nieprzypadkowa. 
Ezechiel opisuje czterech cherubinów, tworzących 
tron Boży, wyłaniający się z obłoku. To bardzo pla-
styczna wizja, zapadająca w pamięć.

5. Kazimierz Jagiellończyk. Na wschod-
niej ścianie „salonu prawodawców” znalazł się wi-
zerunek króla Kazimierza IV Jagiellończyka, który 
nadaje Statuty Nieszawskie. Przywilej nieszawski 
został ustanowiony w Nieszawie w 1454 roku w at-
mosferze wojny trzynastoletniej, wydawany kolej-
no dla różnych regionów różnił się nieco w treści. 
Ogólnie potwierdzał swobody szlacheckie i zapew-
niał średniej szlachcie wpływ na funkcjonowanie 
państwa. W Wielkopolsce władca zobowiązał się 
ponadto nie stanowić nowych praw, nie nakładać 
podatków i nie zwoływać pospolitego ruszenia 
bez porozumienia z sejmikami ziemskimi. De fac-
to dzielił się swoją królewską władzą ze szlachtą. 
Na fresku został jednak przedstawiony w dumnej 
pozie z prawą ręką wspartą na dokumencie, na tle 
ściany z półkolistym oknem. Statuty Nieszawskie 
leżą na stole przykrytym purpurową kapą wykoń-
czoną frędzlami, obok widać siedzisko z ozdobną 
poduszką. Król nosi wysoką koronę i purpurowy 
płaszcz podbity futrem gronostaja. To zwierzątko 
o białym umaszczeniu ma czarną końcówkę ogo-
na, na królewskich płaszczach umieszczano więc te 
ogonki dla podkreślenia bieli futra. Płaszcz koro-
nacyjny bywał bardzo długi i sunął za kroczącym 
królem. Podobnie wygląda na surhowskim fresku 
ujętym w szerokie ramy – okrycie jest bardzo ob-
szerne, w obfitych fałdach leży na posadzce. Gro-
nostajowe obramienie wygląda niemal jak długi 
wąż trzymany w ręku przez króla. 

3 Księga Wyjścia 24.12-16
4 Księga Wyjścia 31.18

Monika NagowskaSpacerek z Augustem

Hall w pałacu Cieszkowskich w Surhowie przed 1939 r. 
(ze zbiorów Jadwigi Błażejewicz).

Wyposażenie gabinetu w pałacu Cieszkowskich w Sur-
howie przed 1939 r. (ze zbiorów Jadwigi Błażejewicz).
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6. Car Aleksander I. W bardzo podobnej 
pozie wyobrażona została też postać cara Alek-
sandra I, namalowana na fresku znajdującym się 
na przeciwległej zachodniej ścianie. Malowidło 
również ujęto w masywne ramy, jak w przypadku 
polskiego króla. Właściwie car Aleksander I także 
był... królem Polski. Nadana przez niego w 1815 
roku Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego 
stanowiła o unii personalnej z Cesarstwem Ro-
syjskim.5 W rezultacie każdy car Rosji stawał się 
też królem Polski. Konstytucja uznawana była za 
liberalną, zawierała dość ogólnikowe zapisy, da-
wała pole do korzystnej interpretacji. Dzięki temu 
zyskała poparcie arystokracji, która po klęsce Na-
poleona zaczęła szukać szans na odbudowanie oj-
czyzny. Gdy w 1818 roku odbyło się pierwsze posie-
dzenie sejmu Królestwa Polskiego i car/król wziął 
w nim udział - napięcie między stronami wzrosło. 
Już w 1819 roku, wraz z ograniczaniem swobód 
obywatelskich, na cara zaczęto patrzeć krytycz-
nie. Jego portret w surhowskim pałacu przetrwał 
do dziś jako świadectwo tej kilkuletniej nadziei na 
odzyskanie własnego państwa. Kompozycja fresku 
jest podobna do tej, jaką zastosowano w wizerun-
ku Kazimierza Jagiellończyka. Aleksander I stoi 
wsparty o stół przykryty czerwoną kapą, prawą 
ręką przytrzymuje tekst konstytucji, obok widać 
posążek Temidy. W tle nie ma okna, lecz widać ko-
lumnę, kotarę, pochmurne niebo i fragment miej-
skiego krajobrazu, jakby car stał na tarasie. Z tyłu 
umieszczono ozdobny fotel o czerwonej tapicerce, 
na posadzce leży charakterystyczny w epoce dwu-
rożny kapelusz zwany bikornem, noszony w XIX 
wieku do galowych mundurów. Aleksander I jest 
przedstawiony w górnej części sylwetki tak, jak na 
portrecie Aleksandra Molinariego z 1813 roku. Car 
co prawda patrzy w inną stronę, ale także ma jas-
ne włosy, łysinę (tzw. wysokie czoło) i bokobrody. 
Mundur, błękitna szarfa przełożona przez lewe ra-
mię i odznaczenia są niemal identyczne.6

5 Konstytucja Królestwa Polskiego ogłoszona została 
w dniu urodzin Aleksandra I, czyli 24 grudnia 1815 roku, 
antydatowano ją jednak na 27 listopada.
6 Poza całego modela przywodzi zaś na myśl olejny obraz 
Francois Pascala Simona, datowany na pierwszą połowę 
XIX wieku. Aleksander trzyma na nim w ręku bikorn, ma 
identyczny strój jak na fresku w Surhowie – granatowy 
mundur z błękitną szarfą (tym razem biegnącą przez pra-
we ramię), białe spodnie i wysokie buty. Lewe ramię na 
obu wizerunkach oparte jest na biodrze, a prawa lub lewa 
noga lekko wysunięta do przodu. 

7. Król Jan III Sobieski. W tzw. „salonie 
wodzów” na ścianie widnieje wizerunek Jana III 
Sobieskiego, który gromi Turków pod Wiedniem. 
Polskiego wodza namalowano na tle rozległego 
krajobrazu z szeregiem namiotów i pobitym Tur-
kiem pod kopytami konia. Rumaka dosiada król 
w zbroi i czerwonym płaszczu z uniesionym mie-
czem. Malowidło jest bardzo dynamiczne, przypo-
mina wcześniejsze wizerunki Sobieskiego ukazują-
ce go podczas odsieczy wiedeńskiej w 1683 roku. 

Monika NagowskaSpacerek z Augustem

„Salon prawodawców” z portretem króla Kazimierza 
Jagiellończyka nadającego Statuty Nieszawskie, przed 

1939 r. (ze zbiorów Jadwigi Błażejewicz).

„Salon prawodawców” przed 1939 r. 
(ze zbiorów Jadwigi Błażejewicz).
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Charakterystyczna poza odzwierciedla rangę czynu 
wodza, niemal słychać „Śpiewy historyczne” Ju-
liana Ursyna Niemcewicza: Zdobywa obóz i łupy 
bogate/ A Wiedeń bramy zwycięzcom otwiera. 
/Wjeżdża Jan Trzeci z swoimi hetmany./ Wśród 
radosnych pospólstwa okrzyków/ Gdzie się poka-
zał, wszędzie głos słyszany:/ „Oto nasz zbawca, 
pierwszy z wojowników”. �

8. Ks. Józef Poniatowski skaczący do 
Elstery. Inny konny portret wykonany w tej sali, 
to fresk przedstawiający księcia Józefa Poniatow-
skiego (bratanka króla Stanisława Augusta), który 
skacze w nurty Elstery. Książę został ministrem 
wojny i naczelnym wodzem Księstwa Warszaw-
skiego. Był doskonałym dowódcą, który zasłynął 
w kampanii 1809 roku. Podczas bitwy pod Lip-
skiem Poniatowski został mianowany przez Na-
poleona Marszałkiem Cesarstwa, co było dla ob-
cokrajowca szczególnym wyróżnieniem, wcześniej 
niespotykanym. Jego śmierć nastąpiła 19 paździer-
nika 1813 roku. Poniatowski osłaniał odwrót wojsk 
francuskich i ponieważ zbyt wcześnie wysadzono 
most na Elsterze, usiłował przeprawić się w bród. 
Wówczas został postrzelony i utonął. Fresk z pa-
łacu w Surhowie bardzo przypomina znany obraz 
Horacego Verneta z 1817 roku chętnie powielany 
w postaci grafiki8. Na jego podstawie powstało też 
dzieło przypisywane Januaremu Suchodolskiemu 
„Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego” (namalo-
wane przed 1830 r.).

Ta różnorodność w doborze tematów malo-
wideł doskonale odzwierciedla nie tylko zaintereso-
wania Pawła Cieszkowskiego i ówczesną modę, ale 
też stosunek do bieżących wydarzeń i... pochwałę 
działania. Mitologiczne, czy też historyczne posta-

7 Julian Ursyn Niemcewicz: Śpiewy historyczne. Dostęp-
ny w internecie: www.literat.ug.edu.pl/ursyn/033.htm
8 Obraz Horacego Verneta powstał w dwóch wersjach 
różniących się od siebie umaszczeniem konia. Wiadomo, 
że w 1822 roku znalazł się na licytacji majątku pewnego 
litografa francuskiego w Warszawie. Nie wiadomo zaś kto 
zamówił dzieło u Verneta, artysta miał na przykład kon-
takty z generałem Wincentym Krasińskim. Obraz znany 
był szerszej publiczności również w licznych wersjach 
graficznych (akwatinta, litografia, miedzioryt, staloryt) 
sporządzanych np. przez Philipperta Louisa Debucourta 
lub Antonia Verica (więcej na ten temat: Elżbieta Chara-
zińska: Rzecz o portrecie nieznanego krakusa czyli Ho-
racego Verneta związki z polskim mitem narodowym. 
[w:] Sztuka i Historia, Materiały Sesji SHS listopad 
1988. Warszawa. 1992. s. 285 – 292).

Monika NagowskaSpacerek z Augustem

ci zamieszkujące do dziś w pałacu Cieszkowskich 
w Surhowie – dokonują przecież ważnych i odważ-
nych czynów. Rhea wykazuje się sprytem i ratuje 
swojego syna Jowisza, Hektor upomina tchórzli-
wego brata i mobilizuje go do walki, Amor wyba-
wia swoją ukochaną Psyche z kłopotów i unosi na 
Olimp, Mojżesz z oddaniem pośredniczy między 
Bogiem a swoim ludem, Kazimierz Jagiellończyk 
i Aleksander I próbują zmieniać rzeczywistość usta-
nawiając nowe prawa, a książę Józef Poniatowski 
i król Jan III Sobieski – walcząc w wrogiem na polu 
bitwy. Mamy tu więc przykłady bohaterów, którzy 
wzięli sprawy w swoje ręce i niezależnie od epoki 
dokonali czegoś co popchnęło ich świat do przodu. 
Nieważne, czy był to świat realny, czy baśniowy 
– byli sprawcami postępu. Takie właśnie przesła-
nie przyświecało w życiu synowi Pawła – Augusto-
wi Cieszkowskiemu, który mawiał: Dobra chęć bez 
skutku, dobry zamiar bez wykonania jest owym 
parabolicznym talentem powierzonym gnuśne-
mu słudze, który go w ziemię zakopał.9 Zgodnie 
z tą maksymą stał się najpracowitszym bohaterem 
swoich czasów. Jak powiadał Wergiliusz: Labor 
omnia vincit. Czy jednak na pewno praca potrafi 
przezwyciężyć wszystko? Niestety nie wszystko. 

Monika Nagowska
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Jan III Sobieski Ks. Józef Poniatowski

Nadanie dziesięciu przykazań Mojżeszowi Car Aleksander I

Sufit w „sali wodzów” Panoplia w „sali wodzów”

Freski z pałacu Cieszkowskich w Surhowie (fot. MN).

Monika NagowskaSpacerek z Augustem
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Święto poezji po raz drugi...

II Gminny Konkurs Recytatorski Poezji 
Krystyny Winiarczyk

10 czerwca 2016 roku w Sali im. Janusza 
Trzebiatowskiego odbył się II Gminny Konkurs 
Recytatorski Poezji Krystyny Winiarczyk. Na uro-
czystość przybyli liczni goście, w tym syn pani Wi-
niarczyk – Krzysztof wraz z żoną oraz wnuk Marek. 
W tym roku po raz pierwszy wystąpili uczniowie 
gimnazjum w oddzielnej kategorii.

Konkurs nie mógłby się odbyć bez pomocy 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej, któ-
re objęło patronatem uroczystość i ufundowało na-
grody dla zwycięzców. Wsparcie i wolę współpracy 
okazał Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Pro-
skura, udostępniając salę, w której odbył się kon-
kurs. Działania szkoły wsparło również Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej obdarowując mło-
dych recytatorów tomikami poezji miejscowych 
twórców. Lokalni sponsorzy ufundowali upominki 
i poczęstunek dla uczestników i gości. Uroczystość 
urozmaicił występ Kapeli Ludowej „Siennica”. Goś-
ciem specjalnym była Michalina Szczupak – poet-
ka z Siennicy Królewskiej Dużej, która recytowała 
wiersze własnego autorstwa. 

Jury w składzie: 
Aneta Kister-Kiełb (wiceprezes Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Siennickiej), Krystyna Skóra 
(sekretarz gminy), Anna Fornal, Krzysztof Winiar-
czyk, Andrzej David Misiura (dyrektor Centrum 
Kultury) wyłoniło zwycięzców konkursu.

W kategorii klas I:
I miejsce - Wiktoria Kaniewska z klasy II a
II miejsce - Marta Proskura z klasy III a
III miejsce - Szymon Morylowski z klasy II b
Wyróżnienie - Weronika Kułaga z klasy III a

W kategorii klas IV – VI:
I miejsce - Kacper Guz z klasy IV
II miejsce - Kinga Stefaniak z klasy IV
III miejsce - Jakub Mielniczuk z klasy V
Wyróżnienie - Mateusz Kot z klasy V

W kategorii klas I – III gimnazjum:
I miejsce - Natalia Krzyszczak z klasy II a
II miejsce - Gabriela Dubaj z klasy I a
III miejsce - Karolina Marczewska z klasy I b
Wyróżnienie - Aleksandra Hałas z klasy II b

Tak naprawdę wszyscy okazali się zwycięz-
cami i każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. 
Publiczność swoje uznanie dla recytatorów chętnie 
wyrażała brawami. 

Pomysłodawczyniami konkursu były na-
uczycielki: Irena Chwała, Agnieszka Mróz, Monika 
Saluk. Nad stroną graficzną czuwał Przemysław 
Kucharski.

WydarzeniaWydarzenia

„Echo” dźwięczy pełne 70 lat!
Przed dwoma laty na okładce 38 wydania 

„Ziarna” prezentowaliśmy Chór Mieszany „Echo”. 
Wewnątrz czasopisma opublikowana została jego 
historia. „Echo” założył w 1946 roku Czesław Klim, 
rolnik z Woli Siennickiej. Obecnie kierownikiem 
zespołu jest Janusz Pawlicha. Tego roku Chór Mie-
szany „Echo” obchodzi  jubileusz 70-lecia. Gratu-
lujemy i życzymy kolejnych rocznic i nieustannych 
sukcesów! 
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Wyróżnienia dla solistów

5 czerwca 2016 r. odbył się IV Powiatowy 
Festiwal Piosenki i Tańca w Żółkiewce. Występy 
oceniało jury w składzie: Marzena Darmochwał 
– instruktor MDK w Krasnymstawie, Anna Pod-
górska – dyrektor OKS w Żółkiewce, Mieczysław 
Garbacz – emerytowany nauczyciel muzyki, Mar-
cin Zając – członek Zarządu Powiatu. W kategorii 
solistów do lat 17 wyróżnienia specjalne otrzymali: 
Anna Żebrowska, Klaudia Mazurek, Karolina No-
wakowska i Wojciech Dziedzic z Centrum Kultury 
z Siennicy Różanej.

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości

10 listopada 2016 roku w Zespole Szkół 
w Siennicy Różanej odbyła się uroczystość związa-
na z 98. rocznicą wyzwolenia Polski z rąk zabor-
ców. Obchody tego święta rozpoczęła msza święta 
w kościele parafialnym w Siennicy Różanej i prze-
marsz delegacji do pomnika poległych, gdzie odda-
no szacunek tym, którzy poświęcili życie w walce 
o wolny kraj. Dalsza część uroczystości odbyła się 
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Siennicy 
Różanej. Po odśpiewaniu hymnu – w asyście po-
cztów sztandarowych z terenu gminy – zebranych 
powitał dyrektor Dariusz Michalak. Podkreślił on 
wartość wolności, tradycji, możliwości bycia Po-
lakami i mówienia językiem naszych przodków. 
Proces dochodzenia do wolności przypomniała 
w referacie okolicznościowym uczennica gimna-
zjum.  Następnie  głos zabrał Janusz Szpak – sta-
rosta krasnostawski, który przypomniał o pięknie 
polskiej historii,  o romantycznym duchu Polaków 
oraz pozytywistycznych dążeniach do wspólnego 
dobra narodowego. Niezwykłe emocje wywołały 
u słuchaczy słowa Juliana Kubiny, który osobiście 
brał udział w walkach o kraj. Podziękował za pa-
mięć o kombatantach, wieloletnią współpracę oraz 
zwrócił uwagę na to jaką cenę płacimy za nieporo-
zumienia i brak zgody w narodzie. Podsumowa-
niem uroczystości stał się montaż słowno-muzycz-
ny w wykonaniu uczniów szkoły. W aurze zadumy 
nad losami Polaków w trudnych dziejowo chwi-
lach wybrzmiały słowa o dbałości o to, co przez 
wszystkie lata niewoli pozwoliło  naszym rodakom 
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Twórcy nagrodzeni

19 października 2016 roku w Krasnostaw-
skim Domu Kultury ogłoszono wyniki XX Prze-
glądu Twórczości Ludowej. Jury w składzie: Pa-
weł Onochin (przewodniczący, Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych w Lublinie), Elżbieta Sobczuk 
i Mateusz Soroka (Muzeum Regionalne w Kras-
nymstawie) wyłoniło zwycięzców w dziewięciu 
kategoriach. Z terenu gminy Siennica Różana 
w kategorii plecionkarstwo wyróżnienie otrzymała 
Janina Bodio z Baraków, a w kategorii haft Maria 
Guz z Siennicy Różanej. Laureatem pierwszej na-
grody w dziedzinie plastyki zdobniczej została Jo-
lanta Czwalik z Borunia. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów! 

Siennickie twórczynie zdobywają każdego 
roku premiowane miejsca. Janina Bodio i  Maria 
Guz również mogą się pochwalić pierwszymi na-
grodami w poprzednich edycjach.

Warsztaty teatralne

Od 26 do 28 czerwca 2016 roku w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Przystanek Kawęczynek” trwa-
ły warsztaty artystyczne Teatru Pokoleń. Zajęcia 
rozpoczęły się od prezentacji spektaklu „Teatr w 
Pipidówce” w pobliskim Zwierzyńcu. W czasie wol-
nym od zajęć aktorzy zwiedzali zakątki Roztocza. 
Udział w warsztatach uczestnicy opłacili własną 
gotówką, natomiast wójt gminy zafundował środek 
transportu, za co Teatr Pokoleń składa serdeczne 
podziękowania. 
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nie  zatracić się, nie przepaść w chaosie niebytu. 
Polacy potrafili przetrwać lata rozbiorów. Zamki, 
miasta, fortece poddawały się upływowi czasu, 
wartości duchowe mogą być niezniszczalne. Polacy 
pielęgnowali je, przekazywali następnym pokole-
niom. I taka jest nasza rola dziś – nie zapominać 
o przeszłości, ale przede wszystkim czuć na sobie 
odpowiedzialność za  przyszłe losy kraju i świata, 
za losy nasze i naszych bliskich. Leszek Proskura 
– wójt gminy podziękował  wszystkim za obecność, 
młodzieży i opiekunom za oprawę święta oraz za-
znaczył wagę  tego typu uroczystości. To między 
innymi one uczą młodych Polaków tradycji,  pie-
lęgnowania wartości  duchowych i patriotyzmu.

Mistrzowie polskiej ortografii

 12 maja w Szkole Podstawowej w Siennicy 
Różanej już po raz drugi odbył się Gminny Konkurs 
Ortograficzny. Jego uczestnicy zostali podzieleni 
na dwie kategorie wiekowe: uczniów klas I – III 
i starszych klas szkoły podstawowej. Różnie bywa 
z ortografią – co napisać, jak i gdzie? Jedni wiedzą 
i potrafią, za to inni jakoś nie. Dla uczestników te-
gorocznych zmagań z ortografią zapisywanie zdań 
o wsłuchiwaniu się z półzmrużonymi powiekami 
w zharmonizowane dźwięki pszczół tańczących wo-
kół krzewu bukszpanu nie było szczególnie trudne. 
Wykazali się oni nadzwyczajną czujnością ortogra-
ficzną i interpunkcyjną. W kategorii uczniów młod-
szych zwyciężyła Gabriela Żołnacz, drugie miejsce 
zajęli ex aequo Emilia Kowalczyk i Patryk Mróz, 
a trzecie miejsce przypadło Kindze Miszczak. 
Wśród uczniów klas I – VI triumfowali: Oliwia 
Chadaj (I miejsce), Aleksandra Chadaj (II miejsce) 
i Maciej Borzęcki (III miejsce). 

Wyrecytowany sukces…

Konkursy recytatorskie to jeden ze sposo-
bów, aby sprawdzić swoje edukacyjne możliwości. 
Dlatego uczniowie systematycznie biorą w nich 
udział. 12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Sien-
nicy Nadolnej odbył się IX Powiatowy Konkurs Re-
cytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego. Szkołę 
Podstawową w Siennicy Różanej reprezentowało 
dwoje uczniów z klasy IV: Aleksandra Chadaj i Kac-
per Guz. Dzieci wykazały się niezwykłymi umiejęt-
nościami interpretacyjnymi i olbrzymią odwagą. 
Wyrecytowały po dwa wiersze księdza J. Twardow-
skiego. Sukcesem okazała się recytacja Kacpra, 
który uzyskał tytuł laureata konkursu. Trud nauki 
i dodatkowej pracy został doceniony nagrodami 
rzeczowymi. Gratulujemy Oli i Kacprowi! 

WydarzeniaWydarzenia
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Ostatni taki sprawdzian

5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas szó-
stych Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej 
napisali ogólnopolski sprawdzian podsumowują-
cy ich wiadomości i umiejętności. Zgodnie z opi-
niowanym właśnie projektem nowelizacji ustawy 
o systemie oświaty od roku 2016/17 będzie on 
zniesiony. Uczniowie więc solidnie się przygoto-
wywali do tego historycznego wydarzenia. Przed 
sprawdzianem wszyscy byli skupieni i przejęci. Do 
pracy podeszli z należytą powagą. Mogli liczyć na 
wsparcie wychowawcy, nauczycieli i rodziców, któ-
rzy trzymali kciuki i życzyli powodzenia. 

Z Bogiem przez tysiąclecie

3 lipca 2016 roku odbyły się w siennickim 
amfiteatrze uroczyste obchody jubileuszu 1050-lecia 
Chrztu Polski. Uroczystość rozpoczęła msza świę-
ta koncelebrowana przez ks. proboszcza Ryszarda 
Siedleckiego oraz ks. prof. Mariana Pokrywkę. 
Wśród tradycyjnych darów wójt w imieniu pracow-
ników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Centrum Kultury w Siennicy Róża-
nej przekazał czek na renowację organów w kościele 
parafialnym. Podobny dar w imieniu pracowników 
przekazali uczniowie Zespołu Szkół w Siennicy Ró-
żanej.

Barwny korowód uczestników i zespołów 
artystycznych przemaszerował od kościoła do am-
fiteatru.  

Część oficjalną rozpoczął wójt Leszek Pro-
skura od podziękowania organizatorom – instytu-
cjom i organizacjom z terenu gminy. Powitał także 
gości: senatora Józefa Zająca, radną wojewódzką 
Ewę Panasiuk, rektora elekta Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie prof. Zygmunta Litwińczuka, 
prorektor PWSZ w Chełmie Beatę Fałdę, starostę 
Janusza Szpaka, komendanta policji w Krasnymsta-
wie Mariusza Kołtuna, dyrektora Aresztu Śledczego 
w Krasnymstawie Krzysztofa Haładyja, Nadleśni-
czego Waldemara Czajkę, Zbigniewa Romanowicza 
wraz z zespołem „Jawor”, Jana Buczmę, Przewodni-
czącego Kapituły Pozytywnie Zakręconych Jerzego 
Jabłonkę, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
Powiatowych w Krasnymstawie Piotra Banacha, 

Dyrektora Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej 
Jacka Jagiełłę, dyrektora Zespołu Szkół w Siennicy 
Różanej Dariusza Michalaka, zasłużoną dla gmi-
ny Danutę Siwek, Przewodniczącego Rady Gminy 
Waldemara Nowosada oraz wszystkich przybyłych 
gości. Podczas uroczystości wystąpili także: senator 
Józef Zając i starosta Janusz Szpak.

Część artystyczną rozpoczął Zespół Pieśni 
i Tańca „Jawor”, któremu wręczono statuetkę V 
edycji „Pozytywnie Zakręcony”. Publiczność podzi-
wiała uczniów Zespołu Szkół w Siennicy Różanej 
w widowisku historycznym przygotowanym przez 
nauczycielki - Annę Proskurę oraz Marylę Rudz-
ką. Wystąpiły również zespoły z Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 
Kapela Ludowa „Cukrowniacy”, Kapela Ludowa 
„Siennica”, Zespół Śpiewaczy „Wrzos” oraz soliści 
Strefy Wokalnej CK.

W sąsiedztwie sceny wszystkie koła gospo-
dyń wiejskich z terenu gminy prezentowały potrawy 

WydarzeniaWydarzenia
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kuchni sześciu epok minionego tysiąclecia uroz-
maicone tradycją i obyczajem  lokalnych wiosek. 
Kolorytu dodawali aktorzy Teatru Pokoleń, którzy 
przybrawszy się w kostiumy zapożyczone z różnych 
inscenizacji spacerowali wśród widowni. Najmłodsi 
korzystali z bezpłatnego miasteczka dmuchanych 
zabawek. Mimo kapryśnej aury, która na chwilę rzę-
sistym deszczem przypomniała pradawny chrzest, 
przez całe popołudnie nie brakowało dobrego hu-
moru. Nad całością czuwało niezawodne Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej, które finansowało całą 
imprezę.

Wieniec nagrodzony

28 sierpnia 2016 r. odbyły się powiatowe 
dożynki w Żółkiewce. Rolę starostów pełnili Ane-
ta Król z Wierzchowiny i Stanisław Jarmuł z Wła-
dysławina, a gospodarzami byli starosta Janusz 
Szpak i wójt Jacek Lis. Gminę Siennicę Różaną 
reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Sien-
nicy Różanej, oraz siennicki Zespół Szkół  Centrum 
Kształcenia Rolniczego. Obie reprezentacje otrzy-
mały nagrody za najpiękniejsze stoisko, a było się 
czym pochwalić. Wśród lokalnych nalewek i przy-
smaków królowała cytrynówka i wyśmienity ka-
szak. Uczniowie natomiast częstowali pyszną szar-
lotką i kawą. Można było również bezpłatnie nabyć 
siennickie czasopismo „Ziarno” oraz tomiki poezji 
Michaliny Szczupak i Stanisława Chmielewskiego. 
Jak każdego roku oceniono także wieńce. Pierw-
sza nagroda przypadła gospodarzom, dwie drugie 
otrzymała gmina Gorzków i gmina miejska Kras-
nystaw, natomiast dwie trzecie nagrody przypadły 
gminie Łopiennik Górny i gminie Siennica Różana. 
Gratulujemy! Swoją urodą i pomysłowością zwra-
cały uwagę również wieńce innych miejscowości.

W części artystycznej zachwycała świeżością 
Kapela Ludowa „Siennica”. Wszystko pod gospo-
darskim okiem wójta Leszka Proskury, przewod-
niczącego Waldemara Nowosada, sołtysa Maria-
na Manachiewicza oraz pracowników i dyrektora 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej.
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Dzień Otwarty z Państwową 
Inspekcją Pracy

7 września 2016 roku w Zespole Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 
odbył się Dzień Otwarty z Państwową Inspekcją 
Pracy. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Szanuj 
życie - Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. 
Organizatorzy, czyli Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie i Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy 
Różanej, zaprosili do współdziałania szereg insty-
tucji, których funkcjonowanie wiąże się z zacho-
waniem bezpieczeństwa. Wśród partnerów przed-
sięwzięcia znaleźli się: Państwowa Straż Pożarna 
w Krasnymstawie, Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Komenda Po-
wiatowa Policji w Krasnymstawie, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w 
Krasnymstawie, Nadbużański Oddział Straży Gra-
nicznej oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Technicz-
ne SUPON w Lublinie.

Na to niezwykłe wydarzenie przybyli: Alek-
sandra Wars (przedstawiciel Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi), Piotr Skwarek (Zastępca 
Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie), Henryk 
Czerniej (Wicestarosta Krasnostawski), Justyna 
Przysiężniak (Kierownik Placówki Terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krasnym-
stawie), Krystyna Skóra (Sekretarz Gminy Sienni-
ca Różana),  Dariusz Michalak (Dyrektor Zespołu 
Szkół w Siennicy Różanej) i Andrzej David Misiura 
(Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej), 
Zbigniew Sochaczewski (Naczelnik Wydziału Pre-
wencji Komendy Powiatowej Policji w Krasnym-
stawie), Adam Niemczyk (Oficer Prasowy Komen-

danta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Krasnymstawie), a także inni reprezentanci 
współorganizatorów i partnerów przedsięwzięcia. 
Wśród młodzieży licznie zgromadzonej w sali byli 
również nauczyciele i rodzice uczniów. Z zaintereso-
waniem wysłuchali wykładów wygłoszonych przez 
przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji i Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz obejrzeli przygotowa-
ne prezentacje multimedialne i materiał filmowy. 
Następnie młodzież została podzielona na grupy te-
matyczne i wysłuchała wykładów na temat „Poprzez 
wiedzę - do bezpieczeństwa”. Wygłosili je: Tomasz 
Abramczyk i Krzysztof Sabarański. Na zakończenie 
prelekcji odbył się konkurs, w którym wzięło udział 
99 uczniów. Spośród tych, którzy uzyskali maksy-
malną liczbę punktów w drodze losowania wyłonio-
no dwie osoby. Szczęśliwymi zdobywcami nagród 
w postaci tabletów zostali uczniowie klas czwartych: 
Paweł Remski (z grupy mechanizacji rolnictwa) 
i Mateusz Frańczak (z grupy żywienia i usług gastro-
nomicznych). Nagrody wręczyli przedstawiciele or-
ganizatorów - Piotr Skwarek i Jacek Jagiełło. Tego 
dnia uhonorowani zostali również uczniowie z Ze-
społu Szkół w Siennicy Różanej, którzy wzięli udział 
w konkursie zorganizowanym przez Kasę Rolnicze-
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go Ubezpieczenia Społecznego. Do rywalizacji przy-
stąpiło 60 osób, nagrody sześciu najlepszym uczest-
nikom wręczyła Justyna Przysiężniak.

Podczas Dnia Otwartego z PIP odbyło się 
szereg prezentacji, dzięki którym młodzież pozna-
ła zasady funkcjonowania służb i instytucji odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo oraz procedury 
postępowania w groźnych sytuacjach zdarzających 
się w miejscu pracy lub na drodze. Uczniowie i go-
ście mieli okazję obejrzeć pokaz wyposażenia Poli-

cji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej 
i Zespołu Opieki Zdrowotnej. Miłym akcentem było 
spotkanie z mł. asp. Rafałem Berezą, który 4 wrześ-
nia podczas Mistrzostw Europy Firefighter Combat 
Challenge ustanowił nowy rekord oraz przyczynił 
się do pobicia rekordu świata w kategorii drużyno-
wej. O swojej działalności mówili także przedstawi-
ciele Państwowej Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz Przedsiębiorstwa 
SUPON, produkującego m.in. odzież ochronną. 
Szczególnie dynamicznie przedstawiała się symula-
cja akcji ratunkowo-gaśniczej oraz pokaz posłuszeń-

stwa psa i obrony podczas ataku. Był to dzień pełen 
wrażeń i okazja do wielu niezwykłych spotkań.

Niezwykła opowieść o patronie 
– zachęta do czytania

W ramach realizacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa w 2016 roku w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Róża-
nej podjęto szereg działań promujących kontakt 
z ciekawą lekturą. 20 września 2016 r. w szkole goś-
cili państwo Ewa Jarosława i Włodzimierz Buczyń-
scy. To znani w całym kraju znawcy życia i działalno-
ści patrona szkoły Augusta Cieszkowskiego, autorzy 
licznych publikacji na jego temat. Imię tego XIX-
wiecznego filozofa, naukowca, reformatora rolnictwa 
i oświaty rolniczej Zespół Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego w Siennicy Różanej  przyjął w 2014 
roku z okazji jubileuszu 50-lecia. Spotkanie państwa 
Buczyńskich z uczniami okazało się nadzwyczaj 
udane. Młodzieży towarzyszyli: dyrektor Jacek Ja-
giełło, wicedyrektor Anna Kowalik, kierownik inter-
natu Dawid Jaruga. Prelegenci przygotowali bogaty 
materiał ilustracyjny, w tym skany dokumentów, 

fotografie archiwalne i ryciny, zdjęcia miejsc zwią-
zanych z osobą patrona i dziejami jego rodu. W rytm 
wyświetlania kolejnych ilustracji toczyła się barwna 
opowieść o życiu tego wielkiego Polaka oraz o ob-
chodach Roku Augusta Cieszkowskiego. Opowieść 
tym ciekawsza, że wzbogacona licznymi anegdota-
mi i ujęta w atrakcyjną formę przekazu. Na zakoń-
czenie odbył się konkurs na temat Cieszkowskiego 
- „sprawdzian” wiadomości przekazanych podczas 
prelekcji. Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzie-
liła Paulina Repeć z klasy II Technikum. Otrzymała 
w nagrodę numer specjalny „Wieści Akademickich” 
poświęcony Augustowi Cieszkowskiemu, wydany 
z okazji 200 rocznicy jego urodzin. Podczas spotka-
nia zaprezentowano też inne publikacje autorstwa 
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gości. Można z nich korzystać - podobnie jak z wielu 
innych źródeł wiedzy o patronie - w szkolnej biblio-
tece. 

Państwo Buczyńscy wspólnie z przedstawi-
cielami szkoły 21 września uczestniczyli także w ob-
chodach jubileuszu 70-lecia Domu Pomocy Społecz-
nej w Surhowie, który mieści się w dawnej siedzibie 
Augusta Cieszkowskiego – pałacu zwiedzanym przez 
czytelników „Ziarna” podczas trzech ostatnich „Spa-
cerków z Augustem”. Wzięli również udział w na-
strojowym wieczorze literackim i głośnym czytaniu 
dzieł Henryka Sienkiewicza, które były elementem 
obchodów Roku Sienkiewicza, zorganizowanym 
w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego w Siennicy Różanej. Oprócz gości 
w głośnym czytaniu fragmentów „Listów z podró-
ży do Ameryki”, „Latarnika”, „Potopu” i w „Pustyni 
i w puszczy”  udział wziął również dyrektor Jacek Ja-
giełło oraz uczniowie: Malwina Adamczuk, Karolina 
Kopeć i Bartosz Ostrówka. Uroczystość zaś popro-
wadzili - Malwina Adamczuk i Damian Wrona.

Komórkomania w szkole

W dniach od 13 do 21 października 2016 r. 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego w Siennicy Różanej zrealizowano projekt 
DKMS#KOMÓRKOMANIA. Celem tego wyda-
rzenia było przeprowadzenie akcji edukacyjno-in-
formacyjnej na temat idei oddawania szpiku kost-
nego oraz umożliwienie rejestracji potencjalnych 
dawców, którzy podejmą świadomą decyzję w tej 
kwestii. Wolontariuszami akcji zostali uczniowie 
klasy III Technikum: Agnieszka Karczewska, Jakub 
Miszczak, Łukasz Palat, Kamil Mazur, Krzysztof Ka-
sprzak, Przemysław Darda, Michał Banak i Jakub 
Mądral. Niewątpliwie akcja ta przyczyniła się do 
uświadomienia młodzieży, że każdy człowiek może 
pomóc oddając niewielką cząstkę siebie ludziom 
cierpiącym na choroby krwi. 17 października szkoła 
gościła Małgorzatę Błaszak, która została w ubie-
głym roku dawcą szpiku dla kobiety z Holandii. Nie-
zwykły gość podzielił się swoim doświadczeniem, 
opowiedział o procedurze poprzedzającej moment 
oddania szpiku oraz o zastosowanej metodzie.
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Udział w projekcie doskonale wpisuje się 
w misję szkoły, gdyż zadaniem nauczycieli jest 
wychowywanie młodych ludzi i kształtowanie 
w nich postawy altruistycznej, uwrażliwianie na po-
trzeby innych, uczenie empatii. Życie często bywa 
przewrotne i każdy może w nioczekiwanej chwili 
potrzebować pomocy. Organizatorzy z serca dzię-
kują tym, którzy zarejestrowali się w bazie DKMS 
i którzy wsparli akcję - uczniom, nauczycielom, pra-
cownikom szkoły, rodzicom, pracownikom Urzędu 
Gminy w Siennicy Różanej oraz wszystkim innym 
osobom. Święty Jan Paweł II powiedział „Człowiek 
jest wielki - nie przez to co posiada, nie przez to 
kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jesienne Spotkania Artystyczne

18 listopada 2016 roku w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Ró-
żanej odbyło się niecodzienne spotkanie ze sztuką 
w ramach Jesiennych Spotkań Artystycznych. Ucz-
niowie mieli okazję opowiedzieć o swoich pasjach 
i zaprezentować talent przed licznie zgromadzoną 
publicznością. Wśród gości obecni byli m.in.: ks. 
kan. Ryszard Siedlecki, Krystyna Skóra (Sekre-
tarz Urzędu Gminy w Siennicy Różanej), Elżbieta 
Patyk (Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Krasnymstawie), Andrzej David Misiura 
(Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej) 
oraz przedstawiciele władz powiatowych, insty-
tucji z terenu gminy Siennica Różana i powiatu 
krasnostawskiego, słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu 
Rolniczego. Otuchy młodym artystom dodawała 
również obecność najbliższych – przede wszyst-
kim rodziców. Jak zawsze niezawodnie stawiła się 
na uroczystość  Rada Rodziców w składzie: Ewa 
Miszczak, Agnieszka Zaworska i Urszula Dobosz. 

Pokaz talentów rozpoczął się od sceny z „Ze-
msty” Aleksandra Fredry, w której zagrali: Paulina 
Repeć (jako Klara) i Mateusz Frańczak (jako Pap-
kin). Następnie o własnych pracach plastycznych 
zaprezentowanych na wystawie opowiedzieli: Do-
minika Zaj, Agnieszka Karczewska, Aleksandra 
Rozwałko oraz Agnieszka Dąbska. Publiczność 
mogła obejrzeć 29 prac - rysunki wykonane ołów-
kiem lub węglem oraz obrazy malowane farbami 
akrylowymi i plakatowymi. Ciekawą część wysta-
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wy stanowił także zbiór 16 fotografii, wykonanych 
przez Agnieszkę Dąbską, Patrycję Zaworską i Pau-
linę Repeć. Uczniowie, którzy zgodzili się wystąpić 
mają wiele pasji, nie dziwi ich udział w różnych 
formach artystycznej aktywności. Paulina Repeć 
recytuje i pisze wiersze. Podczas tego spotkania 
odbyła się promocja jej debiutanckiego tomiku 
„Dogonić marzenia”, opracowanego w szkolnej 
bibliotece, a wydanego przez Zespół Szkół Cen-

trum Kształcenia Rolniczego z rysunkami Domi-
niki Zaj. Z recytacją wystąpiła również Ewelina 
Sitarz. Mocnym akcentem podczas tego wieczoru 
był gitarowy popis Jakuba Mądrala, który gra na 
gitarze elektrycznej, elektroakustycznej i na per-
kusji. Współtworzy szkolny zespół muzyczny pod 
tajemniczą nazwą „Zespół bez nazwy”. Wraz z nim 
na zakończenie spotkania wystąpiły solistki: Ka-
rolina Kopeć, Patrycja Zaworska i Paulina Repeć, 
które zaśpiewały dla publiczności trzy wyjątkowe 
piosenki. Po uczcie artystycznej dyrektor Jacek 
Jagiełło zaprosił wszystkich obecnych na ucztę 
kulinarną, przygotowaną przez uczniów, kształ-
cących się w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych. Uczniowie, którzy zaprezen-
towali swój kulinarny kunszt i umiejętność ob-
sługi gości, to: Justyna Wojcieszuk, Żaneta Saja, 
Weronika Dąbska, Patrycja Pastuszak, Angelika 
Mazurek, Magdalena Tochman, Nika Wójtowicz, 
Dominika Zaj, Monika Dąbska, Marta Kawęcka, 
Anna Szadura, Aleksandra Buta, Malwina Adam-
czuk, Oliwia Leszczyńska, Agata Jagniątkowska, 
Ewelina Sitarz, Konrad Kasprzak, Sebastian Gór-
ny, Kamil Chuszcza i Mateusz Frańczak. 
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Spotkanie było okazją, aby zaprezentować 
jednocześnie tomik poetycki Stanisława Chmielew-
skiego (1913-1993) ze Stójła. Wiersze siennickiego 
poety recytowali uczniowie Klubu Regionalnego 
prowadzonego przez nauczycielkę Bożenę Kielech.

Podczas bogatego programu spotkania 
ogłoszono także wyniki konkursu organizowanego 
przez Bibliotekę Publiczną w Siennicy Różanej na 
opowiadanie pod hasłem „Wciel się w postać bo-
hatera ulubionej lektury”. Plon konkursu wydru-
kowany został w oddzielnym almanachu pt. „Trzy 
opowiadania”.

Podczas spotkania wymienione wydawni-
ctwa Centrum Kultury w Siennicy Różanej moż-
na było otrzymać za darmo. Gratulacje artystom 
i społecznikom złożyli starosta krasnostawski i wójt 
gminy oraz chełmski poeta Stanisław Koszewski.

Twórcza i literacka Siennica

Podczas promocji 42. wydania „Ziarna” 
bohaterem wieczoru była artystka malarka Maria 
Cholewa z Siennicy Królewskiej Małej. Tradycyjnie 
przeznaczyła na loterię własnoręcznie namalowany 
obraz, który trafił do rąk pani Wandy Berbeć. Te-
matem wiodącym „Ziarna” były dzieje siennickich 
orkiestr dętych opisane przez Eugeniusza Miazgę. 

Pomimo dokuczliwych upałów jak zawsze 
dopisali czytelnicy i goście z terenu gminy Sien-
nica Różana, Krasnegostawu i Chełma. Na bogaty 
pogram spotkania złożył się wernisaż, koncert za-
wiązującej się w Siennicy Różanej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej, występ Strefy Wokalnej i Zespołu 
Tańca „No Name”.

Tym razem prym wiodły młodzieżowe ze-
społy artystyczne, których członkowie otrzymali 
dyplomy i podziękowania na zakończenie sezonu 
kulturalnego 2015/2016. Dyplomami honorowymi 
wójta gminy Leszka Proskury obdarowani zostali 
również muzycy związani z najstarszym składem 
orkiestry dętej: Bolesław Proskura, Adolf Misz-
czak, Edward Stopa i Eugeniusz Miazga. Nagrodę 
przyznaną w XII Konkursie Poetyckim „Ziarno” 
odebrał także poeta Jan Henryk Cichosz.

WydarzeniaWydarzenia



��

Czas „Lawendy”

„Czego jeszcze nie wiemy o naszych sąsia-
dach - czyli poznaj ich pasje i talenty”. Pod takim 
hasłem 18 września 2016 roku gospodynie z Sien-
nicy Królewskiej Dużej inaugurowały działalność 
Koła Gospodyń Wiejskich pod nową nazwą „La-
wenda”. Spotkanie dedykowano mieszkańcom 
i twórcom sąsiadujących ze sobą wsi: Rudki, Sien-
nicy Królewskiej Dużej i Baraków. 

Uroczystość otworzyła przewodnicząca 
Renata Korkosz oraz prowadząca imprezę Irena 
Chwała. Głos zabrał starosta Janusz Szpak, wójt 
Leszek Proskura, prezes Dorota Sawa i inni. Część 
artystyczną rozpoczął koncert Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
pod dyrekcją Konrada Loby, a swoje zdolności wo-
kalne prezentowała Maria Knap i Anna Żebrowska. 
Nie zabrakło Zespołu Śpiewaczego „Słowianki” 
z Baraków w składzie: Jadwiga Szaron, Janina 
Berbeć, Halina Wójcik oraz Marzena Loba, które-
mu wtórował przy akompaniamencie akordeonu 
Ryszard Król. 

Wokół sali eksponowały swoje dzieła i naj-
piękniejsze wyroby twórczynie rękodzieła arty-
stycznego: Marta Bąk, Feliksa Brzyszko, Halina 
Wójcik (haftowane serwety i obrusy), Zofia Kor-
kosz i Halina Król (obrazy wykonane techniką 
haftu krzyżykowego), Janina Berbeć (wyroby ze 
słomy, kwiaty z papieru), Regina Banach (serwe-
ty i dekoracje świąteczne), Maria Brzyszko (kwiaty 
z papieru), Magdalena Sobieszczuk (kartki techni-
ką scrapbookingu) oraz nowoodkryta Magdalena 
Kwiatoń (malarstwo olejne). Pojawili się także poe-
ci,  którzy ku zadowoleniu słuchaczy głosili okolicz-
nościowe wiersze, a byli wśród nich: Krystyna Kot, 
Michalina Szczupak i Franciszek Marek. Duchową 
biesiadę osłodziły ciasta i torty. 

Podczas spotkania nie wyczerpano wszyst-
kich tematów i nie przedstawiono wszystkich 
twórców, gdyż bogactwo siennickiej ziemi jest nie-
przebrane. Nic straconego – mówi przewodniczą-
ca KGW „Lawenda”, Renata Korkosz – wszystko 
możemy uzupełnić na kolejnych spotkaniach, po-
nieważ pomocy przy organizacji imprezy chętnie 
udzieliło Centrum Kultury i wszyscy, do których 
się zwróciłam.

WydarzeniaWydarzenia



Agata Czemerys ukończyła Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu oraz szkołę wizażu 
„Profesja” w Lublinie. Obecnie należy do Grupy Plastycznej „Osiemnastka” Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej. W poszukiwaniu pracy wyjeżdżała za granicę, ale ciągle marzy, aby pracować w Polsce 
w wyuczonym zawodzie. Twórczą inspiracją jest dla niej natura i pory roku. Niejednokrotnie natchnienie 
przynosi jej podpatrywanie sławnych twórców. Twierdzi, że jest nieśmiała i spokojna. Podczas malowa-
nia zamyka się w swoim świecie i nie znosi jak ktoś zakłóca jej twórczą koncentrację. Uwielbia malować 
wszelkiego rodzaju pejzaże i nawet po ukończeniu obrazu chciałaby go jeszcze poprawiać dążąc do per-
fekcji. Nie ukrywa, że ciągle się uczy doskonaląc malarstwo olejne, ale w przyszłości chciałaby też studio-
wać warsztat w innych tematach i technikach plastycznych. 
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Czar siennickiego turnieju

Dwa dni trwała artystyczna rywalizacja 
podczas siódmej edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Sien-
nica Różana – Rytm 2016. W sobotę 22 paździer-
nika 2016 roku już o 12:30 rozpoczął się taneczny 
maraton 150 początkujących uczestników. Młodzi 
tancerze reprezentowali 15 ośrodków tanecznych 
z terenu Lubelszczyzny. W niedzielę swoje umie-
jętności prezentowali zawodnicy posiadający kla-
sy taneczne. Wśród 117 par z przeszło 30 klubów 
i szkół tańca z terenu całego kraju znajdowali się 
również tancerze międzynarodowej klasy S.

W ramach VII OTTT o Puchar Wójta Gminy 
Siennica Różana rozgrywany był również Puchar 
klas F, E i D Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Zwycięskie pary Pucharu PTT:

Puchar Klasy F (powyżej 15 lat) 
Styl standardowy:
Aleksandra Płonka i Mikołaj Zygmunt (MYKA 
Zamość).
Styl latynoamerykański:
Ewelina Orzeł i Grzegorz Masłowski (JUMP Ja-
nów Lubelski).

Puchar Klasy E (powyżej 15 lat) 
Styl standardowy: Gabriela Truszkowska i Dominik 
Wawrzusiszyn (IMPET Warszawa).
Styl latynoamerykański: Weronika Staroń i Michał 
Krzemiński (STEP DANCE Koluszki).

Puchar Klasy D (powyżej 15 lat) 
Styl standardowy: Milena Ślósarz i Jeremi Fronc 
(KARISMA Krasków).
Styl latynoamerykański: Natalia Broniecka i Janusz 
Gazda (LIDER Lublin).

Wyniki VII Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca Towarzyskiego
 
Klasa C (powyżej 15 lat) 
Styl standardowy: Wioletta Płaza i Piotr Głogow-
ski (CT Radom),
(III miejsce Kamila Siatka i Amadeusz Miazga, 
RYTM Chełm).

Styl latynoamerykański:
Kamila Woźniak i Robert Urbański (CT Radom).

Klasa B (powyżej 15 lat) 
Styl standardowy: Oliwia Tracz i Michał Rzepecki 
(MYKA Zamość),
(III miejsce Paulina Kajdaszuk i Marcin Syk 
– TAKT Chełm).
Styl latynoamerykański: Katarzyna Bańska 
i Łukasz Cacko (CORTE TOP DANCE Warszawa).

W kategoriach dla najmłodszych wygrali: 
Juvenile 2 (E+F kombinacja) – Amelia Konrad-
kiewicz i Aleks Gałązka (FAST-STEP Warszawa).
Junior 1 (F komb.) – Magdalena Cebeńko i Kacper 
Trysła (A-Z Przemyśl),
Junior 1 (E komb.) – Wiktoria Dudek i Adam 
Socha (K-STUDIO Krosno),
Junior 2 (E+F komb.) – Weronika Grzybowska 
i Tomasz Winiarek (BRASIL Warszawa).

Wiele emocji przysporzyła kategoria Open 
(powyżej 18 lat), w której wzięły udział pary posia-
dające klasę taneczną S. Po najwyższe laury w stylu 
standardowym sięgnęli: Anna Rubacha i Michał 
Puszka (LIDER Lublin), a na drugim miejscu upla-
sowali się Olga Brodawka i Jakub Koguciuk (RYTM 
Chełm). W stylu latynoamerykańskim triumfowali 
Sylwia Gorczyca i Karol Jesionek (LIDER Lublin).  

Honorowy patronat nad turniejem sprawo-
wał Marszałek Województwa Lubelskiego. Podczas 
Wieczornej Gali podziwiano gościnny występ Ze-
społu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie. Sędziowie wysoko ocenili 
poziom tegorocznego konkursu. Na sukces zapra-
cowało Chełmskie Centrum Tańca RYTM w zakre-
sie merytorycznym oraz Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej odpowiedzialne za pozostałe zadania, 
na które złożyły się: promocja, nagrody, oprawa 
plastyczna, zaplecze socjalne i gastronomiczne, 
nagłośnienie, obsługa finansowa, a skończywszy 
na nocnym sprzątaniu kilkuset krzeseł i stolików 
w wynajętej szkole. Za wspaniałą postawę serdecz-
nie dziękujemy pracownikom Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej.

WydarzeniaWydarzenia
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Zatańczyć Szekspira

 Teatr Tańca CARO oraz Formację Ta-
neczną CARO DANCE znają wszyscy miłoś-
nicy tańca w Polsce. Tancerze tych formacji 
biorą udział we wszystkich telewizyjnych ta-
necznych show. Zespół Tańca Współczesne-
go NO NAME postanowił zobaczyć na żywo 
kunszt pracy młodych siedleckich artystów. 
22 listopada dziewczęta wzięły udział w wy-
cieczce do Siedlec, gdzie na co dzień trenuje 
i występuje CARO w Centrum Kultury i Sztu-
ki im. A. Meżeryckiego. Tego dnia na Scenie 
Teatralnej Miasta Siedlce wystawiony został 
spektakl pt. „Romeo i Julia” w reżyserii i cho-
reografii Marii Orzełowskiej. Fascynująca 
historia o miłości - romans wszechczasów na 
podstawie dramatu Szekspira opowiedziany 
magicznym językiem tańca na długo pozosta-
nie w sercach siennickiej publiczności. O tej 
wizycie będą przypominały również kalenda-
rze, które NO NAME otrzymało od gościnne-
go Centrum Kultury i Sztuki.

„Sienkiewicz sercu bliski”

27 października 2016 roku odbyła się w Ze-
spole Szkół w Siennicy Różanej uroczystość poświęcona 
obchodom Roku Sienkiewiczowskiego. Na spotkanie 
pod hasłem „Sienkiewicz sercu bliski” przybyli: sekre-
tarz gminy Krystyna Skóra, dyrektor Centrum Kultury 
Andrzej David Misiura, rektor Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Anna Fornal wraz z grupą słuchaczy oraz dyrek-
tor szkoły Dariusz Michalak. Zgromadzoną licznie 
publiczność powitała Joanna Włodarczyk, jedna z or-
ganizatorek. Na początek przybliżyła zebranym fakty 
i ciekawostki z życia pierwszego polskiego noblisty 
w dziedzinie literatury. 

Jednym z celów organizatorek było też 
uświadomienie, że literatura potrzebna jest wszystkim 
pokoleniom, a z dóbr kultury korzystają różni ludzie 
niezależnie do wieku. Służyła temu gra integracyjna, 
w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele i zaprosze-
ni goście. Następnie uczniowie klasy III a pod kierunk-
iem nauczycielki Lidii Jurkiewicz przedstawili adaptację 
wybranych fragmentów prozy Sienkiewicza. Ubrani 
w stroje charakterystyczne dla poszczególnych epok 
prowadzili ze sobą dialog Urlich von Jungingen i Zbysz-
ko z Bogdańca. Potem przenieśliśmy się do oblężonej 
przez Szwedów Częstochowy, by jeszcze raz przeżyć 
rozmowę Andrzeja Kmicica z przeorem Kordeckim. Na 
zakończenie wystąpili uczniowie odgrywający role Mary-
ni i Stacha Połanieckich. Poszczególne fragmenty zostały 
tak dobrane, by pokazać, jak w ciągu wieków kształtowało 
się polskie społeczeństwo i jak zmieniało się rozumienie 
pojęcia patriotyzmu. Publiczność nagrodziła występy 
młodych aktorów gromkimi brawami. Na zakończenie 
spotkania  Anna Fornal przeczytała fragment powieści 
„Quo vadis” i podzieliła się swoimi przemyśleniami na 
temat twórczości Henryka Sienkiewicza.

WydarzeniaWydarzenia
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Świąteczne arcydzieła

Boże Narodzenie to czas nadziei i radości 
- pora kolęd, pachnących choinek i kolorowych 
prezentów. Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
kultywując chrześcijańską tradycję, każdego roku 
organizuje kiermasz twórczości ludowej. 7 grud-
nia 2016 roku grupa rodzimych artystów zapre-
zentowała bogatą ofertę mistrzowsko wykonanych 
przedmiotów. Oryginalne ozdoby o świątecznej 
tematyce, a wśród nich bombki, wianki, stroiki, 
świece, mydełka, kartki pocztowe i inne, oczekiwa-
ły na nabywców od godziny 15:00, aż do późnych 
godzin wieczornych. Większość arcydzieł pozostała 
w Centrum Kultury i można było je nabyć jeszcze 
tydzień po otwarciu kiermaszu.

Autorkami prac były: Janina Bodio, Aga-
ta Czemerys, Jolanta Czwalik, Agnieszka Herbut, 
Anna Jędrzejewska, Anna Kiełbasa, Maria Kiełba-
sa, Bożena Kowalewska, Barbara Kuś, Monika Ma-
zur, Iwona Suszek, Agnieszka Zaworska, Grażyna 
Zaworska oraz twórczynie z KGW w Siennicy Kró-
lewskiej Dużej.

Świąteczne piosenki śpiewały dziewczęta 
ze Strefy Wokalnej CK: Izabela Bobel, Gabrysia 
Dubaj, Kamila Gleń, Andżelika Gospodarek, Ane-
ta Zaworska, Patrycja Zaworska, Anna Żebrowska 
i Wojciech Dziedzic.

Komedie pilnie pożądane

Teatr Pokoleń Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej przejawia nieustanną aktywność. 
W październiku rozpoczęły się próby do nowej 
sztuki, która będzie dziesiątą inscenizacją w oś-
mioletniej historii teatru. Przygotowywany spek-
takl jest komedią, a te wszędzie cieszą się dużym 
zainteresowaniem i oglądalnością. Sztuka o lekkiej 
fabule oparta jest o dramat „Kryminalnie w Koziej 
Wólce” autorstwa Sławomira Franca. Opowiada 
o perypetiach przedstawicieli wszystkich instytucji 
gminnych, a więc księdza, wójta, sołtysa, przewod-
niczącej KGW, komendanta policji, prezesa straży 
pożarnej itd. Jednym słowem - problemy gminy 
w pigułce rodem z serialowej telenoweli. Premiera 
już w marcu. Zapraszamy.

Sławomir Franc, „Kryminalnie w Koziej Wólce”, 
Krasnystaw 2016, ss.100. Książkę ilustrował Grzegorz 

Gwardiak (1976-2016) z Rejowca, 
wszechstronnie uzdolniony plastyk, 

absolwent Wydziału Artystycznego UMCS. 

WydarzeniaWydarzenia
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Teatr Pokoleń 
w wersji albumowej

Przed trzema laty na okoliczność pięciolecia 
Teatru Pokoleń odbyła się promocja opracowania 
Ireny Zarazy „Dzieje siennickiego teatru”. Niespeł-
na trzy lata później, 7 grudnia 2016 roku, ukazało 
się następne wydawnictwo podsumowujące ośmio-
letni okres działalności Teatru Pokoleń. Książka 
przedstawia opis dziewięciu dotychczasowych pre-
mier teatralnych, udział w dwóch filmach oraz kil-
ku inscenizacjach plenerowych. Czytelnicy odnaj-
dą w niej listę wykonawców, kalendarz spektakli 
oraz wydarzeń. Opracowanie ma formę albumową, 
zawiera reprodukcje plakatów wszystkich realiza-
cji, zdjęcia ze spektakli i indywidualne fotografie 
wykonawców. 

Na promocję książki przybyli najwytrwal-
si aktorzy z założycielką teatru Ireną Zarazą i re-
żyserem Tadeuszem Kicińskim, który otrzymał 
z rąk Krystyny Skóry dyplom uznania Wójta Gmi-
ny Siennica Różana za nieprzerwaną pracę na rzecz 
Teatru Pokoleń. Spotkanie upłynęło na wspomi-
naniu najzabawniejszych przygód i sytuacji, które 
działy się poza oczami widzów, czyli za kulisami. 
Pozostali aktorzy obecni byli myślą i duchem. Prze-
syłali uściski z różnych stron: Ola Mochniej i Ag-
nieszka Proskura z Lublina, Agnieszka Soczyńska z 
Krakowa, Paulina Kaluźniak z Białegostoku, Bogu-
sław Mochniej z Warszawy… Pozdrawiali z daleka 
i bliska.

Andrzej David Misiura, „Premiery Teatru Pokoleń”, 
Siennica Różana 2016, ss. 48. 

Komediantki z Bzitego

Żeńska Grupa Teatralna Bzite już po raz ko-
lejny prezentowała siennickiej publiczności swoje 
umiejętności. Tym razem wystawiła czarną kome-
dię „Mąż umarł, ale już mu lepiej” wg scenariusza 
Izabeli Degórskiej w reżyserii Andrzeja Woźniaka. 
Bardzo realistycznie przedstawiona historia wywar-
ła niesamowite wrażenie. Co prawda niektórzy wi-
dzowie nie umieli zaakceptować pojawiającego się 
rekwizytu w postaci trumny, ale pozostali zaśmie-
wali się do końca spektaklu komentując zabawną 
fabułę i finał sztuki. Zaskakujące zakończenie roz-
ładowało napięcie i wywołało burzę gorących okla-
sków dla aktorek grających role zarówno kobiece 
jak i męskie. Zespół teatralny otrzymał kwiaty od 
dyrektora Centrum Kultury oraz podziękowania 
wójta gminy. Podczas spotkania z aktorami Teatru 
Pokoleń padła nawet propozycja realizacji wspól-
nego przedstawienia. 

Teatr Pokoleń 
dla Szlachetnej Paczki

Już po raz drugi Teatr Pokoleń został dar-
czyńcą ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. 
Tym razem aktorzy okazali się bardziej hojni niż 
w roku ubiegłym. 11 grudnia 2016 roku w imieniu 
fundatorów niestrudzeni wolontariusze obdarowa-
li jedną z potrzebujących rodzin z terenu powiatu 
krasnostawskiego.

WydarzeniaWydarzenia
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II Festiwal „Siennickie Smaki”

26 października 2016 roku odbył się do-
roczny konkurs kulinarny gminy Siennica Ró-
żana. Tym razem gospodarzem imprezy było 
KGW w Siennicy Królewskiej Małej. Do współza-
wodnictwa przystąpiło dwanaście kół gospodyń 
oraz Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej. Jury 
w składzie: Dorota Sawa (LGD Krasnystaw), Fe-
liksa Głowacka (SMZS) i Grzegorz Drozdalski 
(„Super Tydzień”) wypracowało niemalże jedno-
myślny werdykt.

W kategorii „wieprzowina na słodko” 
pierwsze miejsce zajęło KGW Siennica Królew-
ska Duża, które przygotowało zrazy wieprzowe 
z morelami i żurawiną w sosie z coli. Następne 
miejsca zajęły: koła gospodyń z  Borunia, Rudki 
oraz ex aequo z Baraków i Wierzchowin.

W kategorii „czerwona nalewka” pierwszą 
nagrodę otrzymało KGW w  Maciejowie za nalew-
kę wiśniową. Kolejne nagrody otrzymały panie 
z Siennicy Królewskiej Małej, Stójła i Sienni-
cy Różanej. W kategorii „chytre przetwory” nie 
miała sobie równych konfitura z zielonych pomi-
dorów (!) prezentowana przez KGW w Zagrodzie, 
po kolejne nagrody sięgnął Zespół Szkół CKR, 
KGW w Kozieńcu i KGW w Woli Siennickiej.

Podczas uroczystości oprócz nagród 
w postaci bonów towarowych ufundowanych 
przez Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej 
wręczone zostały przez Dorotę Sawę (prezesa 
LGD Krasnystaw Plus) dyplomy za pionierską 
i długoletnią działalność na rzecz KGW z okazji 
150-lecia tej szlachetnej organizacji na terenie 
kraju. Specjalne grawertony otrzymały panie: 
Janina Kędziora (KGW w Zagrodzie) i Halina 
Kazanowska (KGW Siennicy Królewskiej Małej), 
Janina Wierzchoś i Halina Skiba. Wręczone zo-
stały również dyplomy za udział w plebiscycie 
na Super Gospodynię zorganizowanego przez 
„Super Tydzień”. Wójt Leszek Proskura wręczył 
także honorowy dyplom uznania za całokształt 
społecznej działalności przewodniczącej Gmin-
nej Rady Kobiet Marii Jeleń, która była gospoda-
rzem tegorocznego festiwalu.

Siennicką uroczystość zaszczycił poseł 
Jarosław Sachajko - przewodniczący Sejmowej 
Komisji Rolnictwa, starosta Janusz Szpak i wła-
dze gminne.

Centrum Kultury w Siennicy Różanej ser-
decznie dziękuje pani Marii Jeleń oraz paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Siennicy Kró-
lewskiej Małej za wzorową współpracę i wkład 
w przygotowanie festiwalu oraz gratuluje wszyst-
kim uczestnikom pomysłowości w przyrządzaniu 
oryginalnych dań konkursowych. Dzisiaj już za-
praszamy do udziału w przyszłorocznym III Fe-
stiwalu Siennickich Smaków. 

WydarzeniaWydarzenia
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Zakończenie roku 
akademickiego 2015/2016

  2 lipca 2016 roku podsumowano rok aka-
demicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy 
Różanej, który upłynął na interesujących wykła-
dach, praktycznych warsztatach poprzedzających 
spotkania towarzyskie, wycieczkach krajowych 
i zagranicznych oraz na nauce języka angielskiego, 
obsłudze komputera, aerobiku, zajęć artystyczno-
plastycznych, nordic walking i innych. Zakończe-
nie roku akademickiego było okazją do złożenia 
podziękowań osobom, które przyczyniły się do po-
wstania uniwersytetu i wspomagających jego dzia-
łalność. Otrzymali je: wójt Leszek Proskura, prof. 
Andrzej Dąbrowski oraz prowadzący zajęcia: Paweł 
Dołhan, Sabina Englot, Żaneta Marciniak, Sylwia 
Kiełbasa, Krystyna Skóra – koordynator prac uni-
wersyteckich, dyrekcja Zespołu Szkół w Siennicy 
Różanej za udostępnienie sal,  Andrzej D. Misiura– 
dyrektor Centrum Kultury za owocną współpracę. 
Lista słuchaczy UTW w Siennicy Różanej nie jest 
zamknięta. W minionym roku indeksy otrzymało 
8 osób, a liczba słuchaczy sięgnęła 98 osób.

 W dalszej części Krystyna Skóra przestawi-
ła sprawozdanie finansowe za 2015/2016 rok. Na 
zakończenie prezes UTW Anna Fornal otrzymała 
z rąk prof. Andrzeja Dąbrowskiego i wójta Leszka 
Proskury dyplom okolicznościowy oraz podzięko-
wanie za pracę na rzecz Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Siennicy Różanej.

Plon warsztatów carvingu – metody dekorowania 
owoców i warzyw, przeprowadzonego przez Agnieszkę 

Mielniczuk z chełmskiej firmy „Adrianna”.

Miód na otwarcie roku

Inauguracja roku akademickiego 2016/17 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej 
odbyła się 2 października 2016 roku. Siennickich 
studentów zaszczycili obecnością:   prof. Andrzej 
Dąbrowski wraz z małżonką, prof. Małgorzata 
Dżugan i doktorantka Sylwia Swacha z Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego oraz przedstawiciele władz 
gminnych. Licznie stawili się słuchacze i sympa-
tycy UTW, których przywiodła ciekawość wykła-
du na temat: „Zdrowotne właściwości miodów 
i produktów pszczelich”. Prelekcję wygłosiła prof. 
Małgorzata Dżugan dowodząc, że spożywanie mio-
du i pszczelich produktów jest lecznicze w każdej 
sytuacji.

Omówiła podział produktów pszczelich: 
przyniesione (pyłek), przetworzone (miód, pro-
polis, pierzga), wytworzone (jad pszczeli, mleczko 
pszczele, wosk). 

Szczególną uwagę zwróciła na dwa rodzaje 
miodów: spadziowy i nektar, czyli miód kwiatowy, 
oraz ich zastosowanie w profilaktyce leczniczej przy 
schorzeniach cywilizacyjnych, jak dietozależne 
choroby układu krążenia i choroby nowotworowe, 
cukrzyca, osteoporoza, sprawność fizyczna. Omó-
wiła skład miodu oraz czynniki kształtujące bioak-
tywność, rolę w walce ze stresem oksydacyjnym, 
aktywność antyoksydacyjną i antybakteryjną.

Czynniki kształtujące bioaktywność miodu: 
makro i mikroelementy, witaminy, związki polife-
nolowe, składniki bioaktywne, antybakteryjne, en-
zymy, wysokie stężenie cukrów (działanie antybak-
teryjne), niskie pH (działanie antybakteryjne).

Podkreślone zostały także właściwości 
antybakteryjne miodu manuka, który pochodzi 

WydarzeniaWydarzenia
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XXIII Muzykowanie 
w Lubartowie 

12 czerwca 2016 r. Kapela Ludowa „Sien-
nica” wzięła udział w lubartowskim „Muzykowa-
niu na ludową nutę”. Patronat duchowy podczas 
podróży i występów sprawował ks. proboszcz Ry-
szard Siedlecki, a opiekunem merytorycznym była 
Elżbieta Furtak. Na przegląd zjechało siedem kapel 
z terenu województwa lubelskiego i jedna repre-

zentująca województwo mazowieckie. Muzykowa-
nie rozpoczęło się od koncertowania na osiedlach 
i ulicach Lubartowa, natomiast o godzinie 17:00 
zespoły spotkały się na koncercie galowym, na 
scenie miejskiego amfiteatru. Występom towarzy-
szyła serdeczna atmosfera i aplauz publiczności. 
W finale wspólnie wykonano popularną piosenkę 
„Hej, sokoły”, a na koniec wszyscy pozowali do pa-
miątkowego zdjęcia. Burmistrz Lubartowa złożył 
na ręce kierowników kapel pamiątkowe dyplomy 
i puchary, po czym wszyscy zostali zaproszeni do 
restauracji na wystawny bankiet. Miła atmosfera, 
artystyczne i estetyczne doznania, duchowa i fizycz-
na opieka oraz bezpieczny transport zapewniony 
przez pana Jana Brzyszkę złożyły się na wspaniałą 
muzyczną przygodę.

Ślubowania nadszedł czas…

15 listopada 2016 roku w Szkole Podstawo-
wej im. „Synów Pułku” w Siennicy  Różanej odbyło 
się uroczyste pasowanie na ucznia. Przystąpiło do 
niego jedenaścioro pierwszoklasistów. Na począ-
tek dzieci zaprezentowały swoim koleżankom i ko-
legom, dumnym rodzicom i zaproszonym gościom 
to, czego zdążyły się już nauczyć w ciągu dwóch 
miesięcy. Pierwszaki pochwaliły się wieloma talen-
tami: tanecznym, recytatorskim i wokalnym.  Na-
stępnie złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar 
szkoły. Ceremonii pasowania na uczniów dokonał 
wicedyrektor Janusz Ślipecki. Na pamiątkę tego 
uroczystego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy 
i książki ufundowane przez rodziców. Dopełnie-
niem uroczystości był występ trzecioklasistów, 
którzy powitali młodszych kolegów w szkolnej ro-
dzinie i wręczyli samodzielnie przygotowane upo-
minki. Życzyli im także, by nauka była wspaniałą 
przygodą, obfitowała w wiele sukcesów, a nawiąza-
ne w szkole przyjaźnie przetrwały długie lata. Na-
tomiast rodzice przygotowali słodki poczęstunek.

WydarzeniaWydarzenia
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z krzewu rosnącego w Nowej Zelandii. Podsumo-
wując, pani profesor apelowała, aby walczyć z plagą 
otyłości i koniecznie ograniczyć spożywanie cukru, 
ponieważ w wielu przypadkach można go zastąpić 
miodem. Przestrzegała jednak, że alergicy uczuleni 
na działanie jodu nie powinni używać miodu.

W trakcie dyskusji dr onkolog Danuta Si-
wek potwierdziła lecznicze działanie miodu i jego 
produktów w leczeniu nowotworów, podając przy-
kłady ze swojej praktyki.

Podczas inauguracji wręczono indeksy no-
woprzyjętym słuchaczom: Bronisławie Czerwiń-
skiej, Jerzemu Kołbasiukowi i Teodozji Musolf.

WydarzeniaWydarzenia

Poetycko w Siennicy Różanej

Promocja zbioru wierszy o tematyce sa-
kralnej Michaliny Szczupak pt. „Modlitwa du-
szy” odbyła się w ramach „Jesiennych Wieczorów 
Literackich”. Książka wydana została na okolicz-
ność 1050-lecia Chrztu Polski i Roku Miłosierdzia 
Bożego. Na uroczystym spotkaniu 24 listopada 
2016 roku śpiewały, a później recytowały wiersze 
poetki i solistki Strefy Wokalnej Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej: Kamila Gleń, Monika Mazur, 
Anna Żebrowska i Gabrysia Dubaj. Ballady na gi-
tarę śpiewał również Edward Słotwiński z Teatru 
Pokoleń. Promocji towarzyszyła wystawa fotografii 
Agnieszki Dąbskiej, Pauliny Repeć i Patrycji Za-
worskiej – uczennic Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej. Uroczyste „Sto lat” przy wręczaniu 
okolicznościowego tortu od pracowników kultury 
śpiewali słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Krystyna Skóra (sekretarz gminy), Anna Fornal, 
Elżbieta Patyk (dyrektor powiatowej biblioteki), 
Marcin Zając (z Zarządu Powiatu), Waldemar No-
wosad (przewodniczący Rady Gminy), dyrektorzy 
szkół:  Jacek Jagiełło i Janusz Ślipecki oraz poeci, 
miłośnicy literatury i przyjaciele poetki. Michalina 
Szczupak z łatwością recytowała z pamięci własne 
utwory. Otrzymała kwiaty i upominki. „Modlitwa 
duszy” (2016) po „Miejscu na ziemi” (2014) jest jej 
drugim tomikiem poetyckim. Obydwa ukazały się 
w serii „Biblioteka Ziarna”.

Liczba słuchaczy uniwersytetu nieustan-
nie wzrasta, przyciągani są różnorodnością zajęć 
i przyjazną atmosferą. Taka forma edukacji osób 
w starszym wieku, zwłaszcza na wsi, spełnia wielką 
rolę. Stwarza możliwość samokształcenia, wypeł-
niania wolnego czasu, utrzymywania kontaktów 
towarzyskich  przez ludzi, którzy nie chcą się zamy-
kać w domu, bo „w samotnej ciszy bicie własnego 
serca się słyszy”- jak mówi porzekadło.

Anna Fornal
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Andrzejki dla najmłodszych

23 listopada 2016 roku w Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej odbyły się andrzejki dla naj-
młodszych. Gościliśmy dzieci z oddziału przed-
szkolnego w wieku od czterech do sześciu lat. 
Oprócz szalonej zabawy, dzieci wzięły udział w za-
jęciach zoomby, którą poprowadziła specjalnie dla 
nich instruktor Justyna Mochniej. 

Dzień później w ramach współpracy Cen-
trum Kultury zorganizowało zabawy andrzejkowe 
w Zespole Szkół w Siennicy Różanej dla klas 1-3 
Szkoły Podstawowej.  

Roztocze Południowe 
oraz trasa nadbużańska

 
Gminne Koło Emerytów i Rencistów 

w Siennicy Różanej zorganizowało w drugiej poło-
wie roku dwie wycieczki, których przewodnikiem 
był Stanisław Rycyk z Wielkopola. Pierwsza odbyła 
się 7 sierpnia, turyści poznawali Roztocze Połu-
dniowe, natomiast 11 listopada wędrowali trasą 
nadbużańską.

WydarzeniaWydarzenia
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Wrocław - Drezno

Pod koniec sierpnia 2016 roku Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej zorgani-
zował wycieczkę do Wrocławia i Drezna. Cztery 
dni poświęcone zostały na zwiedzanie „miasta na 
wyspach”, miasta często nazywanego „polską We-
necją” lub „Wenecją Północy”, czyli Wrocławia - 
stolicy województwa dolnośląskiego oraz Drezna 
– stolicy Saksonii.

Wrocław jak i cały Śląsk ma cie-
kawą i długą historię. Legendarnym 
założycielem miasta był czeski książę 
Vratislav. Około 990 r. został włączony 
w granice państwa polskiego przez 
Mieszka I. Od 1339 r. Wrocław na dłu-
gie stulecia znalazł się poza granicami 
Polski, przeżywając wzloty i upadki pod 
różnymi rządami. Wiek XIX, to dla mia-
sta wielki boom budowlany. Powstał 
uniwersytet, teatr, linia kolejowa, zoo, 
nowoczesne wodociągi, komunikacja 
miejska. Zakładano nowe parki, szkoły, 
muzea i teatry. Na początku XX w. uru-
chomiono lotnisko, zbudowano Halę 
Stulecia.

W 1945 roku zniszczeniu ule-
gło 70% zabudowy i zginęło 80 tys. 
istnień ludzkich. Po wojnie rozpo-
częła się akcja wysiedlania Niemców. 
W ich miejsce przybywali do Wroc-
ławia Polacy, głównie z Mazowsza, 
Kresów Wschodnich i Wielkopolski. 
Ponadto ze Lwowa przywieziono tu 
narodowe relikwie w postaci obrazów 
słynących łaskami, „Panoramy Rac-
ławickiej”, części zbiorów „Ossoline-
um” oraz pomnika Aleksandra Fredry. 
Wiele zabytków odbudowano i obec-
nie można podziwiać mnóstwo cieka-
wych obiektów. W każdym zakątku miasta turyści 
spotkają figurki krasnali, które nadają charak-
terystycznego kolorytu. Jest ich przeszło 350, 
a wśród nich np. Syzyf, Pracz, Rzeźnik. Przy wyjeź-
dzie z Wrocławia, w drodze do wspaniałego Zamku 

Książ, żegna nas Sky Tower - najwyższy (212 m) 
budynek mieszkalny w kraju.

Ostatnim etapem jest Drezno, miasto po-
orane wstęgą Łaby, której brzegi łączy szereg mo-
stów. Przez jeden dojechaliśmy do centrum, aby 
z bliska ujrzeć piękno architektury: zamki, kościoły 
barokowe pałace i wiele innych zabytków. Drezno 
pierwotnie było osadą, a od 1216 r. miastem, rezy-
dencją Wettinów i stolicą Saksonii. W XIX w. stało 
się skupiskiem polskiej emigracji (Adam Mickie-
wicz). W czasie II wojny światowej zostało znisz-
czone przez lotnictwo alianckie i zdobyte w maju 
1945 r. przez Armię Czerwoną. Po wojnie odbudo-
wano je  i przywrócono dawną świetność.

Nie sposób w tak krótkiej relacji przedsta-
wić zwiedzanych wspaniałości i opisać wszystkie 

doznania. Warto było jednak pojechać z nami, bo 
pora roku i aura na tej wycieczce jak najbardziej 
sprzyjała sympatykom i słuchaczom UTW w Sien-
nicy Różanej.

 Anna Fornal

Anna FornalWrocław - Drezno
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Rok Henryka Sienkiewicza 
Wycieczka śladami wieszcza 

  W wietrzną i chłodną niedzielę 16 paź-
dziernika 2016 r. słuchacze Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku wyruszyli autokarem w kierunku Woli 
Okrzejskiej do dworku Henryka Sienkiewicza. Pani 
przewodnik zapoznała wszystkich ze zbiorami mu-
zeum, przypominając dzieje rodziny pisarza oraz 
zarys twórczości polskiego noblisty.

Henryk Sienkiewicz urodził się w Woli 
Okrzejskiej, gdzie przebywał do dwunastego roku 
życia, albowiem jego ojciec był zarządcą majątku. 
Obecnie dworek Sienkiewicza wznosi się wśród 
drzew, otoczony kwiatami, a liczne rzeźby przed-
stawiają bohaterów najbardziej znanych powieści. 
Ciekawostką jest, że we dworku bywał wielki Polak 
– Joachim Lelewel spokrewniony z rodziną Sien-
kiewiczów.

Pomimo wiatru i chłodu słuchacze weszli 
na „Kopiec Henryka Sienkiewicza” usypany przez 
miejscową ludność w latach 1932-1938 z ziemi po-
chodzącej z pięciu kontynentów oraz innych miejsc 
związanych z pisarzem. Pomysł usypania kopca 
zrodził się jeszcze w 1924 r. podczas uroczystości 
sprowadzenia prochów autora „Trylogii” ze Szwaj-
carii (Sienkiewicz spoczął w Katedrze św. Jana 
w Warszawie). Ze szczytu kopca z popiersiem pisa-
rza z białego marmuru (1980 r.) podziwiano pięk-
no okolicy.

W Okrzei wznosi się kościół pw. Ap. Piotra 
i Pawła,  liczący ponad 200 lat, którego fundatorką 
była Teresa z Lelewelów Cieciszowska –  prababka 
pisarza. Do dzisiaj zachowała się zakupiona przez 
nią monstrancja, kielich i ornaty. W bocznych ołta-
rzach widnieją obrazy pędzla Franciszka Smugle-
wicza „Święta Rodzina” oraz Józefa Buchbindera 
„Święty Michał Archanioł”, na suficie plafony „Do-
kąd idziesz Panie?” i „Obrona Częstochowy”– na-
wiązujące do twórczości Sienkiewicza, a także ob-
raz Jana Molgi „Zmartwychwstanie”, na ścianach 
bocznych – pamiątkowe epitafia fundatorów oraz 
tablica upamiętniająca chrzest pisarza. Ten kościół 
ma duszę, co dało się odczuć  podczas mszy świętej 
i historię, która łączy dawne i obecne czasy. Tu ro-

dzice pisarza brali ślub, tu Henryk Sienkiewicz był 
chrzczony (zabytkowa chrzcielnica stoi przy ołta-
rzu),  tu w podziemiach spoczywa cała rodzina pi-
sarza, tylko matka została pochowana na parafial-
nym cmentarzu. Przy jej mogile wznosi się nowy 
pomnik z napisem: Stefania z Cieciszowskich Sien-
kiewiczowa, 1814-1873, Zasłużona dla Polski Mat-
ka. Inny napis głosi: Matce mojej zawdzięczam 
pociąg do literatury - Henryk Sienkiewicz. 1990 r. 
Jest to osobiste wyznanie syna, którego twórczość 
krzepiła serca Polaków w czasach niewoli.

Drugim celem wycieczki było zwiedzanie 
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, które zo-
stało założone 26 sierpnia 2011 r. Po wysłuchaniu 
„Marsza lotników” przewodnik zapoznał z historią 
polskiego lotnictwa – husarii naszych czasów. Jego 
centrum jest właśnie Dęblin. W muzeum znajdu-
je się ponadto 40 samolotów w ramach ekspozycji 
terenowej. Na placu wyeksponowano  następujące 
samoloty: TS-11 Iskra, PZL I-22 Iryda, PZL 130 Or-
lik, Jak-18, SBLim-2, Lim 5PF, MiG-21, MiG-23, 
Su-20,Su-22, Jak-40 i inne.

Dużym przeżyciem dla uczestników było 
wejście do wnętrza samolotu Jak-045, który 
w 2010 roku miał lecieć z delegacją rządową do 
Smoleńska. Poleciał wówczas Jak-044.

Trzecim celem wycieczki było zwiedzanie 
Gospodarstwa Ogrodniczego JMP-Flowers przy 
ul. Zielonej 48 w Stężycy. Gospodarstwo położone 
jest na 15 ha, z czego na 7 ha uprawiane są orchidee 
– storczyki. Słuchacze zapoznali się ze sposobem 
pielęgnacji i prowadzeniem tych pięknych kwia-
tów, aż do momentu sprzedaży.

 Jednodniowa wycieczka pozwoliła zwiedzić 
ciekawe miejsca, których – niektórzy z nas – nigdy 
by nie odwiedzili.

Anna Fornal
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Artur Borzęcki 

Piotr Palonka (1886–1942) 
– poseł, działacz lokalny, rolnik

Powiat krasnostawski w okresie II Rze-
czypospolitej był miejscem aktywności wielu 
wybitnych działaczy społeczno-politycznych. 
W zdecydowanej większości wywodzili się z ruchu 
ludowego, a ich działalność często wykraczała poza 
granice gminy czy powiatu. Do grupy takich lu-
dzi bez wątpienia należeli m.in. Stanisław Wrona, 
Konstanty Pac, Józef Mochniej, Józef Grudziński, 
Małgorzata Szpringerowa, Wincenty Kociuba, Jan 
Kotarski czy Piotr Palonka. Losy większości z nich 
są znane, dotyczy to zwłaszcza tych, którzy dłużej 
działali na szczeblu centralnym, ogólnopolskim.1 
Niezasłużenie mniejsza, bo niepełna wiedza jest 
o tych pracujących bardziej lokalnie, a do nich na-
leży właśnie Piotr Palonka.

1 Na temat niektórych z wymienionych osób powstały 
publikacje książkowe lub oddzielne artykuły naukowe, 
m. in. D. Kozyrski, Józef Grudziński 1903 – 1944. Polityk 
ruchu ludowego, Warszawa 2004; A. Borzęcki, Małgo-
rzata Szpringerowa – posłanka i działaczka ruchu ludo-
wego, [w:] Zawsze wierni Polsce. 115 lat Polskiego Ruchu 
Ludowego, red. nauk. E. Podgajna, M. Wichmanowski, 
Lublin-Warszawa 2011, s. 191-204; R. Dąbrowski, Stani-
sław Wrona-Merski (1893-1963). Lekarz, polityk, dzia-
łacz ludowy, [w:] Idee, Państwo, Ludowcy. Księga jubi-
leuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Profesora Jana 
Jachymka, red. E. Maj, S. Michałowski, A. Wójcik Lublin 
2009, s. 634-643.

Wprowadzenie

Piotr Palonka urodził się 17 kwietnia 1886 r. 
w Siennicy Królewskiej w domu Andrzeja (1847-
1917) i Marianny (1849-1915) z d. Wójcik.2 Własną 
rodzinę założył 16 (29) maja 1904 r. biorąc za żonę 
Annę Hykałę córkę Jana i Agnieszki z d. Banach, 
rolników z Siennicy Królewskiej.3 Edukację zakoń-
czył na szkole elementarnej, szybko też rozpoczął 
działalność społeczną w miejscu zamieszkania.4 
Wczesną wiosną 1911 r. odbyło się zebranie orga-
nizacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy 
Różanej. Palonka był jednym z członków założycie-
li oraz członkiem jej komisji rewizyjnej.5 Do najak-
tywniejszych ośrodków zaraniarskich w powiecie 
krasnostawskim należała Siennica Różana wraz 
z sąsiednimi wsiami. Jednym z wybijających się 
działaczy tego ruchu był Piotr Palonka. Tuż po wy-
buchu I wojny światowej, działalność zaraniarska 
przerodziła się w konspirację niepodległościową, 
w tym również zbrojną. W grudniu 1914 r. na teren 
powiatu krasnostawskiego dotarł Kazimierz Bagiń-
ski i rozpoczął organizowanie na tyłach armii rosyj-
skiej Oddziałów Lotnych Pierwszej Brygady Legio-
nów. W pracy organizacyjnej korzystał z kontaktów, 
jakie przekazał mu Maksymilian Malinowski, zna-
jący ten teren. Pierwszym punktem oddziałów zor-
ganizowanych przez Bagińskiego z zaraniarzy była 
Siennica Królewska, a praca tam zapoczątkowana 
możliwa była właśnie dzięki Piotrowi Palonce.6 
Również w mieszkaniu Palonki Kazimierz Bagiń-

2 Parafia Siennica Różana pw. Wniebowzięcia NMP, 
Księga urodzonych w 1886, nr aktu 39, [on line - dostęp 
25 V 2013] https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/
TH-1-17858-209948-97?cc=1867931&wc=M99D-W7L:
n1110648318. Ojciec Piotra Palonki Andrzej urodził się 
w miejscowości Łukaszówka, parafia Surhów 
3 Parafia Siennica Różana. Księga małżeństw z 1904 r., 
nr aktu 18. Piotr i Anna mieli dwie córki, Władysławę 
(1906-1955) oraz Mariannę (ur. 1908). – Zob. Parafia 
Siennica Różana. Księga urodzonych w 1906, nr aktu 22 
oraz 1908 nr aktu 42. 
4 T. Rzepecki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku, 
Poznań 1920, s. 158.
5 A. Wawryniuk, Gmina Siennica Różana powiat kras-
nostawski. Historia, geografia, gospodarka, polityka, 
Chełm 2013, s. 138.
6 F. Żurek Powiat krasnostawski w walce o wolność, 
Lublin 2009, s. 77. Relacje m. in. Piotra Palonki wykorzy-
stywał w swej pracy Franciszek Żurek.

Artur BorzęckiPiotr Palonka (1886–1942)
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ski spotykał się w celach organizacyjnych z Janem 
Korkoszem, mieszkańcem Ostrowa. Konspiratorzy 
planowali założenie Oddziału Lotnego w Ostro-
wie Krupskim.7 Kierownikami Oddziałów Lotnych 
w Siennicach byli: Piotr Palonka, Szczepan Mazu-
rek i Kazimierz Łoza. Ponadto w zabudowaniach 
należących do Palonki i Stanisława Karwata gro-
madzono broń i amunicję. Kolportowano również 
ulotki, broszury i odezwy niepodległościowe, na-
woływano poborowych i rezerwistów do dezercji 
z wojska rosyjskiego, a nawet przygotowywano 
wysadzenie kolejki przyfrontowej między Siennicą 
Królewską a Rudką, choć ostatecznie akcja nie do-
szła do skutku.8 Za tę aktywną działalność Rosjanie 
usiłowali aresztować Palonkę i Józefa Mochnieja, 
ale bez powodzenia, zatrzymano jedynie Pawła 
Szkutnika i pomyłkowo innego Józefa Mochnieja.9 
Co się nie udało Rosjanom, udało się później Au-
striakom i Palonka trafił za działalność polityczną 
na dwa miesiące do więzienia.10

Niepodległościowa działalność Palonki 
była w tym czasie wielotorowa i nie ograniczała się 
tylko do miejsca zamieszkania. W imieniu zara-
niarzy z powiatu krasnostawskiego, Palonka wraz 
z Józefem Mochniejem brał udział w antyendeckim 
zjeździe niepodległościowym, jaki miał miejsce w 
Warszawie w grudniu 1914 r.11 Delegaci podpisali 
tam protest Oświadczenie w sprawie nieuznania 
postanowień Komitetu Narodowego Polskiego, 
w którym napisano „[...] Chłopi ludowcy z róż-
nych okolic kraju polecili nam, niżej podpisanym, 
wypowiedzieć publicznie, że uświadomieni Chło-
pi-Ludowcy Endecko-Pańskiemu Komitetowi nie 
przyznają prawa przemawiania w imieniu całego 
Narodu Polskiego i nie uznają tego samozwań-
czo utworzonego Komitetu za przedstawicielstwo 
narodowe [...]”.12 Nawiasem mówiąc, nie była to 
pierwsza zaraniarska akcja Palonki.  Nazwisko 

7 Ibid., s. 81.
8 Ibid., s. 79.
9 Ibid., s. 80.
10 Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 
1919-1939. Słownik biograficzny, t. 4, red. P. Majewski, 
Warszawa 2009, s. 314.
11 F. Żurek, op. cit., 85.
12 Chłopi w Królestwie Polskiem, „Wiadomości Polskie” 
1915, nr 7, s. 8; „Prawda” 1914, nr 33 (19XII), s. 13; Po-
wstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866-
1925, pod red. H. Janowskiej i T. Jędruszczaka, Warsza-
wa 1984, s. 238.

Piotra Palonki, ale również Anny Palonki, Jana 
Palonki i innych osób z terenu powiatu widnieje 
pod protestem z 1912 r., gdzie czytamy „Wszczy-
nanie walk religijnych i wskrzeszanie w XX stu-
leciu średniowiecznego fanatyzmu potępiamy, 
jako zbrodniczy zamach na zdrowy rozwój narodu 
i najcenniejsze zdobycze kultury. Łączymy przeto 
nasze głosy w gorącym proteście przeciw nagonce 
duchowieństwa na »Zaranie«, a naszym wyklętym 
braciom z ludu ślemy wyrazy współczucia, otuchy 
i solidarności.”13

Palonka był też przewodniczącym ogólno-
powiatowego zjazdu zorganizowanego w Krasnym-
stawie przez Wydział Narodowy Lubelski. Zjazd 
odbył się 24 października 1915 r. w sali poklasztor-
nej, a referaty wygłosili Kazimierz Bagiński i Stani-
sław Osmański.14

Działalność polityczna

W odradzającym się państwie polskim 
próbą sił politycznych dla szeregu ugrupowań stały 
się wybory do Sejmu Ustawodawczego, ustanow-
ione dekretem z 28 listopada 1918 r. na dzień 26 
stycznia 1919 r.15 W tym czasie największe wpływy 
polityczne w powiecie posiadało Polskie Stronni-
ctwo Ludowe „Wyzwolenie” (PSL „W”) z poparciem 
ok. 60 % ludności i liderami w osobach: Stanisława 
Wrony, Adama Jawora czy Piotra Palonki. Odby-
wały się sejmiki relacyjne, na których przemawiali 
wymienieni, a także Bagiński oraz Pizoń.16 Powiat 
krasnostawski wszedł w skład okręgu wyborczego 
nr 23 z siedzibą w Zamościu i obejmował powiaty: 
zamojski, janowski, biłgorajski i krasnostawski.17 
Właśnie w  Zamościu, jako siedzibie okręgu, zwo-
łano na dzień 15 grudnia wiec przedwyborczy, pod-
czas którego miała zostać wyłoniona lista kandy-
datów do sejmu. Obradowano do wieczora, na tyle 
skutecznie, iż wyłoniony został Komitet Wyborczy 
PSL, a także ułożono listę kandydatów. Ustaloną 

13 Protest, „Myśl Niepodległa” 1912, nr 224, s.1521-
1524.
14 F. Żurek, op. cit., s. 88
15 Dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego, 
„Dziennik Praw Królestwa Polskiego” z 1918, nr 18 poz. 47. 
16 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej APL), Staro-
stwo Powiatowe Krasnostawskie (dalej SPK), sygn. 20, 
k.1,3.
17 
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listę „Wyzwolenia” początkowo otwierał chłop An-
toni Gałka, nr 2 przypadł kolejnemu chłopu Błaże-
jowi Dzikowskiemu, nr 3 zarezerwowano dla Stani-
sława Wrony, studenta medycyny z gm. Żółkiewka, 
nr 4 otrzymał Maciej Rataj, nr 5 został wolny do 
dyspozycji centrali PSL, a numery 6-9 przypadły 
chłopom: Stanisławowi Pomarańskiemu, Piotrowi 
Palonce, Kazimierzowi Wojtaszkowi i Michałowi 
Grucy, ostatni nr 10 trafił do fornala Jana Margo-
la.18 Podczas kampanii lista ta z różnych przyczyn 
uległa zmianom. Na stronę Narodowej Demokra-
cji przeszedł Antoni Gałka, centrala dodała do li-
sty Kazimierza Bagińskiego, wreszcie pod presją 
Rataja usunięty z niej został Stanisław Wrona, 
w związku z postawionymi mu zarzutami o nad-
użycia jakich miał się dopuścić będąc komisarzem 
powiatu krasnostawskiego.19 Wrona został oczysz-
czony z zarzutów, ale pomimo odwołań na listę nie 
został ponownie dopisany, a ta ostatecznie składa-
ła się z ośmiu osób z czego - dwóch inteligentów 
i sześciu rolników. W kolejności tworzyli ją: Błażej 
Dzikowski, Kazimierz Bagiński, Maciej Rataj, Piotr 
Palonka, Stanisław Pomarański, Kazimierz Wojta-
szek, Jan Margol i Michał Gruca.20

Wybory w powiecie krasnostawskim za-
kończyły się sukcesem PSL „W”, a ugrupowanie to 
zdobyło 82,4% poparcia. W gminie Rudka, a więc 
w rodzinnej miejscowości Piotra Palonki na PSL 
„W” głosowało 2589 osób spośród 2887 wszystkich 
głosujących co dawało 89,6%.21 Sukces odniósł 
Piotr Palonka, uzyskując w okręgu nr 23 mandat 
do Sejmu Ustawodawczego. W ten sposób rolnik 
z Siennicy Królewskiej trafił do parlamentu. Na 
czas obrad Palonka, podobnie jak inni posłowie 
PSL, mieszkał w Warszawie przy ul. Koszykowej 
75.22 W niedzielę 9 lutego sejm zainaugurował dzia-

18 A. Kołodziejczyk, Działalność Macieja Rataja w Za-
mościu wrzesień 1981 - luty 1919 roku, „Rocznik Zamoj-
ski” 1988, s. 136-137. Por. M. Rataj, Pamiętniki, Warsza-
wa 1965, s. 28-29.
19 Ibid., s. 137-138.
20 Ibid., s. 138-139.
21 R. Dąbrowski, Życie społeczno-polityczne powia-
tu krasnostawskiego w latach 1918-1939, [w:] Byli-
śmy sercem wsi. Materiały z sesji popularnonaukowej 
w Krasnymstawie 19 września 2003 r. zorganizowanej 
w sześćdziesiątą rocznicę rozbicia więzienia niemieckie-
go w Krasnymstawie przez oddział Batalionów Chłop-
skich pod dowództwem majora Stanisława Sokołow-
skiego „Rolnika”, Warszawa 2004, s. 28-29.
22 Lista posłów do sejmu ustawodawczego Rzeczypo-

łalność, zaś w poniedziałek zorganizował się klub 
parlamentarny PSL. Palonka wchodził w skład tzw. 
grupy Thugutta, liczącej 57 posłów.23 Znalazł się 
w składzie sejmowej komisji opieki społecznej.24 
Z dniem 9 października 1919 r. doszło do zjedno-
czenia w Sejmie PSL „Wyzwolenie” i PSL „Piast”. 
Szybko jednak, bo w marcu 1920 r., 24 posłów wy-
stąpiło z „Piasta” na znak protestu w obliczu roz-
mów Wincentego Witosa z prawicą parlamentarną 
i rezygnacji z popierania przez niego radykalnej 
reformy rolnej.25 Palonka zgodnie z tym, jak pisał 
„Przyjaciel Ludu”, został wiernie przy sztandarze 
„Wyzwolenia”, a wraz z nim posłowie z lubelskiego 
m. in. Kazimierz Bagiński, Franciszek Górny, Irena 
Kosmowska czy Stefan Tatarczak.26

Głosy wyborców oddane na Piotra Palonkę 
nie były stracone, poseł z krasnostawskiego od po-
czątku zaczął dbać o interes tych, którzy go wybrali. 
Już podczas 5. posiedzenia Sejmu Ustawodawcze-
go (24 II 1919 r.) Palonka wraz z grupą towarzy-
szy z „Wyzwolenia” wystosował interpelację do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa 
Spraw Wojskowych w sprawie nadużyć i gwałtów, 
popełnianych przez żandarmerię, wojsko i milicję 
w ziemi lubelskiej. Sprawa konkretnie dotyczyła 
nadużyć jakie miały miejsce w Rudniku, Mości-
skach i Siennicy Różanej.27 Następnie podczas 89. 
posiedzenia Sejmu Ustawodawczego (17 X 1919 r.) 
interpelował do Ministra Spraw Wewnętrznych 
w sprawie brutalnego pobicia przez policjantów 
Stanisława Zyśka, gospodarza ze wsi Maciejów 
Stary.28 Wraz z Kazimierzem Bagińskim interpe-
lował (139. posiedzenie Sejmu Ustawodawczego 
z 24 IV 1920 r.) do Ministra Kolei Żelaznych 

spolitej Polskiej dn. 12 kwietnia 1919 r., [s. l.] [1919], s. 17.
23 Życie sejmowe, „Monitor Polski” 1918, nr 34, s. 3.
24 T. Rzepecki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919..., s. 275.
25 Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, pod 
red. H. Mościckiego i W. Dzwonkowskiego, Warszawa 
1928, s. 240.
26 Powtórzył swoją sztukę, „Przyjaciel Ludu” 1920, 
nr 7, s. 8.
27 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Prezy-
dium Rady Ministrów (dalej PRM), sygn. 2381/19, 
k. 4-6. [on line]  Dostęp 5 V 2013 r.] http://bs.sejm.
gov.pl/F/IJTHDNII8RVHNEMKP2RM2JUHA9LH-
FEDLLNX4JVM9A8N6SM4H89-24252?func=find-
b&request=palonka&find_code=WRD&adjacent=N&x=
0&y=0&filter_code_1=WBZ&filter_request_1=&filter_
code_2=WFM&filter_request_2=
28 Ibid., sygn. 14034/19, k. 3.
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w sprawie brutalnego zachowania się zawiadow-
cy na stacji Krasnystaw.29 Podczas 153. posiedze-
nia (4 VI 1920 r.) wraz z towarzyszami z klubu 
interpelował do Ministra Spraw Wewnętrznych 
w sprawie samowolnego narzucenia przez Wy-
dział Powiatowy w Krasnymstawie budżetu na 15 
miesięcy 1920/1921 r.30 Z kolei na 228. posiedze-
niu (20 V 1921 r.) zwrócił się do Ministra Skarbu 
w sprawie niesłusznego nakładania podatków 
od zysków wojennych na mieszkańców wsi Czy-
sta Dębina w powiecie krasnostawskim, spalonej 
wskutek działań wojennych.31 Przyczynił się też 
wraz z innymi posłami Klubu PSL „W” do zło-
żenia na ręce tego samego ministra interpelacji 
w sprawie nadużyć  Inspektora Świtalskiego z 
Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie.32 Wreszcie 
zajął się sprawą kontyngentów, najpierw interpe-
lując (148. posiedzenie Sejmu Ustawodawczego 
z 18 V 1920 r.)  do Ministra Spraw Wojskowych 
w sprawie nadużyć, popełnionych przez wojsko 
przy ściąganiu kontyngentu w gminie Fajsławice 
w powiecie krasnostawskim.33 Później wraz z Po-
marańskim (173. posiedzenie Sejmu Ustawodaw-
czego z 15 X 1920 r.)  interpelował do Ministrów 
Spraw Wewnętrznych i Aprowizacji w sprawie 
ściągania kontyngentu i jednorazowej daniny 
w naturze w powiatach zamojskim i krasnostaw-
skim, nawiedzonych częściowo przez inwazję bol-
szewicką i będących przez długi okres terenem 
działań wojennych.34

Po początkowym okresie interpelowania 
w sprawach lokalnych, a przez to mu najbliższych 
Palonka przeniósł swą aktywność na sprawy doty-
czące problemów innych regionów kraju, przede 
wszystkim Wołynia. Wraz z towarzyszami z klu-
bu PSL „Wyzwolenie” złożył na 292. posiedzeniu 
Sejmu Ustawodawczego interpelacje do Ministra 
Spraw Wewnętrznych w sprawie wyznaczenia 
kontyngentu żywnościowego w powiecie sarneń-
skim, województwa łuckiego.35 Następnie podczas 

29 Ibid., sygn. 14708/20, k. 4.
30 Ibid., sygn. 22186/20, k. 4.
31 Ibid., sygn. 21789/21, k. 4.
32 Interpelacja, „Ziemia Krasnostawska” 1922, nr 10, s.10.
33 AAN, PRM, sygn. 19396/20, k. 4.
34 Ibid., sygn. 5731/21, k. 6.
35 Stenogram 292. posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego 
z 24 III 1922 r. Stenogramy dostępne on line [dostęp 5 V 
2013 r.] http://bs.sejm.gov.pl/F/IJTHDNII8RVHNEM-
KP2RM2JUHA9LHFEDLLNX4JVM9A8N6SM4H89-

323. posiedzenia sejmu interpelował do tego sa-
mego ministra w sprawie czynnego znęcania się 
naczelnika Więckowskiego z II rejonu powiatu 
sarneńskiego nad ludnością wsi Niweck w gmi-
nie Dąbrowica. Podczas tego samego posiedzenia 
poruszał jeszcze sprawę samowoli żandarmerii 
w powiecie sarneńskim, adresując ją do Ministrów 
Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych.36 
Ostatnia interpelacja posła z Siennicy Królew-
skiej kierowana była do Ministra Kolei Żelaznych 
w sprawie przewożenia pasażerów przez dyrekcję 
kolejową radomską w wagonach nieoczyszczonych 
po wapnie i śledziach.37 Palonka był autorem pism 
w charakterze skarg kierowanych do różnych mini-
sterstw, ale zdarzyło się, że również w podobny spo-
sób skarżono się na niego. Zarząd Główny Związku 
Ziemian na przełomie lat 1919-1920 słał pisma do 
ministra sprawiedliwości oraz do premiera oskar-
żając posłów PSL „W” Piotra Palonkę, Kazimierza 
Bagińskiego, Jana Duro oraz byłego zastępcę komi-
sarza ludowego powiatu krasnostawskiego Stani-
sława Wronę. Wymienionych ludowców oskarżano 
o „przeciwpaństwową” działalność, przekraczanie 
granicy obrony interesów zawodowych, a także na-
ruszanie praw właścicieli. Ostatecznie władze nie 
dopatrzyły się nadużyć w odezwach posłów, zatrzy-
mano jedynie Stanisława Wronę.38

Jako poseł Piotr Palonka poddawał ostrej 
krytyce gabinet Wincentego Witosa, parlament, 
krytykował stosunki oświatowe na wsi, a także 
stan aprowizacji w powiecie. Organizował wiece, 
jak ten z 2 lutego 1921 r. w Krasnymstawie, gdzie 
zarówno on sam, jak i inni mówcy, obciążali rząd 
Witosa oraz sejm za trudności ekonomiczne kraju, 
jak i to, że nie dbają o interesy chłopskie.39 Palonka 
obok Wrony, Kokuszki czy Adama Jawora należał 

24252?func=find-b&request=palonka&find_code=WR
D&adjacent=N&x=0&y=0&filter_code_1=WBZ&filter_
request_1=&filter_code_2=WFM&filter_request_2=
36 Stenogram 323. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego 
z 28 VI 1922 r.
37 Stenogram 325. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego 
z 6 VII 1922 r.
38 W. Mich, Wyzyskiwacze przeciw wywrotowcom. 
Walka Związku Ziemian w Warszawie ze Związkiem 
Zawodowym Robotników Rolnych Rzeczypospolitej 
Polskiej 1919-1926, Warszawa 101-102.
39 L. Bogucki, Ruch ludowy w powiecie krasnostaw-
skim w latach 1918-1939, Lublin 1978, s. 35. [Maszyno-
pis pracy magisterskiej przechowywanej w zbiorach Mu-
zeum Regionalnego w Krasnymstawie]
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do czołowych działaczy PSL „W” w powiecie, którzy 
głosili podczas wieców, że tylko ich ugrupowanie 
może rozwiązać problemy chłopskie.40 Krytykował 
też władze powiatowe, w tym celu zwołał 12 czerw-
ca 1921 r. wiec przeciwko lokalnej administracji. 
W piśmie starosty Kazimierza Wielanowskiego 
z 13 czerwca 1921 r. adresowanym do wojewody, 
urzędnik uważał, że wiec był skierowany nie tylko 
przeciwko rządowi (np.: podatki), ale i samemu 
Wielanowskiemu. Ponadto, zdaniem starosty, wiec 
był formą kampanii z myślą o przyszłych wybo-
rach. Palonka podobny wiec planował jeszcze na 
17 czerwca w Gorzkowie, utrzymywał przy tym, że 
wkrótce starostę Wielanowskiego usunie ze stano-
wiska. Zdaniem samego starosty, właśnie ataki po-
sła Palonki stały się obok walki z „niesumiennością 
administracji magistrackiej” wyznacznikiem ostat-
niego okresu pracy Wielanowskiego w Krasnym-
stawie.41 Palonka, mieszkając i działając w gminie 
sąsiadującej z powiatem chełmskim, zwrócił na 
siebie uwagę również tamtejszego starosty. Tak też 
starosta chełmski w piśmie z listopada 1921 r. do 
wojewody stwierdzał m.in. sympatyzowanie posła 
Palonki z ruchem komunistycznym. Starosta, któ-
ry jak sam zaznaczył, poświęcił specjalną uwagę tej 
sprawie, stwierdził, że ludowcy „zasłonięci partią 
»Wyzwolenie« uprawiają robotę komunistyczną.”42 

W kampanii przed wyborami parlamentar-
nymi w 1922 r. Palonka prowadził niezwykle ak-
tywną agitację. Przemawiał podczas odpustów, jak 
24 czerwca w Siennicy Różanej, czy 18 paździer-
nika w Surhowie. Uczestniczył również w wiecu 
w Krasnymstawie, który odbył się 1 października 
przy frekwencji 1500 osób.43 Pomimo wspomnianej 
aktywności w wyborach do sejmu w 1922 r. Piotr 
Palonka nie wszedł do parlamentu, został jedynie 
zastępcą posła z listy nr 3 (PSL „Wyzwolenie”), 
z której do sejmu weszli Stanisław Wrona i Sylwe-
ster Marecki.44 Przyzwyczajenie Palonki do ławy 

40 Ibid., s. 36.
41 APL, Urząd Wojewódzki Lubelski (dalej UWL), Akta 
Osobowe, sygn. 2244, k.29, 36, 92.
42 J. Danielewicz, Ruchy rewolucyjne na Lubelszczyź-
nie 1918-1923, Lublin 1968, s. 180-181.
43 L. Bogucki, op. cit.,  s.39-40.
44 T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat 1922-1927. Podręcznik 
dla wyborców, zawierający wyniki wyborów w powia-
tach, okręgach, województwach, podobizny senatorów 
i posłów sejmowych oraz mapy poglądowe, Poznań 
1923,  s. 231-232.

poselskiej było znaczne, w każdym razie sprowa-
dziło na byłego parlamentarzystę kłopoty. W cza-
sie pobytu w Lublinie 13 sierpnia 1924 r. wywołał 
drobny skandal, a po zatrzymaniu posługiwał się 
nieważną legitymacją poselską, zresztą dodatkowo 
się tym pogrążając. Najwidoczniej było to wówczas 
bardzo medialne wydarzenie, skoro pisała o tym nie 
tylko lubelska prasa, ale i dzienniki w innych częś-
ciach kraju.45 Aktywność Palonki i jego krytyczny 
stosunek do władz lokalnych nie przysparzały mu 
tzw. dobrej prasy. W raporcie starosty za 1925 r. 
o Piotrze Palonce można było przeczytać niezbyt 
pochlebną opinię. Starosta pisał o nim, że dorobił 
się na poselstwie oraz skompromitował się nie-
właściwym zarządzaniem pieniędzmi szkolnymi, 
gdy był prezesem Dozoru Szkolnego. Starosta wy-
tknął też Palonce niestałość orientacji politycznej, 
bo najpierw jakoby działał z Piotrem Szpringerem 
i był członkiem PPS oraz mężem zaufania, zaś póź-
niej przeszedł do PSL „Wyzwolenie”, aby działać ze 
Stanisławem Wroną.46

Tarcia w Związku Polskich Stronnictw 
Ludowych „Wyzwolenie” i Jedność Ludowa do-
prowadziły do secesji grupy 17 posłów, którzy 
utworzyli odrębny klub poselski, Stronnictwo 
Chłopskie (SCh), jako zalążek nowej partii. SCh 
szybko uzyskało największe jak i najtrwalsze wpły-
wy tam, gdzie dotychczas silną pozycję miało PSL 
„W” i Związek Chłopski tak jak to było w krasno-
stawskim. Było to o tyle zrozumiałe, że na czele 
ludowców na tych terenach stali właśnie twórcy  
nowego stronnictwa. W lutym 1926 r. m.in. or-
ganizacja powiatowa PLS „W” z Krasnegostawu 
zgłosiła przystąpienie do SCh.47 Organizacja Stron-
nictwa Chłopskiego w powiecie krasnostawskim 
w zasadzie rozpoczęła się w styczniu 1926 r. Szyb-
ki wzrost liczby członków oraz kół był wynikiem 
agitacji podczas wieców i zebrań, jaką prowadzili 
dawni działacze PSL „W” a teraz SCh, tacy jak: Sta-
nisław Wrona, Józef Mochniej, Franciszek Kokusz-
ka czy Piotr Palonka. Ludzie ci wyjeżdżali w teren 
oraz zakładali koła wiejskie i gminne.48 

45 Z kraju. Lublin. Nadużycie legitymacji poselskiej, 
„Słowo Pomorskie” 1924, nr 194 (22 VIII), s. 5.
46 APL, UWL, Wydział Społeczno-Polityczny (dalej 
WSP), sygn. 1806, k. 24.
47 A. Więzikowa, Stronnictwo Chłopskie 1926-1931, 
Warszawa 1963, s. 37.
48 J.R. Szaflik, Z dziejów radykalnego ruchu ludowego 
na Lubelszczyźnie w latach 1918-1931, [w:] Ruch ludowy 
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Podczas kampanii wyborczej do parlamentu 
w 1928 r. działacze SCh w powiecie krasnostawskim 
wykazywali niezwykłą aktywność. Założony został 
Komitet Wyborczy SCh na czele z Piotrem Palonką, 
a uzupełniony przez Franciszka Kokuszkę, Józefa 
Nikodema Kłosowskiego oraz Ludwika Kutrzepę.49 
W tej kampanii Palonka należał do najaktywniej-
szych działaczy, agitował zwłaszcza na swoim ro-
dzinnym, trudnym terenie, bo zamieszkałym przez 
znaczny odsetek ludności ukraińskiej. W trakcie 
wiecu, na terenie sąsiedniej gminy, konkretnie 
w Kraśniczynie, Palonka w obecności 200 osób pod-
dał krytyce listę Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem (BBWR), mówił też o działalności SCh 
w poprzednim sejmie.50 Palonka, broniąc stanowi-
ska programu własnej partii, brał udział również 
w wiecach organizowanych przez inne ugrupowa-
nia. Taki wiec zorganizowany przez P. Borysław-
skiego i K. Rotmana z Chłopskiego Stronnictwa 
Radykalnego odbył się 6 lutego w Rudce. Bory-
sławski m. in. krytykował SCh za to, że zmierzało 
do reformy rolnej bez wykupu ziemi, na co Palonka 
odpowiadał, że taka reforma powinna być przepro-
wadzona nie walką zbrojną, lecz na drodze przy-
musowego wywłaszczenia niektórych właścicieli.51 
Pomimo wysiłku włożonego w kampanię, Palonka 
nie odniósł sukcesu wyborczego. W wyborach do 
senatu przeprowadzonych 11 marca 1928 r. Piotr 
Palonka mandatu nie uzyskał, został jedynie za-
stępcą senatora listy nr 10 (Stronnictwo Chłop-
skie), którym został Stefan Tatarczak.52

Starosta, charakteryzując w okresie przed-
wyborczym partie polityczne i polityków działają-
cych w powiecie, opisał również osobę Piotra Pa-
lonki. W oczach urzędnika administracji Palonka 
„[...] to osobistość niezbyt wyrobiona politycznie 
o inteligencji ograniczonej, lecz szybko orientujący 
się. Do pracy samodzielnej mało się nadaje. Ostat-

na Lubelszczyźnie. Materiały z sesji naukowej zorgani-
zowanej przez WK ZSL w Lublinie, Lublin 1964, s. 71; 
L. Bogucki, op. cit., s. 46-47.
49 L. Bogucki, op. cit., s. 71.
50 Ibid., s. 73-74.
51 Ibid., s. 76-77.
52 APL, SPK, sygn. 62, k. 73; T. i W. Rzepeccy, Sejm 
i Senat 1928-1933. Podręcznik zawierający wyniki wy-
borów w województwach, okręgach i powiatach, podo-
bizny posłów sejmowych i senatorów, statystyki i mapy 
poglądowe, Poznań 1928, s. 183; Obwieszczenie, „Dzien-
nik Zarządu M. Lublina” 1928, nr 11, s. 375.

nio z racji zbliżenia się z b. posłem Wroną zdobył 
większe wpływy.”53 

Niepowodzenie w wyborach, a także sytu-
acja w SCh sprawiły, że Palonka i inni działacze 
zaczęli szukać dla siebie innej drogi. Pomogła im 
w tym też polityka starosty i niedawni czołowi 
krytycy sanacji - Piotr Palonka, Wincenty Kociu-
ba oraz Adam Jawor opowiedzieli się po stronie 
obozu rządowego. Za swą decyzję zostali wyklu-
czeni z szeregów Stronnictwa Chłopskiego, w od-
powiedzi zaś wystosowali i podpisali ulotkę pod 
nazwą „List otwarty do Pana dr. Stanisława Wro-
ny posła na Sejm”, kolportowaną w dużej ilości 
na terenie powiatu.54 Takie znamiona dywersji 
politycznej miały miejsce w skali całego kraju, 
w tym także wśród posłów, którzy mniej lub bar-
dziej jawnie współpracowali z Piłsudskim, zja-
wisko to szczególnie występowało w odniesieniu 
do członków SCh. Luźny związek partii ludowych 
w ramach Centrolewu, brak wyraźnej koncepcji 
działania opozycyjnego sprawiał, że sanacja rozbi-
jała ruch ludowy, znajdując sojuszników nie tylko 
we wspomnianym SCh, ale też i w PSL „Wyzwole-
nie” oraz PSL „Piast”.55

Na przełomie maja i czerwca 1930 r. powo-
łano w Krasnymstawie 11-osobowy Komitet Tym-
czasowy BBWR, w skład którego weszli: Stanisław 
Bojarczuk, rolnik z Rońska; Bogusław Wroński, 
nauczyciel z Krasnegostawu; Józef Nikodem Kło-
sowski, nauczyciel z Krasnegostawu; Ludwik Ku-
trzepa, nauczyciel śpiewu z Krasnegostawu; Jan 
Borys, rolnik z Surhowa; Piotr Palonka, rolnik 
z Siennicy Królewskiej; Michał Kowalczyk, kierow-
nik szkoły powszechnej w Tarnogórze; Franciszek 
Grochecki, rolnik z Orchowca; Jan Sobczak, rol-
nik z Surhowa; Cezariusz Wyrzykowski, nauczy-
ciel z Krasnegostawu; Stanisław Koppe, rolnik 
z gm. Łopiennik.56 W dniu 7 lipca w Krasnymstawie 
z inicjatywy miejscowych sympatyków BBWR od-
był się zjazd gospodarczo-polityczny działaczy spo-
łecznych, politycznych i gospodarczych z powiatu 
krasnostawskiego, na który przybyły 263 osoby. 
W programie były referaty m.in. posła Leopolda 

53 APL, SPK sygn. 254, k.52v.
54 A. Borzęcki, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 
w powiecie krasnostawskim w latach 1928-1935, „Rocz-
nik Chełmski” R.15: 2011, s. 243-244.
55 S. Lato, Ruch ludowy wobec sanacji  (z dziejów poli-
tycznych II Rzeczpospolitej), Rzeszów 1985, s. 171-172.
56 APL, UWL,WSP, sygn. 2096, k. 307.

Artur BorzęckiPiotr Palonka (1886–1942)



��

Tomaszkiewicza i działacza sanacyjnego Antonie-
go Pużyńskiego z Warszawy. Zebrani uchwalili, by 
powołać do życia powiatową organizację BBWR 
i w tym celu dokonano wyboru 35-osobowej Rady 
Powiatowej BBWR, w skład której weszli: prezes 
- Wincenty Kociuba z Krasnegostawu,  wiceprezes 
– Piotr Palonka z Siennicy, wiceprezes – Jan Borys 
z Surhowa, sekretarz – Adam Jawor z Felicjana, 
skarbnik – Stanisław Brzozowski, członkowie za-
rządu to m. in: Józef Majewski rolnik z Turobina, 
Jan Piłat wójt z Tarnogóry, Adam Bojarski ogrod-
nik z Krasnegostawu, Stanisław Banach rolnik 
z Siennicy Królewskiej, Stanisław Bojarczuk rolnik 
z Rońska i członek Wydziału Powiatowego. Po zor-
ganizowaniu Rady Powiatowej przystąpiono do za-
kładania kół gminnych i wiejskich.57 Palonka został 
prezesem Zarządu Koła Wiejskiego BBWR w Sien-
nicy Królewskiej (koło liczyło 4 osoby, sekretarzem 
był Stanisław Kloc).58

 Po przejściu na stronę sanacji Palonka 
kariery parlamentarnej już nie zrobił, udało się to 
tylko Wincentemu Kociubie – jedynemu przedsta-
wicielowi BBWR w parlamencie z powiatu kras-
nostawskiego. Palonka wspierał oczywiście Blok, 
jego nazwisko widnieje wśród podpisów wyborców 
pod listą kandydatów BBWR do sejmu w wyborach 
z 1930 r.59 Dawny aktywny działacz ruchu ludowego 
stał się teraz jako zwolennik sanacji przeciwnikiem 
partii chłopskich. Piotr Sawa, sekretarz Zarządu 
Głównego Stronnictwa Ludowego w Łopienniku 
informował w liście z 2 IX 1931 r. posła Wronę, że 
sanacja chce rozbić ludowców i w związku z tym 
planowany jest 7 września 1931 r. wiec w Łopien-
niku. Udział w wiecu mieli wziąć Adam Jawor, 
Piotr Palonka obaj z BBWR i inni jak to określono 
w liście „wierni staroście Kazimierzowi Fiali”.60

Działalność społeczna (samorządowa)

Bardzo dużą aktywność Piotr Palonka wy-
kazywał w pracy samorządowej, był zarówno człon-

57 APL, UWL, WSP, sygn. 2096, k. 298-302; sygn. 
2099, k.104. Prawdopodobnie pierwszym prezesem Rady 
BBWR był Piotr Palonka, a sekretarzem Józef Winiarz, 
ul. Lubelska 4, lokal własny. – Zob. APL, UWL, WSP, 
sygn. 2096, k.300.
58 APL, SPK, sygn. 255, k. 83.
59 APL, SPK, sygn. 51, k. 3.
60 APL, SPK, sygn. 262, k. 4.

kiem Sejmiku Powiatowego, później Rady Powiato-
wej, Wydziału Powiatowego oraz członkiem Rady 
Gminy. Początkowo, jeszcze jako poseł, był zdecy-
dowanym oponentem i krytykiem pracy sejmiku. 
Podczas jednego z zebrań delegat sejmiku, Waw-
rzyniec Antyga, zakomunikował pozostałym człon-
kom tego gremium, że na wiecach poseł Palonka 
występował z ostrą krytyką działalności Sejmiku. 
Miał tłumaczyć ludności, iż wszystkie podatki, 
z wyjątkiem gruntowego i podymnego, nakłada na 
ludność Sejmik, i że to on jest sprawcą wszelkich 
świadczeń i ciężarów. W opinii mówcy taka krytyka 
podrywała powagę Sejmiku i utrudniała pracę de-
legatom, którzy byli przez to narażeni na rozmaite 
niezasłużone napaści w gminie. Słowa Antygi po-
twierdzili inni delegaci, jak: Antoszewski, Borys, 
Smyk czy Chodun dodając, że Palonka w ten spo-
sób wypowiadał się podczas całego szeregu zebrań 
publicznych. W tej sytuacji Piotr Berdecki postawił 
wniosek o uchwalenie rezolucji, którą Sejmik pod-
jął jednogłośnie w postaci uchwały nr 188 o treści: 
„Sejmik Powiatowy stwierdza, że występowanie 
posła Palonki na wiecach z nierzeczową i bałamut-
ną krytyką działalności Sejmiku i Wydziału Powia-
towego, nieopartą na prawdzie, a zmierzającą jedy-
nie do utrudnienia stanowiska członków Sejmiku 
w gminie jest w wysokim stopniu nieobywatelskie 
i szkodliwe. Sejmik nie obawia się krytyki rozum-
nej i rzeczowej, podatki ściąga, lecz używa ich na 
zaspokojenie potrzeb kulturalnych i gospodarczych 
powiatu, a za swą bezinteresowną pracę i dobrą 
wolę nie powinien być narażony na obniżanie war-
tości swej pracy i rozmyślnie podrywanie powagi 
wśród ogółu ludności w powiecie. Rezolucję po-
wyższą Wydział Powiatowy przyśle do p. Marszałka 
Sejmu Ustawodawczego i klubu poselskiego »Wy-
zwolenie«.”61 Cała sprawa powróciła, gdy Palonka 
wszedł w skład Sejmiku i trzeba było ją „załago-
dzić”. Jan Borys przypomniał, że Palonka zaatako-
wał w „Wyzwoleniu” Sejmik artykułem pt. Sejmik 
Krasnostawski boi się ludu. Ponieważ sprawa 
przedawniła się, a po wejściu Palonki do Sejmiku 
nie należało psuć harmonii w samorządowym cie-
le, Borys zaproponował, aby przejść nad tą sprawą 
do porządku dziennego. Wyjaśnień udzielił też sam 
Palonka, tłumacząc, że nie chciał wówczas podry-
wać powagi Sejmiku, lecz jedynie tłumaczył ludno-
ści, jakie podatki nakłada Sejmik, a jakie państwo. 

61 Protokół nr XV posiedzenia Sejmiku Powiatowego z d. 
21 marca 1921 r., „Ziemia Krasnostawska” 1921, nr 5, s. 11.
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Delegaci przyznali, że przychylają się do wniosku 
Borysa, choć zarówno Sejmik, a w szczególności 
Antyga poczuli się wówczas mocno dotknięci. Dys-
kusję zamknął przewodniczący uznając, że uchwała 
wtedy podjęta była naturalnym odruchem obron-
nym, a obecna odpowiedź byłaby spóźnioną. Prze-
wodniczący jednocześnie wyraził nadzieję, że na 
przyszłość poseł Palonka, sam spotykając się z pra-
cą samorządową, uzna zasługi członków Sejmiku 
i ich działalność dla dobra powiatu i pracę powyż-
szą będzie im tylko ułatwiał. Ostatecznie, na wnio-
sek Borysa, Sejmik podjął jednogłośnie uchwałę 
o treści: „Sejmik Powiatowy przechodzi nad sprawą 
odpowiedzi p. posłowi Palonce do porządku dzien-
nego i równocześnie stwierdza, że zarzut, stawiany 
p. Przewodniczącemu w poruszonym artykule ja-
koby na posiedzeniach Sejmiku, prowadził obrady 
stronnie, narzucając zebranym swoją wolę jest bez-
podstawny i nieodpowiadający rzeczywistości.”62

Jako członek Sejmiku Powiatowego Palon-
ka wchodził w skład różnych komisji. W 1921 r. 
po odwołaniu dotychczasowej komisji rewizyjnej 
powołana została nowa w składzie: Małysz, Pa-
lonka, Hendigery, Bednarski, Tadeusz Krukowski, 
a jej kompetencje rozciągały się na wszystkie biura 
i zakłady Sejmiku.63 W takiej samej komisji zasiadał 
również w następnym roku wraz z W. Hendigerym 
i M. Małyszem.64 Jednomyślnie przyjętą uchwałą 
nr 346 powołano też Piotra Palonkę na członka 
komisji podatku dochodowego, a stało się to wo-
bec rezygnacji z mandatu Wawrzyńca Antygi.65 
W 1927 r. wybrany został (protokół z 30 września) 
do komisji rolnej wraz ze: Stanisławem Bojarczu-
kiem, Marcinem Budziszewskiem, Andrzejem Bu-
szowskim i Wincentym Kociubą.66 W tym samym 
roku zasiadał też w komisji stypendialnej, udzie-

62 Protokół nr XVI posiedzenia Sejmiku Powiatowego 
w Krasnymstawie z d. 17 września 1921 r., „Ziemia Kras-
nostawska” 1921, nr 13, s. 10-11.
63 Ibid., s. 7.
64 Protokół nr XVII posiedzenia Sejmiku Powiatowe-
go w Krasnymstawie z d. 11 i 12 lutego 1922 r. „Ziemia 
Krasnostawska” 1922, nr 5, s. 6.
65 Protokół nr XXI posiedzenia Sejmiku Powiatowego 
w Krasnymstawie w dniu 17 lutego 1923 r., „Ziemia Kras-
nostawska” 1923, nr 5, s. 10.
��  Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej APZ), 
Wydział Powiatowy Krasnostawski (dalej WPK), sygn. 
73, k. 11.

lającej pomocy uczniom szkoły rolniczej.67 Zaś 
w 1930 r. z powodu zdekompletowania członków 
poszczególnych komisji dokonano nowych wy-
borów, powołując Palonkę do komisji: drogowej, 
szkolno-rolnej i odbudowy w powiecie.68 Pełnił też 
funkcję delegata do Rady Szkolnej Powiatowej, 
z której to z początkiem roku 1925 na mocy uchwa-
ły Sejmiku Powiatowego został odwołany, a na jego 
miejsce powołano Małgorzatę Szpringerową.69 

Sejmik, znając zaangażowanie Palonki, 
wyznaczał mu zadania „wyjazdowe”. Upoważnił 
Palonkę jako posła o bliższe zajęcie się w Warsza-
wie sprawą potrzeb szkolnictwa, planowano m.in. 
przyjść gminom z pomocą przy budowie szkół po-
przez dostarczenie planów wzorowego budynku 
szkół.70 Z kolei, na wniosek posła Wrony, Sejmik 
uchwałą postanowił wysłać delegację w osobach 
Jana Borysa, Kazimierza Brudzińskiego i Piotra 
Palonki na pogrzeb prezydenta Gabriela Naruto-
wicza.71

Palonka, podobnie jak w sejmie tak 
i w organach samorządu, zgłaszał szereg interpela-
cji i zapytań. Interpelował do starostwa w sprawie 
ogłoszonych przez nie wytycznych cen na artykuły 
pierwszej potrzeby. Pytał czy wiadomym jest prze-
wodniczącemu Sejmiku, że Policja Państwowa uży-
wana jest w lasach Ordynackich do pomocy służbie 
leśnej. Na pytania Palonki odpowiedzi udzielił sta-
rosta Wielanowski.72 Zajmował wspólne stanowi-
sko wraz ze Stanisławem Wroną w sprawie skupu 
zboża dla miasta po niskich cenach na tzw. aprowi-
zację urzędniczą. Obaj wymienieni byli przeciwni 
tej akcji uznając ją za zamaskowany kontyngent 
i cios w zasadę wolnego handlu. Ponadto nie wi-
dzieli szans na praktyczne wykonanie takiej uchwa-

67 APZ, WPK, sygn. 78, k. 28.
68 APZ, WPK, sygn. 73, k. 139.
69 Protokół nr XXIX posiedzenia Sejmiku Powiatowego 
w Krasnymstawie z dnia 29 grudnia 1924 roku, „Ziemia 
Krasnostawska” 1925, nr 1,  s. 4.
70 Protokół nr XVI posiedzenia Sejmiku Powiatowego 
w Krasnymstawie z d. 17 września 1921 r., „Ziemia Kras-
nostawska” 1921, nr 13, s. 9.
71 Protokół nr XX posiedzenia Sejmiku Powiatowego 
w Krasnymstawie w dniu 18 grudnia 1922 r., „Ziemia 
Krasnostawska” 1923, nr 1, s. 2.
72 APZ, WPK, sygn. 71, k. 203; Protokół nr XVII posie-
dzenia Sejmiku Powiatowego w Krasnymstawie z d. 11 
i 12 lutego 1922 r., „Ziemia Krasnostawska” 1922, nr 5, 
s.14.
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ły.73 W 1927 r. Piotr Palonka w imieniu 10 człon-
ków Sejmiku zgłosił wniosek o zmianę krasnostaw-
skiego notariusza Tadeusza Jarnuszkiewicza jako 
człowieka starego, niedołężnego i opryskliwego dla 
interesantów. Sejmik pozytywnie ustosunkował 
się do wniosku, postanawiając zwrócić się do Sądu 
Okręgowego w Lublinie o zmianę Jarnuszkiewicza 
lub ewentualne powołanie drugiej rejentury w mie-
ście.74

Członkostwo Palonki w Sejmiku Powia-
towym, w zależności od danego okresu, wynikało 
z dwóch powodów. Po pierwsze, wchodził do Sej-
miku jako reprezentant gminy, w której mieszkał 
lub po drugie, zasiadał tam jako członek Wydziału 
Powiatowego. W 1927 r. w miejsce dwóch człon-
ków Wydziału Powiatowego Karola Bednarczyka 
i Piotra Szpringera wybrano Wojciecha Szczepa-
nika z Wielkopola (21 głosów)  i Piotra Palonkę 
z 11 głosami.75 Wkrótce po różnego rodzaju „prze-
pychankach” Sejmik Powiatowy większością gło-
sów wyraził wobec Wydziału Powiatowego  vo-
tum nieufności, stanowisko swe uzasadniając 
nieumiejętną gospodarką Wydziału. Po przerwie 
w obradach zgłoszono rezygnację członków i nowe 
wybory. Ostatecznie wybrano: Wincentego Kociu-
bę, Piotra Palonkę, Tadeusza Fleszyńskiego, Jana 
Borysa, Stanisława Bojarczuka i Franciszka Ko-
kuszkę.76 Podczas tych wyborów do Wydziału Po-
wiatowego Palonka wszedł już po pierwszym gło-
sowaniu, zdobywając 20 głosów na 25 możliwych, 
ustępując jedynie Wincentemu Kociubie, który 
zdobył 23 głosy.77 Tak więc w skład Sejmiku Palon-
ka wchodził jako członek Wydziału Powiatowego, 
zaś w tym czasie delegatami z gminy byli Robert 
Smorczewski i Jan Dzik.78 

Jako członek Wydziału Palonka miał własne 
zdanie, nie był jedynie egzekutorem uchwał Rady 
Powiatowej. Był przeciwny przekazaniu Inspekto-
rowi Szkolnemu w Zamościu kwoty 500 złotych 
z budżetu Komisji Oświaty Pozaszkolnej na rzecz 
oświaty pozaszkolnej. Palonka uważał, że lepiej te 
środki przeznaczyć na spłatę deficytu Powiatowego 

73 Protokół nr XVI posiedzenia Sejmiku Powiatowego 
w Krasnymstawie z d. 17 września 1921 r., „Ziemia Kras-
nostawska” 1921, nr 13, s. 10.
74 APZ, WPK, sygn. 73, k. 94.
75 APZ, WPK, sygn. 72, k. 236.
76 APZ, WPK, sygn. 73, k. 133.
77 APL, SPK sygn. 200, k.12.
78 APL, SPK sygn. 200, k.9.

Związku Samorządowego, ponieważ Inspektor zu-
żyje te pieniądze głównie na lokomocję, a na pew-
no i tak nie zaspokoi potrzeb oświaty pozaszkolnej. 
Pozostali członkowie Wydziału nie podzielali zda-
nia Palonki i jego wniosek upadł w głosowaniu.79

Również po wejściu w życie tzw. Ustawy 
scaleniowej z 1933 r. i zastąpieniu Sejmiku Powia-
towego Radą Powiatową, Palonka w dalszym cią-
gu działał w samorządzie. W 1933 r. wraz z Janem 
Borysem powołani zostali w charakterze przedsta-
wicieli samorządu do komisji poborowej. Również 
w kolejnym roku Palonka, tym razem ze Stanisła-
wem Bojarczukiem wszedł jako członek do komisji 
poborowej. Nawiasem mówiąc, za pracę w komisji 
działającej wiosną 1934 r., członkom należały się 
diety po 6 zł dziennie i zwrot kosztów dojazdu od 
miejsca zamieszkania do siedziby komisji.80 Pod 
koniec 1934 r. Palonka zasilił skład trzech komisji: 
drogowej, szkolnej oraz melioracyjnej.81

Piotr Palonka poza pracą w samorządzie 
szczebla powiatowego był też radnym gminy sien-
nickiej (do 1929 r. z siedzibą w Rudce).82 Z jego 
inicjatywy Rada np. wyraziła uznanie dla pracy 
komendanta miejscowego posterunku policji Jana 
Putyrańskiego.83 Jesienią 1936 r. Rada Gminy 
postanowiła wybudować szkołę, powołano Komi-
tet Budowy Szkoły Powszechnej, w skład którego 
wszedł również Piotr Palonka. Budowa szkoły była 
częstym punktem obrad rady. Problemy lokalowe 
starano się rozwiązać na różne sposoby, wynaj-
mowano lokale, pojawiła się koncepcja budowy 
prowizorycznego domu, w którym można by było 
umieścić dwie klasy, a dom ten potem mógłby 
być przeznaczony na mieszkania dla nauczycieli. 
Pomysł ten skrytykował Palonka uważając, że nie 
rozwiąże to problemów i należy raczej przystąpić 
od razu do budowy szkoły 7-klasowej. Ostatecz-
nie Rada Gminy podjęła uchwałę o budowie takiej 
szkoły, zaś jej wykonanie powierzyła specjalnemu 
komitetowi z Palonką w składzie.84 W drugiej po-
łowie lat 30. Palonka wraz z Tomaszem Watso-
nem byli reprezentantami gm. Siennica Różana 

79 APZ, WPK, sygn. 81, k. 85-86.
80 APZ, WPK, sygn. 80, k. 248, 357.
81 APZ, WPK, sygn. 74, k. 4.
82 A. Wawryniuk, op. cit., s. 103, 107.
83 Ibid., s. 103.
84 Ibid., s. 102.
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w Radzie Powiatu.85 Zasiadał też z ramienia Obo-
zu Zjednoczenia Narodowego (OZN) jako członek 
w Radzie Gromadzkiej Gromady Siennica Królew-
ska Mała, pozostałymi radnymi „ozonu” byli Paweł 
Sobieszczuk, Władysław Kostecki.86

Jako przedstawiciel samorządu powiatowe-
go powoływany był w skład różnych gremiów wo-
jewódzkich. Tak też został członkiem, a Jan Borys 
zastępcą w Zarządzie Spółki Wodnej w sprawie re-
gulacji rzek. Następnie Palonka (nie był wówczas 
delegatem z gminy, a członkiem Wydziału Powia-
towego) został przedstawicielem Sejmiku w Woje-
wódzkiej Komisji Rewizyjnej Wodnej, jego zastęp-
cą został Michał Stefańczyk.87

Praca na roli

Piotr Palonka, będąc rolnikiem, bardzo 
aktywnie działał w różnego rodzaju organizacjach 
mniej lub bardziej związanych z pracą na roli. 
W dniu 13 marca 1921 r. podczas zebrania preze-
sów i delegatów poszczególnych Kół Rolniczych z 
powiatu dokonano wyboru zarządu Okręgowego 
Związku Kółek Rolniczych (OZKR) w Krasnym-
stawie. Prezesem został Stanisław Grabek (rolnik 
z Krakowskiego Przedmieścia), zastępcą Michał 
Wiśniewski (rolnik z Małochwieja), sekretarzem 
Paweł Halczuk (rolnik z Krakowskiego Przed-
mieścia), członkami zarządu zaś: Adam Bojarski 
(pszczelarz z Krakowskiego Przedmieścia), Fran-
ciszek Gołębiowski (rolnik z Małochwieja), Fran-
ciszek Żurek (rolnik z Krynicy), Jan Borys (rolnik 
z Surhowa), Wacław Niwiński (zastępca admini-
stratora dóbr Orłów) oraz Piotr Palonka (rolnik 
i poseł z Siennicy Królewskiej).88 Członkiem zarzą-
du OZKR w Krasnymstawie Palonka był do 1922 r. 
kiedy to 19 listopada odbył się zjazd. Powołano 
wówczas nowy zarząd w okrojonym składzie, do 

85 APZ, WPK, sygn. 74, k. 10,333.
86 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Lublinie (dalej AIPN Lu) sygn. 042/28, k. 145; sygn. 
042/60, k. 139v. [Z dokumentów wynika, że w PUBP w 
Krasnymstawie nie wiedziano o śmierci Palonki, podej-
rzany był więc nie tylko o członkostwo w OZN, ale i jako 
wróg Polski Ludowej].
87 APZ, WPK, sygn. 73, k. 99, 315.
88 Sprawozdanie Związku Kółek Rolniczych Wojewódz-
twa Lubelskiego za 1921 rok, Lublin 1922, s.79; Z Okrę-
gowego Związku Kółek Rolniczych w Krasnymstawie, 
„Ziemia Krasnostawska“ 1921, nr 3, s. 8.

którego Palonka nie wszedł, być może nawet nie 
kandydował.89 Nie był to koniec Palonki w struk-
turach związkowych, bo pełnił też funkcję prezesa 
Kółka Rolniczego w Siennicy Królewskiej, liczące-
go 32 członków, a działającego właśnie w ramach 
Okręgowego Związku Kółek Rolniczych. Warto tu 
dodać, że w Siennicy Królewskiej były dwa kółka; 
drugiemu, liczącemu 35 członków, prezesował Jan 
Stefańczyk.90 W składzie powiatowych gremiów 
ponownie znalazł się pod koniec lat 20.  Podczas 
zebrania Okręgowego Towarzystwa Organizacji 
i Kółek Rolniczych (OTOiKR), do jakiego doszło 
11 lutego 1929 r. w Krasnymstawie, Palonka (jako 
sympatyk BBWR) jest wymieniany w składzie Rady 
m.in. obok Wincentego Kociuby, Antoniego Ryb-
czyńskiego, Tadeusza Fleszyńskiego czy Włady-
sława Paradowskiego.91 Zgodnie z wykazem człon-
ków OTOiKR w Krasnymstawie za 1931 r. Palonka 
był członkiem zarządu, pełnił funkcję skarbnika. 
Z tego samego spisu wynikało, że Palonka - członek 
Sejmiku i Wydziału Powiatowego, w tym czasie był 
też członkiem powiatowej komisji drogowej, a tak-
że zasiadał w Radzie Spółdzielni Rolniczo-Handlo-
wej „Rolnik”.92 W radzie OTOiKR zasiadał przynaj-
mniej do połowy 1934 r.93 Był również członkiem 
Spółdzielni Mleczarskiej w Siennicy Królewskiej, 
do której wstąpił pod koniec 1925 r. z dwoma zade-
klarowanymi udziałami.94

Palonka udzielał się też na szczeblu woje-
wódzkim, został wybrany do Rady Wojewódzkiej 
z kadencją na 3 lata. Miało to miejsce 15 marca 
1931 r. podczas obradującego w Lublinie Walnego 
Zjazdu Wojewódzkiego TOiKR, na który przybyło 
stu kilkudziesięciu delegatów z województwa.95 
W sumie razem z Palonką powiat krasnostawski 
w Radzie Wojewódzkiej reprezentowało czterech 
rolników, pozostałymi byli: Wincenty Kociuba, Jan 
Borys i Stanisław Zadrąg.96

89 Sprawozdanie Związku Kółek Rolniczych Wojewódz-
twa Lubelskiego za 1922 rok, Lublin 1923, s.66.
90 Stan organizacyjny, „Ziemia Krasnostawska” 1925, 
nr 2, s. 8-9.
91 APL, UWL, WSP, sygn. 164, k. 58.
92 APL, SPK, sygn. 115, k.16-17.
93 APZ, WPK, sygn. 375, k. 67.
94 APZ, Spółdzielnia Mleczarska w Siennicy Królew-
skiej, sygn. 1, k. 60.
95 Zjazd WTOiKR w Lublinie, „Gazeta Handlowa” 1931, 
nr 64 (19 III),  s.2.
96 APL, SPK, sygn. 115, k. 8-9.
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Fakt, iż był znanym działaczem chłopskim 
skutkował tym, że powoływano go do różnego ro-
dzaju przedsięwzięć związanych z gospodarką rol-
ną. W 1923 r. Okręgowy Urząd Ziemski w Lublinie 
zatwierdził kandydaturę Piotra Palonki na członka 
komisji klasyfikacyjnej dla rozparcelowywanego 
majątku państwowego „Starostwo – Krasnystaw 
– Rońsko”. Palonka wszedł do sześcioosobowej ko-
misji jako jeden z czterech reprezentantów mniej-
szej własności ziemskiej.97

Wchodził też w skład 16-osobowego prezy-
dium Komitetu Wystawy Rolniczo-Przemysłowej, 
jaka miała miejsce w Chełmie w dniach 8-11 wrześ-
nia 1928 r.98 Palonka był też członkiem Krasno-
stawskiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa, 
podczas zebrania wyborczego na początku 1923 r. 
zgłosił wniosek o uregulowanie przez członków za-
ległych składek za rok 1922.99

Palonka, jako rolnik zamieszkały w Sienni-
cy Królewskiej II (Małej), był właścicielem 50 mórg 
ziemi.100 Kilka lat po śmierci rodziców Palonka po-
stanowił prawnie uregulować sprawy spadkowe 
pomiędzy jedynymi sukcesorami czyli nim samym 
i jego siostrą Antoniną Górną. W 1922 r. właśnie 
z powództwa Piotra Palonki przeciwko Antoninie 
Górnej Sąd Pokoju w Krasnymstawie zajął się spra-
wą podziału majątku po zmarłym ojcu Andrzeju 
Palonce.101 

Prowadził jedno z 14 założonych w powie-
cie poletek doświadczalnych, na których stosowa-
no sztuczne nawozy. Palonka w swym gospodar-
stwie zajął się uprawą marchwi.102 Gospodarstwo 
Palonki zgłoszone zostało do grupy gospodarstw 

97 Pismo GUZ z 7 lipca 1923 r. Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego w Lublinie do Komisarza Ziemskiego w Kras-
nymstawie, w sprawie zatwierdzenia członków komisji 
klasyfikacyjnej – dokument w posiadaniu autora.
98 Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Chełmie 8-11 IX 1928 
r. Przewodnik, oprac. S. Brzozowski, Chełm 1928, s. [5].
99 Protokół nr 1 spisany z posiedzenia ogólnego zebra-
nia członków Krasnostawskiego Towarzystwa Prawid-
łowego Myślistwa, „Ziemia Krasnostawska” 1923, nr 3-
4, s.10.
�00  APL, SPK, sygn. 254, k. 21.
101 APZ, Sąd Pokoju  w Krasnymstawie, sygn. 231, 
k. 25,30-31. Osadę włościańską zapisaną w tabeli li-
kwidacyjnej wsi Siennica Królewska pod nr 35 Andrzej 
Palonka zakupił rejentalnie o czym świadczą dwa akty 
z 1873 i 1882 r.
102 Stan organizacyjny, „Ziemia Krasnostawska” 1925, 
nr 2, s. 9.

postępowych i miało być lustrowane w lecie 1930 
r. przez inspektorów Kółek Rolniczych.103 Wkrótce 
zakwalifikowano je, jako jedno z pięciu, do przodu-
jących gospodarstw w powiecie.104 Gospodarstwa 
przodownicze miały zostać poddane tzw. planowi 
nastawczemu.105 Zgodnie z projektem urządzenia 
gospodarstwa Piotra Palonki wykazane zostały 
słabe i mocne strony polityki rolnej byłego posła. 
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu gospodar-
stwa Palonki dotyczyły wielu aspektów związanych 
z pracą na roli. Dostrzeżono niewłaściwy profil 
upraw, przejawiający się zbyt dużą powierzchnią 
uprawową zbóż przy niedostatecznym uwzględ-
nieniu roślin okopowych przeznaczonych na kar-
mę. Ponadto widać było za rzadki siew koniczyny 
i niestosowanie mieszanek. Palonka uprawiał też 
za dużo odmian zbóż oraz niedostateczną ilość nie-
których warzyw na własny użytek. Widoczny był 
nieracjonalny sposób sadzenia ziemniaków oraz 
znikome wykorzystanie własnych pokładów torfu. 
Szereg wad dotyczyło planowania płodozmianów 
zarówno w postaci braku racjonalnego zmiano-
wania, jak i braku szerszego stosowania poplonów 
(przynajmniej w granicach pewnych grup roślin), 
również były złe przedplony. Gospodarstwo było 
przeciążone słabym inwentarzem pociągowym. 
Całość dopełniały: brak zabiegów w należytym 
utrzymaniu budynków inwentarskich, w tym ich 
higiena; brak ubezpieczenia zarówno inwentarza 
jak i ziemiopłodów; brak jakichkolwiek zapisów 
rachunkowych; zaniedbania porządku w obejściu 
gospodarskim.106

Po stronie zalet w dziesięciu punktach wy-
mieniono m.in.: prawidłową gospodarkę łąkową; 
dobre gospodarstwo kurze mimo braku odpowied-
niego kurnika; należyte kompostowanie odpadów; 
rozważnie prowadzoną skromną pasiekę oraz do-
brze utrzymane bydło. Sam właściciel wymienio-
ny został na pierwszym miejscu listy zalet jako 

103  Z życia organizacyj powiatowych OTOiKR, „Wieś 
Krasnystawska” 1930, nr 1, s. 9.
104 Z życia organizacyj powiatowych OTOiKR, „Wieś 
Krasnystawska” 1930, nr 5, s. 11.
105 Gospodarstwo Palonki nie było jedynym takim w gm. 
Siennica Różana. Podobne plany nastawcze dla gospo-
darstw przodowniczych w tej gminie sporządzone były 
dla Franciszka Banaszkiewicza i Stanisław Zadrąga obu 
zamieszkałych w  Kol. Baraki. – Zob.: APL, UWL, (dalej 
WRiRR) Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych, sygn. 201; 
sygn. 211.
106 APL, UWL, WRiRR, sygn. 207, k.1.
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„inteligentny rolnik mimo popełnianych pewnych 
błędów”.107 Uproszczona analiza tego planowania 
strategicznego wykazuje, iż bilans wychodził zde-
cydowanie na niekorzyść dotychczasowej gospo-
darki Palonki. Nie chodziło tu jedynie o ilościowe 
proporcje gdzie wad jest prawie dwukrotnie więcej 
od zalet (stosunek 17:10). 

Znacznie ważniejszym czynnikiem były ce-
chy jakościowe, a właśnie te kluczowe czynności 
konieczne dla właściwego gospodarowania były 
u Palonki złe. Wystarczyło je poprawić stosując 
się do wytycznych. Plan naprawczy dla gospodar-
stwa Piotra Palonki zawierał się w instrukcji zmian 
w dotychczasowej gospodarce i sposobie ich wyko-
nania zawartej w 22 punktach.108 

Podsumowanie

Piotr Palonka podobnie jak Wincenty Ko-
ciuba, Adam Jawor, Franciszek Kokuszka prze-
szedł drogę polityczną od ruchu ludowego do obo-
zu sanacyjnego. Był niepokornym, ale dzięki temu 
aktywnym działaczem, patrzącym władzy na ręce 
co uzasadnia niechęć do niego starostów, głównie 
Kazimierza Wielanowskiego. Był bez wątpienia 
jednym z najaktywniejszych działaczy społeczno-
politycznych międzywojennego powiatu krasno-
stawskiego, łączącym pracę dla dobra społeczności 
lokalnej z pracą na roli. Podobnie jak Wincenty 
Kociuba, Jan Borys, Adam Jawor czy Franciszek 
Kokuszka przeszedł drogę polityczną od ruchu 
ludowego (PSL „W”, SCh) do obozu sanacyjnego 
(BBWR, OZN).

 Piotr Palonka zginął tragicznie, został za-
strzelony przez żandarmów niemieckich w Sienni-
cy Królewskiej Małej w dniu 3 października 1942 
r. prawdopodobnie za udzielenie pomocy jeńcom 
radzieckim.109 Palonka został zastrzelony na łąkach 
i tam Niemcy nakazali zakopać ciało, na cmentarz 

107 Ibid., k. 2.
108 Ibid., k.2-6.
109 Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez 
okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 
1939-1945. Województwo chełmskie, Warszawa 1986, 
s. 84,90; Posłowie na Sejm Ii Rzeczypospolitej. Ofiary 
wojny i okupacji 1939-1945, [oprac. J. Dudziński, A. Rut-
kowski], Warszawa 2005, s. 45. Opracowanie to nie wy-
mienia Piotra Palonki, nazwiska Palonki nie ma również 
na tablicy pamiątkowej ofiar wojny i okupacji umieszczo-
nej w głównym hallu gmachu sejmowego. 

przeniesiono je później po ekshumacji.110 Zgodnie 
z metryką aktu zgonu, jak wspomniano Palonka 
zmarł 3 października 1942 r., ale świadkowie zgła-
szający ten fakt, w osobach Pawła Sobieszczuka 
i Franciszka Proskury poinformowali o tym urząd 
dopiero 30 maja 1943 r. Grób Piotra Palonki i jego 
żony Anny (1886-1946) znajduje się na cmentarzu 
parafialnym w Siennicy Różanej.111

Artur Borzęcki

A. Borzęcki, Piotr Palonka (1886–1942) – poseł, 
działacz lokalny, rolnik, „Rocznik Chełmski” 2013, 
t. 17, s. 135-151.

110 Relacja ustna Tadeusza Rybczyńskiego, udzielona 
autorowi 21 kwietnia 2013 r.
111 Na tablicy nagrobnej w dacie urodzenia Anny jest 
błędna data 1885, a powinno być 1886. – Por. Parafia 
Siennica Różana. Księga urodzonych w 1886, nr aktu 47.
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Paulina Repeć

Aniele

aniele dlaczego nie masz skrzydeł
dlaczego nie lśnisz niczym gwiazda na mrocznym 
niebie
aniele dlaczego jesteś mi wiernym towarzyszem
dlaczego z Niebios powstały gościsz na Ziemi
aniele skąd twój przymiot i waleczna dusza
skąd twa miłość do mnie i przywiązanie
aniele głębokiego serca
czystości twej gdzie mam źródła szukać
ty mi najjaśniejszym światłem wśród ćmy-nocy
drogowskazem na końcu wszystkiego
ty mi darem od samego Boga

***
budzę się rano z uśmiechem na twarzy
prowadzona wypełniającym mnie szczęściem
siadam na drewnianej ławce wśród drzew
chwytam śpiew ptasząt i wiatr kołyszący liśćmi
szum wody i oddech świata
patrzę w błękit firmamentu
wśród obłoków widzę ciebie i mnie
dwoje ludzi zmierzających do bram Edenu
nie myśląc o tym co było 
ani o tym co będzie

po prostu żyjmy chwilą
bo jutra nie będzie

***
zamykając oczy próbuję skryć się w swoim świecie
uciekam od światła dziennego
od ludzi
od wspomnień
od uczuć
próby otworzenia umysłu są nadaremne
coś blokuje mi racjonalne myślenie
poddaję się
z własnej woli oddaję się cała
z lękiem ale ufając
miałam być silna
jestem zbyt słaba 

miękka 
bezradna
nie umiem się obronić

Prawda o nas

zamknięci w kartonowym świecie
nie dostrzegamy tego co najważniejsze
zapatrzeni w siebie samych

egoiści
nie widzimy nic poza sobą
potwory z zepsutym wnętrzem
ukryci pod skorupą twardych istot
jesteśmy słabi
kieruje nami chęć posiadania i władzy
nie umiemy się o nic starać
nie znamy uczuć
są nam obce
szukamy winnych w niewinnych
wytykamy cudze błędy
jesteśmy lepsi od reszty
idealni w swoich oczach

 

Kim jestem 

kim jestem 
człowiekiem snującym się po szarym świecie
aniołem błądzącym po ziemi
demonem z piekła uciekającym
kim jestem
dzieckiem
starcem
kimś w pełni dorosłym
kim jestem
niewidoczną wyspą na mapie
nieznanym miastem
wzburzonym oceanem
kim jestem
zagubioną owcą
ptakiem schwytanym i zamkniętym
motylem bezradnie trzepoczącym skrzydłami
kim jestem
jestem sobą

Paulina RepećPoezja

 D
om

in
ik

a 
Za

j, 
ry

su
ne

k 
oł

ów
ki

em



��

Między nami

pomiędzy niebem a ziemią
żyć 
bo być nie wystarcza
bez względu na martwe ciało
bo dusza jeszcze nie umarła
bez zakładania maski
bez smutku czy oznak zmęczenia
iść swoją drogą do końca
dogonić marzenia
gdzieś między prawdą a kłamstwem
znaleźć odpowiedź na każde pytanie
wystarczy posłuchać serca
ono zawsze ma rację

Poezja - Paulina Repeć

Zoomba dla Krzysztofa

30 września 2016 roku w Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej odbyły się charytatywne za-
jęcia zoomby na rzecz Krzysztofa Choduna, który 
potrzebował pomocy na zakup leków ratujących 
życie. Warsztaty prowadziła Justyna Mochniej. 
W imieniu rodziny Krzysztofa serdecznie dziękuje-
my jej za serce, czas i dobrą wolę. Wdzięczni jeste-
śmy także wszystkim uczestniczkom, że nie pozo-
stały obojętne na wołanie o pomoc.

Paulina Repeć, 
„Dogonić marzenia”, 
wiersze, grafika Dominika 
Zaj, redakcja Monika 
Nagowska, wyd. Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Siennicy 
Różanej, 2016, ss. 36.

Patrycji na pożegnanie

Patrycja była uczestniczką zajęć Zespołu 
Tańca Współczesnego „No Name” przy Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej. Tutaj w sposób ak-
tywny i kreatywny spędzała czas wolny od szkol-
nych obowiązków w towarzystwie roztańczonych 
rówieśniczek. Rozwijała swoje umiejętności i re-
prezentowała Siennicę Różaną podczas występów 
w rodzimym środowisku oraz na przeglądach i fe-
stiwalach na terenie powiatu krasnostawskiego. 

Dzisiaj trudno się pogodzić z tragicznym 
odejściem naszej siedemnastoletniej koleżan-
ki Patrycji Janickiej. Trudno opisać nasz smutek 
i żal. Obecność Patrycji w zespole, jej żywiołowość, 
energia i poczucie humoru pozostaną w naszej pa-
mięci na zawsze.

Zespół Tańca Współczesnego „No Name”,
 opiekun Sabina Englot oraz pracownicy 

i dyrekcja Centrum Kultury w Siennicy Różanej 

Patrycja Janicka z koleżankami z zespołu 
(pierwsza z prawej), rok 2011.

Wydarzenia
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Waldemar Michalski

„Mnie zawsze interesowało 
światło, słowo i ludzie...” 

Odszedł Franciszek Piątkowski 
– redaktor, reportażysta, 

wykładowca uniwersytecki 
(21.09. 1946 – 9.03.2016)

Był z nami od zawsze. Każde Jego słowo 
było wyważone. Mówił spokojnie, ale z przekona-
niem. Rzadko ponosiły go nerwy, chyba że spotykał 
się z objawami bezmyślności czy skrajnej głupoty. 
Franek – silnie zbudowany, krępy, niewysoki – 
mógłby być mocnym wsparciem w każdej trudnej 
sytuacji, ale był przede wszystkim mentorem, re-
daktorem i niezawodnym przyjacielem. O teatrze 
mógł mówić w nieskończoność. Teatr to była jego 
pasja, może nie jedyna, ale w młodości najważniej-
sza. Fascynował go eksperyment: fenomen Jerzego 
Grotowskiego i jego wrocławskiego Teatru Labo-
ratorium, dokonania Włodzimierza Staniewskiego 
i jego Ośrodka Praktyk Teatralnych, od początku 
wierny był także inscenizacjom Andrzeja Rozhi-
na i studenckiego teatru „Gong” w Lublinie (stała 
współpraca od 1961 roku – był tu konsultantem 
artystycznym i rzecznikiem prasowym). Niedawno 
drukowaliśmy w „Akcencie” (2015, nr 3) tekst Piąt-
kowskiego zamówiony u niego w związku z pięć-
dziesiątą rocznicą założenia studenckiego teatru 
„Gong 2” i wystawą urządzoną z tej okazji w hallu 
Biblioteki Głównej UMCS (w otwarciu uczestniczy-
li m.in. Andrzej Rozhin, dawni aktorzy oraz aktu-
alne władze uczelni). To był ostatni napisany przez 
Franka artykuł...

W latach 1985-1988 Franciszek Piątkow-
ski był w „Akcencie” redaktorem działu „Teatr”. 
W kolejnych latach nieustannie utrzymywał kon-
takt z „Akcentem” jako autor i przyjaciel Wschod-
niej Fundacji Kultury „Akcent”.

Z wykształcenia był prawnikiem. Studiował 
w latach 1964-1969 na Wydziale Prawa Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wtedy też rozpo-
czął swoją karierę dziennikarską w miejscowych 
pismach, najpierw w „Sztandarze Ludu” (jako 

kierownik działu nauki, oświaty, kultury), później 
w „Kurierze Lubelskim” – tu w latach 60. reda-
gował kolumnę młodych piór „Kontrapunkty”, 
a w latach 70. opiekował się studencką kolumną 
„Konfrontacje”. Równocześnie był koresponden-
tem terenowym studenckiego miesięcznika „Itd.”.

Będąc studentem dał się poznać jako ak-
tywny współtwórca lubelskiego środowiska mło-
doliterackiego. Pisał bardzo interesujące, odważne 
wiersze. W konkursie poetyckim, zorganizowanym 
w 1968 roku przez Związek Literatów Polskich 
uzyskał główną nagrodę - „Laur Poetycki im. Jó-
zefa Czechowicza”. Od czasu przyznania tej na-
grody do dziś organizowane są cyklicznie w Lub-
linie konkursy poetyckie im. Józefa Czechowicza. 
Z nagrodzonych wówczas wierszy Franka (dwa 
cykle: „Drżenie głosu” i „Glosy”) warto zacytować 
przynajmniej fragment jednego z nich, zawierający 
jakże czytelną dziś aluzję do sytuacji społeczno-po-
litycznej tamtych czasów:

Biegniemy wciąż trzymając wilczy ogon w zębach
aby się nie zgubić – mówią – czy nie szczekać?
A zaciśnięte zęby pozwalają skamleć
więc skomlimy tak cicho aby wilk nie słyszał
kiedy bawi się z nami – wypruwając trzewia.
(„Glosa VI”)

Wiersze te opublikowano na pierwszej 
stronie lubelskiej „Kameny” w numerze 25 z dnia 
8 grudnia 1968 roku.

Jak już wspomniałem, Franek był też ini-
cjatorem powołania środowiskowego Studen-
ckiego Klubu Literackiego „Kontrapunkty”. Jego 
członkowie spotykali się dwa-trzy razy w miesiącu 
w „Chatce Żaka”, a grono młodych poetów i po-
czątkujących krytyków wypowiadało się także na 
łamach swojej kolumny, stanowiącej autonomicz-
ny dodatek do „Kuriera Lubelskiego” i nazwanej 
tak jak klub – „Kontrapunkty”. Jako redaktor na-
czelny w pierwszym numerze (z 5/6 listopada 1965 
roku) Piątkowski przedstawił założenia progra-
mowe klubu i kolumny. W felietonie „3 x kontra 
+ punkty” deklarował po pierwsze - dopuszczenie 
do głosu różnorodności propozycji artystycznych, 
po drugie - otwartość na całe lubelskie środowi-
sko studenckie, po trzecie - nieustanną aktywność 
(„trzy razy kontra”) wobec miejscowego marazmu 
i bylejakości.

Kolumna ukazywała się od 5 listopada 1965 
roku do 27 czerwca 1967 roku – łącznie 10 nume-
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rów. Redaktorem naczelnym był Franciszek Piąt-
kowski, a w skład redakcji wchodzili: Zbigniew 
Strzałkowski, Waldemar Michalski i Leszek Wię-
cko. Publikowali tu m.in. początkujący wówczas 
literaci: Zbigniew Waldemar Okoń, Robert Rogow-
ski, Henryk Makarski, Jerzy Sprawka, Stanisław 
Andrzej Łukowski, Jarosław Andrejuk, Maria Bal-
lod, Stefan Kruk, Jerzy Jedziniak, Stanisław We-
remczuk. Kolumnę ilustrowali m.in. Adam Styka, 
Jerzy Muszyński i Zbigniew Strzałkowski. Cenzura 
początkowo cierpliwie „znosiła” drukowane teksty, 
może dlatego, że patronowała klubowi Rada Okrę-
gowa Zrzeszenia Studentów Polskich – ówczesny 
jej przewodniczący Antoni Pieniążek oraz prezes 
klubu Franciszek Piątkowski kilkakrotnie musieli 
tłumaczyć i bronić autorskich kontestacji swoich 
kolegów po piórze.

Warto odnotować i to, że Franek był w tym 
czasie także liderem grupy KEKS (Krąg Entuzja-
stów Kultury Studenckiej). Wiele ówczesnych im-
prez studenckich realizowanych w Chatce Żaka 
odbyło się z inicjatywy i za organizacyjnym wsta-
wiennictwem Piątkowskiego. Był w najlepszym 
znaczeniu tego słowa działaczem kultury, ideo-
wcem, pracującym społecznie kosztem swojego 
czasu i własnej twórczości. W 1973 roku ustabilizo-
wał swoje życie prywatne, zawierając w Zamościu 
małżeństwo ze studentką II roku Wydziału Prawa 
UMCS Jadwigą Ilnicką – wierną towarzyszką jego 
życia do ostatnich dni.

Niebawem opuścił Lublin i przeniósł się 
do Białegostoku. Stał się czołowym publicystą 
m.in. „Gazety Białostockiej” (1973-1975) i „Gazety 
Współczesnej” (1980-1982). W latach 1977-1980 
był zastępcą redaktora naczelnego białostockiego 
miesięcznika „Kontrasty”. Miał tu szczególny nad-
zór nad pionem reportażu. „Kontrasty” – miesięcz-
nik o zasięgu ogólnopolskim – zasłynęły wówczas 
jako „kuźnia reportażu” i literatury faktu. W latach 
1975-1977 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Kul-
tury Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Za ka-
dencji Franciszka Piątkowskiego Białystok stał się 
znaczącym ośrodkiem kulturalnym. Franek walnie 
przyczynił się m.in. do powołania białostockiej filii 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Inicjował 
powstanie kilku galerii sztuk plastycznych i mu-
zeów regionalnych. W czasie poprzedzającym stan 
wojenny należał do aktywnych działaczy reforma-
torskich. Był m.in. wiceprezesem białostockiego 
Komitetu Porozumiewawczego Środowisk Twór-
czych.

W 1982 roku powrócił do Lublina. O przy-
czynach powrotu mówił: Dostałem wilczy bilet 
i z Białegostoku wróciłem do Lublina (...). Współ-
prowadziłem Nadzwyczajny Zjazd Stowarzysze-
nia Dziennikarzy Polskich w 1980 roku, byłem jed-
nym z przewodniczących obrad, miałem nadzór 
nad Komisją do Spraw Wykonywania Zawodu 
i Komisją Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowe-
go (...). Wchodziłem w to wszystko z określonymi 
nadziejami. Potem, w grudniu 1981 roku, dosta-
łem zakaz wstępu na teren zakładu pracy. Nie by-
łem kontrrewolucjonistą. Za bastion kontrrewo-
lucyjny w końcu lat siedemdziesiątych i początku 
lat osiemdziesiątych uznawane było Konwersa-
torium „Doświadczenie i Przyszłość”. Byłem tam 
też w zespole usługowym. Była tak zwana banda 
Bratkowskiego, czyli Zarząd Główny Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich. Byłem członkiem 
tej bandy, działałem w Zarządzie Głównym, ale 
nigdy nie uważałem siebie za rewolucjonistę. Od 
dawna mówię o tym publicznie. Z istoty jestem re-
wizyjny, dlatego, że moim zdaniem zawód dzien-
nikarza powinien być z istoty rewizyjny, powinien 
rewidować stany zastane i stany podłe (fragmen-
ty wypowiedzi dostępnej na stronie internetowej 
Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN1).

W Lublinie Franek podjął ponownie pracę 
w „Sztandarze Ludu”, w którym prowadził do 1988 
roku dział publicystyki kulturalnej ze szczególną 
uwagą skierowaną na teatr. Fundacja im. Marii 
Bechczyc-Rudnickiej, promująca ludzi i sprawy te-
atru, przyznała Piątkowskiemu w 1988 roku nagro-
dę dla krytyka teatralnego, uwzględniając również 
jego publikacje w „Akcencie”.

W 1988 powołał do istnienia „Relacje. Tygo-
dnik Wschodni”. Czasopismo za sprawą drukowa-
nych odważnych materiałów zdobyło dużą popu-
larność. Franek miał dar zjednywania sobie ludzi. 
W „Relacjach” można było spotkać teksty autorów 
o różnych poglądach i orientacjach politycznych. 
I tak obok siebie zaistnieli m.in. Zbigniew Miazga, 
Janusz Malinowski, Józef Zięba, Izabela Wlazłow-
ska, Zygmunt Łupina, Mirosław Derecki, Walde-
mar Piasecki. Przez cały czas istnienia „Relacji” 
(1988-1990) tygodniowy nakład tytułu wynosił 17 
tysięcy egzemplarzy, co na warunki lubelskie było 

1 Zob. http://www.biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/
dlibra/docmetadata?id=50274&from=publication 
(12.07.2016).
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dużym sukcesem. Kontynuacją tygodnika stały się 
(z powodu zmiany wydawcy) „Nowe Relacje”, które 
ukazywały się w latach 1990-1992. Niezmordowa-
ny w pomysłach i aktywny w działaniu Piątkowski 
powołał w Lublinie jeszcze kolejny tygodniowy ty-
tuł: „Magazyn Lubelski. Gazeta Domowa”. Domi-
nowały tu tematy portretujące miasto w wymiarze 
kulturalnym, obyczajowym i historycznym. Za 
sprawą redaktora szczególnie uprzywilejowane 
miejsce miał teatr.

Dodać tu jeszcze trzeba, że w latach 1992-
1993 Piątkowski był zastępcą redaktora naczelnego 
wydawanego w Lublinie dziennika „Express Fak-
ty”, a w latach 2006-2008 kierował jako redak-
tor naczelny „Wiadomościami Uniwersyteckimi” 
(UMCS).

Był aktywnym wykładowcą akademickim. 
Już w Białymstoku jako docent szkoły artystycznej 
prowadził zajęcia na Wydziale Aktorskim Państwo-
wej Wyższej Szkoły Teatralnej (1977-1981). Wykła-
dał także w Studium Oświaty i Kultury Dorosłych 
(1976-1980) i w Studium Folklorystycznym dla In-
struktorów Zespołów Polonijnych (1985-1988).

W Lublinie miał zajęcia głównie z teorii ko-
munikowania społecznego i marketingu w kulturze 
(UMCS, Wydział Filozofii, 1991-1996), a później 
prowadził „warsztat dziennikarza prasowego” na 
Wydziale Politologii UMCS, gdzie kierował także 
Pracownią Reportażu (istniejącą do dziś jako Pra-
cownia Badań nad Reportażem).

Wykładał również w Wyższej Szkole Dzien-
nikarskiej im. Melchiora Wańkowicza na Wydziale 
Zamiejscowym w Lublinie (2006-2010), w Wyższej 
Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lubli-
nie (2007-2008) oraz w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim (2008-2010). Swoim studentom przy-
pominał nieraz: dziennikarstwo to zawód trudny, 
obarczony dużą odpowiedzialnością moralną...

O Franku można mówić nieskończenie, ale 
warto chociażby zacytować fragment wspomniane-
go szkicu jubileuszowego o teatrze „Gong 2” druko-
wanego przed rokiem w „Akcencie”. Tu Piątkowski 
pisał m.in. o swojej optyce widzenia świata i roli 
w nim sztuki: chodziłem na wszystkie przedsta-
wienia „Gongu” i chwaliłem dość systematycznie 
ich zaangażowanie w problematykę artystycz-
ną, intelektualną i obyczajową. Ale jak prawda, 
to niech będzie prawda nie tylko w zeznaniach, 
ale i w wyznaniach. Wyznaję tedy, że Wasze 
zaangażowanie raz obchodziło mnie bardziej, 
a raz mniej. Natomiast dziękuję za to, co robili-

ście ze słowami zapisanymi wierszem, albo prozą. 
Mnie zawsze interesowało bowiem to najbardziej, 
jak z takich małych cegiełek wznosi się budowle, 
w których jest przestrzeń i światło, słowa i ludzie, 
kolory i dźwięki oraz tajemnica czasu... („Akcent” 
2015, nr 3, s. 172).

W ostatnich latach cały swój czas i energię 
poświęcił Wakacyjnej Akademii Reportażu im. Ry-
szarda Kapuścińskiego w Siennicy Różanej. Był jej 
pomysłodawcą, organizatorem i rektorem (godność 
honorowego rektora piastuje żona Ryszarda, Alicja 
Kapuścińska). Na miejsce wakacyjnych spotkań 
akademii wybrał wieś położoną między Chełmem 
a Krasnymstawem, niegdyś własność Mikołaja Reja. 
Warto pamiętać, że zanim powstała Wakacyjna Aka-
demia Reportażu Franciszek Piątkowski przez pięć 
lat organizował w Siennicy Różanej dla miejscowej 
społeczności imprezy o charakterze artystycznym 
i naukowym „Z Rejem do Siennicy” (2005-2010). 
Siennica to jedna z najbardziej aktywnych kultural-
nie miejscowości w województwie lubelskim (dzia-
łają tu m.in. amatorski Teatr Pokoleń, czasopismo 
społeczno-kulturalne „Ziarno”, Wydawnictwo Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej, Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Siennickiej).

Pierwsza inauguracja akademii miała 
miejsce w lipcu 2009. Szybko zjednała sobie ona 
uznanie i popularność w kręgach młodych dzien-
nikarzy całej Polski. Tradycyjnie w inauguracjach 
uczestniczyła Alicja Kapuścińska. Zajęcia prowa-
dzili wybitni twórcy i teoretycy sztuki reporterskiej, 
m.in. Marek Kusiba (Kanada), Krzysztof Mrozie-
wicz (Wrocław), Przemysław Czapliński (Poznań), 
Mirosław Ikonowicz, Marek Miller, Lidia Osta-
łowska, Małgorzata Szejnert, Wojciech Jagielski 
(Warszawa), Czesława Borowik, Grażyna i Bole-
sław Lutosławscy, Iwona Hofman, Krzysztof Stęp-
nik, Jan Pleszczyński, Piotr Zdanowicz, Katarzyna 
Michalak i Bogusław Wróblewski (Lublin) oraz 
wielu innych znakomitych znawców i praktyków re-
portażu. Szczególnego rodzaju pointą każdej edycji 
akademii jest rocznik „ARRKA”, zawierający najcie-
kawsze teksty uczestników.

Franciszka Piątkowskiego żegnaliśmy 
w Lublinie, na cmentarzu przy ulicy Lipowej, wśród 
licznie zgromadzonych przyjaciół, współpracowni-
ków dziennikarzy, literatów, studentów... Pojawiły 
się nekrologii i audycje wspomnieniowe w radiu, 
także liczne wpisy na stronach internetowych. Pod 
jednym z nich podpisujemy się również i my, jego 
koledzy i przyjaciele:

Waldemar Michalski„Mnie zawsze interesowało światło, słowo i ludzie...” 
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Franku, trochę za szybko Pan Bóg wezwał 
Cię do Siebie. Trochę to nie tak miało być, ale wi-
docznie potrzebował Tam najlepszych nauczy-
cieli. Nauczycieli doskonałego warsztatu repor-
tażu, charyzmatycznych, pełnych ciepła, dobroci 
i empatii. Z ciężkim sercem musimy się zatem 
z tym pogodzić. Nie mówimy Ci jednak „żegnaj” 
– mówimy „do zobaczenia”. I będziemy cholernie 
tęsknić...

Waldemar Michalski
 Kwartalnik „Akcent” nr  3/2016

 

Franciszek w Teatrze NN„Mnie zawsze interesowało światło, słowo i ludzie...” 

Franciszek w Teatrze NN

Franciszek Piątkowski (1946-2016) zawsze 
sympatyzował z teatrem. Wieczór poświęcony zna-
komitemu reportażyście nieprzypadkowo więc od-
był się w sali widowiskowej lubelskiego Teatru NN. 
4 października wspominali go przyjaciele, których 
spotykał podczas rozlicznych działań bogatej i ak-
tywnej przeszłości. Pełen energii i pomysłów poja-
wiał się również w Siennicy Różanej, z którą łączyły 
go nie tylko koneksje rodzinne, praca społeczna, 
ale i dziennikarska pasja. Do znaczących przed-
sięwzięć, które wsławiły Franciszka Piątkowskiego 
i gminę Siennica Różana należy pięć edycji Waka-
cyjnej Akademii Reportażu, która zasłynęła poza 
granicami Polski. Za dokonania sławiące gminę 
lokalny samorząd obdarzył go nawet Honorowym 
Wyróżnieniem za Zasługi dla Gminy Siennica Ró-
żana w postaci symbolicznej statuetki jednorożca 
przedstawionego w herbie.

Franciszek Piątkowski niespodziewanie 
zmarł 9 marca 2016 roku w Lublinie. Chociaż mi-
nęło pół roku wspominać przyjechało kilkadziesiąt 
osób, a wśród nich koledzy m.in. prezes Tomasz 
Badach, redaktor Grażyna Lutosławska, redak-
torzy Zbigniew Miazga i Kazimierz Kasprzak, ak-
tor Stefan Szmidt, literat Waldemar Michalski 
i inni. Siennicę reprezentowało kilkanaście osób 
z wójtem Leszkiem Proskurą na czele, w  których 
imieniu wystąpiła rektor Anna Fornal. Uczestnicy 
otrzymali także ostatni numer „Ziarna” ze wspo-
mnieniami  Ireny Zarazy i Andrzeja D. Misiury. 
Wspomnieniom przysłuchiwało się liczne i wierne 
grono studentów Wakacyjnej Akademii Reportażu, 
a wśród nich Karolina Przesmycka-Szustak. Spot-
kanie prowadziła Agnieszka Góra-Stępień.
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Ewelina Suska

Jezu Drogi

Jezu drogi
coś ci powiem
o żywocie ludzkim

nie jest on łatwy
leci co tchu
i skończyć się kiedyś może

wówczas 
spotkamy się
na jednej wspólnej drodze

Wiara

Wiara umacnia
wiara pozwala dostrzegać
nowe horyzonty
nie pyta
nie prosi
pozwala być silniejszym

wiara ustrzeże
nie pozwoli zbłądzić

Królestwo niebieskie

W Królestwie Niebieskim
jesteś Ty
wraz ze wszystkimi
wypatrujecie z góry
oczekując cierpliwie
nas 
zwykłych ludzi

a kiedy wstąpimy
razem będziemy oglądać
to niebiańskie
przedstawienie

Poezja - Ewelina Suska

Rybołów

Wiosną każdego roku lecą na północ dziesiątki ga-
tunków ptaków. Poczynając od dzikich gęsi i żurawi, przez 
kilkadziesiąt gatunków z grupy siewek, z których powszech-
nie znana jest czajka, aż po rzadko widziane orliki grubo-
dziobe, gadożery czy rybołowy. Na sierpniowe dni przypa-
da początek przelotów na południe. Nasze ostatnie bociany 
odleciały 29 sierpnia po sejmiku w Wierzchowinach. Przy-
leciały natomiast cztery rybołowy. Zatrzymały się na sta-
wach w Zagrodzie i Kozieńcu. Są podobnej wielkości jak 
nasze błotniaki stawowe, mają trochę dłuższą szyję, prawie 
biały tułów i dolną część skrzydeł. Nie są to ulubieńcy ryba-
ków, chociaż jedzą mniej od czapli. Czapla stoi w zasadzce 
i raczej nie widać co zjada, natomiast rybołów lecąc wysoko 
widzi ryby pływające tuż pod powierzchnią wody. Następnie 
pikuje i zanurza się w wodzie, łapiąc zdobycz w pazury. Póź-
niej niosąc karpia o wadze 0,5 kg strzepuje w powietrzu wodę 
z piór, jeszcze chwilę krąży tak jakby chciał pochwalić się zdo-
byczą. Później siada na drzewie i konsumuje, odpoczywa, czy-
ści pióra, a jak zgłodnieje to znów leci nad wodę. Jego łupem 
w pierwszym rzędzie stają się ryby chore. Jeżeli złapie małą 
rybę to po jakimś czasie poluje powtórnie, po złowieniu dużej 
ryby, poluje dopiero następnego dnia.

Łabędź niemy - odmiana polska

Na załączonej fotografii widzimy rodzinkę łabędzi 
niemych z pisklętami. Dorosłe łabędzie są piękne, białe, 
a pisklęta to szare kulki z szarymi dziobkami. Ale czasami jest 
inaczej. Tego roku w Zagrodzie, na dawnym hrabiowskim Sta-
wie Kąpielowym, pojawiła się płochliwa para łabędzi z trójką 
szarych i dwójką białych pisklaków. Ta różnokolorowość była 
dowodem mezaliansu, jeden z łabędzi był bardzo rzadkiej od-
miany „polskiej”, a drugi to zwykły parweniusz - łabędź niemy. 
Tak jak i u ludzi, ta odmienność nie była mile widziana przez 
otoczenie. Jakiś inny łabędź przyleciał do opisywanej pary 
i zaczął atakować dorosłe ptaki i pisklęta. Po kilku dniach awan-
tur, dorosłe ptaki wyniosły się ze Stawu Kąpielowego, a malu-
chy rozproszyły się po trzcinach i pobliskich stawach, próbując 
przyłączyć się do którejś z łabędzich rodzin. O ile szare pisklaki 
były chwilami tolerowane, to arystokratyczne białe, były bite 
i odpędzane. Białe pisklęta nie pasowałyby do baśni H. CH. 
Andersena „Brzydkie Kaczątko”, bo są od urodzenia piękne, 
ale ich uroda nie pomogła im w środowisku gdzie obowiązuje 
norma „szarości”. Obserwacji życia łabędzi dokonali: A. Pro-
skura, A. Ścibak oraz pracownicy RSP w Zagrodzie.

Mirosław Ignacy Kaczor

Mirosław Ignacy Kaczor
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