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Andrzej David Misiura

 
Od redakcji

Z chwilą reaktywowania czasopisma „Ziar-
no” dało się odczuć wzmożoną aktywność społecz-
ną i artystyczną na terenie gminy Siennica Różana. 
Wydawnictwo okazało się przydatne w prowadzeniu 
animacji kulturalnej, a zespół redakcyjny nawiązał 
dialog i współpracę z interesującymi ludźmi, arty-
stami, historykami i miłośnikami siennickiej ziemi. 
Programowa oferta skierowana została do wszyst-
kich grup społecznych, organizacji i instytucji. Cza-
sopismo zaczęło poszukiwać i upowszechniać dzieła 
z zakresu malarstwa, grafiki, literatury, poezji, ręko-
dzieła, muzyki czy fotografii, pełniąc rolę artystycz-
nego informatora i jednocześnie kroniki społecz-
no-kulturalnych przedsięwzięć podejmowanych na 
terenie gminy.

W bieżącym wydaniu przedstawiamy impo-
nujące kalendarium składające się z przeszło 185 
wydarzeń społecznych, imprez kulturalnych, ar-
tystycznych oraz osiągnięć w pracy oświatowej na 
przestrzeni minionego półrocza. Złożyła się na to 
działalność nie tylko Centrum Kultury, Biblioteki 
Publicznej i Zespołu Szkół w Siennicy Różanej, ale w 
znacznym zakresie Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego, który w ostatnich latach dokonał 
niezwykłej metamorfozy - zwiększył liczbę uczniów 
i klas szkolnych, a pod względem działalności po-
zalekcyjnej oraz wartościowych imprez dydaktycz-
nych znajduje się w czołówce szkół na terenie po-
wiatu. Kolejnym ewenementem stał się Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, którego słuchacze są jednocześnie 
twórcami, odbiorcami, uczestnikami i organizatora-
mi szeregu wydarzeń kulturalnych.

Trudno powiedzieć  co tego roku przyciąg-
nęło większą uwagę. Czy piękny Wieczór Walen-
tynkowy pełen niespodzianek? Czy renesans Ka-
peli Ludowej „Siennica”, która zaczęła występować 
w nowych strojach, w dwukrotnie większym - bo 
dwunastoosobowym - składzie i zdobywa wysokie 
laury? A może dziesiąta premiera Teatru Pokoleń 
lub Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa 
Lubelskiego dla Chóru Mieszanego „Echo”? Dla 
niektórych ważny był Rodzinny Festyn Zdrowot-
ny, dla innych – Konkurs Recytatorski Poetów 

Od redakcji Od redakcji

Siennickich. Do sukcesów zaliczyć można także ak-
tywność Kół Gospodyń Wiejskich i jednostek OSP, 
natomiast kibice sportowi postawiliby zapewne na 
pierwszym planie rozgrywki odrodzonej drużyny 
seniorów klubu „Znicz”. Na uwagę zasługują zwy-
cięstwa w Powiatowym Konkursie Kultura należące 
do Reginy Knap w kategorii Senior Kultury 2017, 
Kapeli Ludowej “Siennica” w kategorii Zespół Ar-
tystyczny 2017 i Janusza Pawlichy otrzymującego 
indywidualną nagrodę starosty oraz festiwalowe 
I nagrody dla zespołu tańca nowoczesnego “No 
Name” i wokalistki Klaudii Mazurek. To właśnie 
ta różnorodność wydarzeń społeczno-kulturalnych 
jest siłą Siennicy Różanej - pozwala każdemu zna-
leźć coś dla siebie i skłania do aktywnego udziału 
w życiu społeczności. Najaktywniejsi zapisują się 
w ludzkiej pamięci i pozostają w niej nawet, jeśli nag-
le ich zabraknie. Tak stało się w przypadku Francisz-
ka Piątkowskiego (21.09.1946 r. 1946- 9.03.2016 r.) 
twórcy Wakacyjnej Akademii Reportażu, Janiny 
Wierzchoś (10.03.1916 r. – 21.02.2017 r.) ze Żdżanne-
go konsultującej fakty lokalnej historii publikowanej 
w „Ziarnie”. Pożegnaliśmy także Marię Stanisławę 
Drzas (21.07.1939 r. - 7.01.2017 r.), która kilka-
dziesiąt lat wspólnie z mężem Wiesławem śpiewała 
w Chórze Mieszanym „Echo”, a ostatnio w Żeńskim 
Zespole Ludowym  „Sienniczanki”. Nie spotkamy 
już pogodnej i przyjaznej Haliny Skiby (4.07.1927 r. 
– 18.06.2017 r.) z Barków mającej niebagatelny 
wkład w życie kulturalne gminy, współzałożycielki 
i chórzystki Zespołu Śpiewaczego „Słowianki”, mat-
ki artystycznie uzdolnionych dzieci, sołtysa, radnej 
i zasłużonego kombatanta.

Najnowszy numer „Ziarna” to kolejny przy-
stanek do zadumy nad tym, co mieszkańcom gminy 
Siennica Różana udało się osiągnąć. Wydanie koń-
czy się mocnym akordem – zagranym na profesjo-
nalnych organach siennickiego kościoła uwiecznio-
nych na okładce pisma. W ich zakupie mieli swój 
zbiorowy udział parafianie oraz instytucje z terenu 
gminy, w tym pracownicy Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej. Nowe organy zapewne przez wiele lat 
będą służyły nam wszystkim, w symboliczny sposób 
przypominając o tym, jak ważna jest wspólnota.

Andrzej David Misiura
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Ryszard Maleszyk 

Krasnostawskie i siennickie 
kobiety

Po wygaśnięciu królewskiej linii piastow-
skiej, na tronie Polski zasiadł Ludwik Węgierski. 
Był to pierwszy, ale nie ostatni zagraniczny władca. 
Wprowadził on jednak zasadę dziedziczności tronu 
przez kobiety, stąd też królową Polski była przez 
kilka lat jego córka Jadwiga, zanim nie wyszła za 
mąż za Władysława II Jagiełłę. Rozwiązanie dzie-
dziczenia tronu przez kobiety stosowane było już 
wówczas w Anglii i taki stan rzeczy utrzymuje się 
po dzień dzisiejszy.

W okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej, ko-
biety na dworach traktowano z wielkim dostojeń-
stwem, a historia zna wiele przykładów pięknych 
związków miłosnych, jak chociażby króla Zygmun-
ta Augusta z jego ukochaną Barbarą Radziwiłłów-
ną, która była niechciana przez dwór królewski 
i nie dała mu potomka. Następnym przykładem jest 
piękna miłość Jana III Sobieskiego i Marysieńki, 
która pochodziła ze słabo sytuowanej francuskiej 
rodziny, była wcześniej żoną ordynata Sobiepana 
Zamoyskiego, ale i z uwagi na stan zdrowia nie mo-
gła dać mu syna.

Niepisane prawa kobiet prysły, kiedy Rzecz-
pospolita znalazła się pod zaborami. W 1807 r. 
z ziemi włoskiej do Polski przymaszerowali legio-
niści Dąbrowskiego, a cesarz Francuzów Napoleon 
Bonaparte utworzył z części ziem zaboru pruskie-
go Księstwo Warszawskie, w którym do porządku 
prawnego wprowadzono francuski Kodeks Cywilny 
z 1804 r. Ten postępowy akt ustanawiał, między in-
nymi, instytucję ślubów cywilnych oraz możliwość 
rozwiązania związku małżeńskiego. Sam Napoleon 
skorzystał z niego rozstając się ze swoją pierwszą 
żoną Józefiną. Szykując się do rozprawienia z ca-
rem Aleksandrem I często gościł w Księstwie posze-
rzonym także o Lubelszczyznę w wyniku pomyślnej 
dla niego wojny z Cesarstwem Austrii latem 1809 r. 
Zachowały się jego listy, w których zawsze podnosił 
jak urodziwe i pełne wdzięku są kobiety w Polsce. 
Nie jest tajemnicą, że przeżył tutaj kilka przelot-
nych romansów.

Niestety wspomniany wcześniej napoleoń-
ski Kodeks Cywilny określał, że rozwiązanie mał-
żeństwa może nastąpić wyłącznie z winy żony. To 
pokazuje w jakiej pozycji społecznej jeszcze 200 lat 
temu znalazły się kobiety. Powody rozpadu mał-
żeństw były różnorakie: niewierność, oziębłość, 
a najgorzej – brak dzieci. W tym ostatnim przypad-
ku wina leżała bardzo często po stronie mężczyzn, 
ale kiedy panie orientowały się w czym rzecz, wyka-
zywały dyskretną zaradność i potomstwo pojawiało 
się ku uciesze zachwyconego i niekiedy już leciwe-
go małżonka. Tenże Kodeks dawał kobietom moż-
liwość wszczęcia procedury rozwodowej w jednym 
wszakże przypadku - kiedy małżonek sprowadził 
do domu kochankę „i po wielokrotnych i usilnych 
upomnieniach nie pogonił jej precz”. Ważnym było 
jednak to, że napoleoński kodeks wprowadzał rów-
ność praw stron w kwestiach majątkowych. Jeżeli 
kobieta spełniała wszelkie wymogi matki rodziny, 
to nie można jej było z domu wyrzucić, wydziedzi-
czyć i wziąć sobie kolejnej. Do dochodzenia praw 
majątkowych powołano sądy, a w dalszej kolejno-
ści urząd notariusza. I tak pozostało po dzień dzi-
siejszy, gdyż stara angielska maksyma mówi, że nie 
to prawo jest dobre, które się zmienia, dobre jest 
to, które się nie zmienia.

Kodeks preferował ludzi zamożnych, dla 
których dziedziczenie, czy też nabycie majątku 
w drodze sprzedaży stało się świętym prawem, 
stąd też założono im księgi hipoteczne. Nie mieli 
ich mieszczanie ani chłopi. Ci ostatni doczekali się 
uwłaszczenia, choć na terenie Królestwa Polskiego 
i prężnego niegdyś terytorialnie powiatu krasno-
stawskiego nastąpiło to dopiero na mocy ukazu 
carskiego z 19 lutego/2 marca 1864 r. Mamy zatem 
153 lata historii samodzielnego gospodarowania 
chłopów polskich i nowych wyzwań dla ich kobiet.

Wspomniany ukaz dawał kobietom na 
równi z mężczyznami możliwość dziedziczenia 
ziemi jak również chłopskiej zagrody. Niestety 
w wielu powiatach ograniczano dostęp kobiet, któ-
re w spadku lub drogą darowizny otrzymały ziemię, 
do udziału w zgromadzeniach wiejskich. Problem 
definitywnie rozwiązał powołany w 1874 r. przez 
cara Generał Gubernator Warszawski - namiestnik 
w Królestwie Polskim, który zabronił wpuszczać 
kobiety na zebrania. W uzasadnieniu stanowiska 
stwierdził, że obecność w takich gremiach kobiet 
jest wielce szkodliwa, gdyż podburzają chłopów 
do awanturnictwa. Tym samym kobiety nie miały 
szans objąć funkcji sołtysa, czy zostać wybranymi 
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na stanowisko wójta. W wioskach funkcjonowały 
szkoły. Obligatoryjnie nauczycielem musiał być 
mężczyzna. Obowiązku nauki nie było. Praktycznie 
do wiejskich szkół chodzili nielicznie chłopcy, gdyż 
dziewczynkom najczęściej rodzice zabraniali na-
uki twierdząc, że to strata czasu. Nieco lepiej było 
w miastach, gdzie nawet tworzono szkoły dla 
dziewcząt – czego przykładem może być chociażby 
Krasnystaw. Dzieci ziemiańskie i bogatych miesz-
czan uczone były przez guwernantki. Niektóre 
z nich nawet zostały na dłużej jak chociażby przy-
szła żona hrabiego Roberta Smorczewskiego – wła-
ściciela majątku liczącego ponad 1300 hektarów 
w miejscowości Żdżanne i Wierzchowiny.

Tymczasem na początku XX wieku w wyni-
ku strajków kobiet w Stanach Zjednoczonych za-
trudnionych w fabrykach włókienniczych (strajki 
kobiet były także w łódzkich fabrykach włókien-
niczych),  rozpoczęła się dyskusja nad większym 
szanowaniem ich praw. Nadal Maria Skłodowska-
Curie była jednym z nielicznych wyjątków jako pro-
fesor – wykładowca paryskiej Sorbony w czasach, 
gdy kobiety nie mogły wykonywać zawodu lekarza. 
Jednak od 1910 r. w Europie zaczęto obchodzić 
Dzień Kobiet w marcu, choć rok wcześniej był on 
obchodzony 28 lutego. Niestety nie był on obcho-
dzony na ziemiach polskich pod zaborami.

Jednym z przełomowych momentów dla 
roli polskich kobiet okazało się straszliwe wydarze-
nie dziejowe jakim była wojna, która wybuchła 28 
lipca 1914 r. Wówczas wiele z nich poszło do pracy 
w szpitalach i lazaretach. Panie stawały się nauczy-
cielkami. Dobitnym przykładem jest funkcjonowa-
nie szkół wiejskich w naszej gminie. We wszyst-
kich szkołach, które Austriacy nakazali uruchomić 
z nastaniem 1916 r. naukę prowadziły nauczycielki, 
które przyjechały tu z terenów Galicji. Przedwo-
jenni nauczyciele uciekli lub jak Protazy Wnorow-
ski z Małochwieja – poszli na wojnę. Wkrótce dla 
pań otworzono kursy nauczycielskie. Nauczycielki 
w szkołach wiejskich - jako osoby kształcone,  cie-
szyły się ogromnym uznaniem. Okazały się lepsze 
od mężczyzn i szybko zostały polubione przez wiej-
ską społeczność i dzieci. Wtedy wszystko się zmie-
niło. Od stu lat dziatwa szkolna mówi - „moja pani” 
a znacznie rzadziej „mój pan”, bo nawet to się źle 
kojarzy. 

Kobiety w czasie okupacji austriackiej an-
gażowały się także w ruch niepodległościowy. 
W trakcie przygotowań do różnych świąt o charak-
terze patriotyczno-religijnym kobiety spotykały się 

we wsiach, by przygotować więcej jedzenia i to były 
pierwsze zalążki tworzących się później kół gospo-
dyń wiejskich. W Krasnymstawie 3 stycznia 1917 r. 
otworzono koedukacyjne gimnazjum zarówno dla 
chłopców jak i dziewcząt.

O ile kobiety systematycznie powiększały 
swoją liczebność w zawodzie nauczycielskim i sta-
wały się lekarzami, to nadal trudno było dostrzec je 
w jakiejkolwiek radzie gminnej, miejskiej, powia-
towej. Rady takie powołano z początkiem 1919 r. 
a konstytucja z 17 marca 1921 r. ustanowiła rów-
nouprawnienie wyborcze i obywatelskie kobiet 
i mężczyzn. Nadal jednak w latach 1921-1939 nikt 
nie uświadczył kobiety, ani w radach gmin, ani 
w Radzie Miasta Krasnegostawu. Natomiast były 
one widoczne w działalności charytatywnej, jak 
chociażby Maria Smorczewska – mimo, że z zawodu 
nie była lekarzem, ale wspierała ziołami i kupiony-
mi za własne pieniądze lekami miejscową ludność, 
której nie stać było na wizytę u medyka. W tworzo-
nych domach ludowych powstawały pierwsze na 
wsiach punkty biblioteczne, a nawet można było 
wyświetlić film. Kobiety mogły się ze sobą spotykać 
nie tylko przy darciu pierza i kopaniu kartofli, ale 
także przy okazji organizacji wspólnie ze strażą po-
żarną zabaw tanecznych oraz przygotowywaniu je-
dzenia na pielgrzymki z okazji odpustów. W latach 
trzydziestych niestrudzonym orędownikiem takich 
pielgrzymek był ks. Aleksander Miszczuk wikary 
z parafii pw. św. Franciszka Ksawerego. 

I znów mamy pewien paradoks. Za okupacji 
hitlerowskiej Niemcy do pracy w urzędach gmin-
nych i na pocztach zatrudniali kobiety. Kobiety 
także aktywnie włączyły się w działalność konspi-
racyjną, za co wiele z nich zapłaciło aresztowa-
niem, pobytem w katowniach gestapo i obozach 
koncentracyjnych. Przykładem jest działalność 
w naszym powiecie Ludowego Związku Kobiet 
współdziałającego z Batalionami Chłopskimi. Ko-
biety ze wsi zresztą doczekały się swojego święta. 
Zgromadzenie Narodowe ONZ uchwaliło bowiem 
10 lat temu w grudniu 2007 r. 15 października jako 
Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich.

Po wojnie władza ludowa bardzo mocno 
lansowała ruch emancypacyjny. W naszym rejo-
nie bardzo dużo kobiet kształciło się w zawodzie 
nauczyciela, pracownika medycznego. Znajdo-
wały też bez problemów zatrudnienie w tych za-
wodach. Dużo pań związało się zawodowo z han-
dlem.  Kobiety - co było kiedyś nie do pomyślenia 
-  z powodzeniem zdawały kursy na prawo jazdy. 

Ryszard MaleszykKrasnostawskie i siennickie kobiety
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Modne były plakaty z kobietą na traktorze. Rosja-
nie wysłali nawet kobietę w kosmos - Walentynę 
Tierieszkową. Kobiety i w latach trzydziestych, 
i po II wojnie bardzo ciężko pracowały. Na wsi ich 
dzień zaczynał się znacznie wcześniej niż chłopa. 
Trzeba było wydoić krowy, przygotować pierwsze 
jedzenie, nakarmić oraz uczesać dzieci i wysłać je 
do szkoły. Następnie wygnać krowy na łąkę, po-
zbierać jajka w kurniku, nakarmić prosiaka i zająć 
się sprzątaniem oraz praniem odzieży. Od czerwca 
do września było jeszcze gorzej – sianokosy, żniwa, 
wykopki. Wieczorami ze zmęczenia, nawet seks nie 
smakował. Trochę było lżej kiedy przyszła zima 
i z ogrodu zniknęły ostatnie warzywa. Na wsi do lat 
siedemdziesiątych żadne jabłuszko się nie zmarno-
wało, a każde warzywo w czas było wykopane.  

W powiatowym mieście Krasnymstawie za 
sprawą Marii Gładkowskiej, która przybyła tu 27 
maja 1945 r. i niemalże „z marszu” od 1 czerwca 
objęła kierownictwo Referatu Kultury i Sztuki przy 
Powiatowej Radzie Narodowej w Krasnymstawie 
bardzo wiele się działo w kulturze. Już w latach 
sześćdziesiątych nauczycielki zdominowały kadrę 
pedagogiczną w szkołach powszechnych. Panowie 
więcej byli widoczni w typowych szkołach zawo-
dowych, których stosunkowo było dużo, aż do 
lat osiemdziesiątych. W sześćdziesiątych latach 
pierwsze panie trafiły do pracy w Komendzie Policji 
i w miejscowym więzieniu - skierowane do obsługi 
sekretariatów, kasy, spraw kadrowych oraz opie-
ki medycznej więźniów. Pierwsze panie zostały 
dyrektorami w szkołach, jak chociażby Krystyna 
Hus z Rońska - prywatnie wnuczka poety Stani-
sława Bojarczuka.   

Dzisiaj w Krasnymstawie wszystkimi ze-
społami szkół podstawowych i gimnazjalnych kie-
rują kobiety. Tak samo jest we wszystkich liceach 
ogólnokształcących, zespole szkół rolniczych oraz 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.  
W mieście tylko jedną placówką oświatową 
kieruje mężczyzna. Na terenie gminy Krasny-
staw sytuacja jest mieszana, ale kulturą rządzą 
kobiety. Dyrektorami bibliotek w Krasnym-
stawie są panie. Od 3 lat stanowisko burmi-
strza Krasnegostawu zajmuje Hanna Mazur-
kiewicz. Mamy też pierwszą panią posłankę 
na Sejm RP Teresę Hałas. Od 2 marca 2017 r. 
dyrektorem krasnostawskiego aresztu została 
w jego 111 letniej historii pierwsza kobieta ppłk 
Anna Adamska. To dowód, że nawet w tak trudnej 
służbie, jaką jest praca z więźniami, panie dosko-

nale sobie radzą i robią niezłe kariery. Panie w tej 
formacji w Polsce kierują z powodzeniem ośrod-
kami szkoleniowymi.

Kończąc, pragnę swoje słowa zadedykować 
prekursorkom żmudnej pracy na rzecz dostrzeże-
nia roli kobiety w domu i w społeczności, następ-
nie ich córkom spadkobierczyniom tej pięknej 
i pełnej patriotycznego wychowania pracy z na-
szymi dziećmi. Nie pozostaje nic innego jak życzyć 
naszym paniom sukcesów i tych prywatnych, i tych 
zawodowych, miłości ze strony mężczyzn, pociechy 
z dzieci i społecznego szacunku za wiele wypraco-
wanego dobra dla wizerunku polskiej kobiety i pol-
skiej rodziny.

Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świę-
tem w Albanii, Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, 
Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, 
Burkina Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, 
Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, 
Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, 
Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, 
Wietnamie, Włoszech i Zambii. Mężczyźni wręcza-
ją wtedy znajomym kobietom - matkom, żonom, 
partnerkom, koleżankom - kwiaty i drobne poda-
runki. W niektórych krajach (jak Rumunia) dzień 
ten jest równoważny z dniem matki, podczas któ-
rego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim mat-
kom i babciom.

dr Ryszard Maleszyk

Ryszard MaleszykKrasnostawskie i siennickie kobiety

Małgorzata 
Chomik-Madejek

 
Eden z sieci
 
Zasieciowana w zenicie komputera
Szukam klucza do dłoni 
Szukam kodu do serca
Szukam szyfru do Ciebie
A wystarczyło podać hasło Miłość
 
Nasz stan 
Eden 
To my 
Poza ramą ekranu 
Realny
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Cezary Kaczor

Wieńce dożynkowe

Niosą wieńce dożynkowe
by dziękować Panu,
wszystkie pięknie są strojone
z kłosów zboża, z łanów.

Wieńce duże, dwupiętrowe
jak domy dokoła,
ale duszy w nich nie widzę
tylko przepych zgoła.

Jeden z drugim się wywyższa,
by być bliżej Pana,
zapomnieli o skromności
od samego rana.

Ja nie idę w korowodzie
żeńców z okolicy,
bukiet mały plotę Tobie
w sercu mym i w ciszy.

Widzę chaber tam błękitny
i czerwień kąkola
i malutka też stokrotka
czule do mnie woła.

Włożę niezapominajkę
byś pamiętać chciała,
że w mym sercu jest dla Ciebie
czułość niebywała.

Dobry uczynek

Leży na prawym boku
przytula się do ściany,
a ściana taka zimna
przecież z betonu i stali.

Jak musi być gorąca,
że ścianę ogrzać zdoła.
Dlaczego to nie dla mnie
jej ciepło i jej wola?

Przytul się do mnie również
mogę być zimny jak ściana,
ale przyjemność dla nas
będzie nieporównana.

I tobie też się zapisze
w kronikach dobrych uczynków,
że czyjeś serce ogrzałaś
co bije w piersi nie w tynku.

Wczesnowiosenny

Piękno życia podziwiam ciągle,
Gdy patrzę na świat dookoła,
Gdzie wróbel świergotem ciągłym
Sikorki odpędzić nie zdoła.

Wciąż skacze z gałązki na gałąź,
Ogonkiem wywija wokoło
I tylko znudzona patrzy
On szary, a ona we wzorach.

Stokrotka malutka świata ciekawa
Pierwsza swój kwiatek pokaże,
Kolorem płatków ożywi zieleń,
Różem trawnik rozmarzy.

Dwa szpaki zawzięcie polują
Dżdżownicę pochwycić rade,
Już deszczyk wiosenny przeszedł
Zapachem ziemi je zwabił.

Mniszek lekarski żółcią wystrzelił,
Spieszy się pszczołę przywołać,
Gdy zapylony, dmuchawcem pofrunie,
By życie rozpocząć nowe.

I ciągle w tym świecie tyle się dzieje
Narodzin, życia i śmierci,
A ja z uporem szukam wciąż miejsca
Harmonii w życiu, nie śmierci.

Cezary KaczorPoezja
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Marian Rybczyński

Żywot człowieka radiowego

Story by Marian Rybczyński 
SP5EWX

Mam w życiu dwie pasje - lotnictwo i radio. 
Z czystym sumieniem mogę się nazwać szczęśliwym 
człowiekiem, ponieważ obydwóm mogę się odda-
wać, z czego dodatkowo ta pierwsza jest moim za-
wodem i oprócz czerpania radości z jej uprawiania, 
zapewnia mi niezłe podstawy materialne, z których 
mogę finansować oddawanie się przyjemnościom 
związanym z tą drugą.

Urodziłem się w małej wiosce pomiędzy 
Krasnymstawem i Chełmem Lubelskim we wczes-
nych latach 50. Trudno powiedzieć czym zainte-
resowałem się wcześniej - lotnictwem czy radiem? 
Nie mogę z całą pewnością stwierdzić. Wydaje się 
jednak, że było to chyba lotnictwo, ponieważ pamię-
tam, jak nosząc jeszcze koszulę w zębach na dźwięk 
silnika samolotowego wybiegałem za stodołę, aby 
zawzięcie machać „samolotowi”, który przelatywał 
w pobliżu. Jak się o wiele później dowiedziałam, 
była to maszyna sanitarna wykonująca loty pomię-
dzy Lublinem a Hrubieszowem. W owym czasie 
technikę radiową reprezentował kołchoźnik wiszą-
cy na ścianie i odtwarzający jakąś bliżej nieokreślo-
ną muzykę, jak to moja babka mówiła: „jakieś tam 
ryranie”. W momencie gdy w szkole osiągnąłem po-
ziom klasy piątej, te odgłosy w kołchoźniku zaczęły 
mnie intrygować. Pytanie skąd się to bierze i w jaki 
sposób działa, zaczęło się coraz częściej pojawiać 
w mojej głowie. Ponieważ nikt w domu z sensem 
nie potrafił mi na nie odpowiedzieć, sam wziąłem 
się za rozwiązywanie tego problemu. Efekt był taki, 
że ja dostałem w skórę za psucie domowej techniki, 
a głośnik zamilkł na dobre po moich eksperymen-
tach. Jeszcze większym wyzwaniem było radio 
lampowe, które pojawiło się w naszym domu chy-
ba pół roku później. To już było coś. Nie dość, że 
grało, to jeszcze można było decydować czego chce 
się słuchać. Któregoś dnia mój straszy kuzyn, który 
w owym czasie był już uczniem technikum elek-
trycznego, rozjaśnił mi trochę w głowie, bo już 
wiedział co to są fale radiowe i jak to się dzieje, że 

radio gra. On, o ile wiem, krótkofalowcem nie zo-
stał, ale mnie dość skutecznie zaraził. Czytałem 
wszystko co mi wpadło w ręce na ten temat i coraz 
bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że jeśli 
szkoła średnia, to tylko technikum elektroniczne. 
W ostatniej klasie szkoły podstawowej wiedziałem 
już dość dużo na temat radia, a nawet sam coś tam 
próbowałem konstruować. Co jednak można zrobić 
w małej wsi, gdzie ze sklepów był tylko taki z my-
dłem i powidłem? Gdzie zaraz po pierwszych śnie-
gach (a były one w owych czasach) ustawała komu-
nikacja z Chełmem i nikt sobie nie zaprzątał tym 
głowy, aż dopiero matka natura z pierwszym wio-
sennym słońcem sprawę sama załatwiła.

Po pomyślnym zdaniu egzaminów do Tech-
nikum Łączności nr 2 w Lublinie, rozpocząłem 
tam edukację, przechodząc przy okazji szkołę życia 
w internacie. Na naszym piętrze niepodzielnie rzą-
dził Andrzej Oręczuk (SP8DHN), który był grupo-
wym. U wszystkich miał respekt, bo trenował judo 
z całkiem niezłymi efektami i nie było chyba nikogo 
w grupie, kto chciałby z nim zadrzeć. Towarzystwo 
było z różnych szkół i różnorakiego autoramentu. 
Trafiłem na salę jako najmłodszy, a że nigdy wataż-
ką nie byłem, więc zostałem przysłowiowym chłop-
cem do bicia. Skończyło się to z chwilą gdy Oręczuk 
dowiedział się, że ja również interesuję się krótko-
falarstwem i właśnie zapisałem się na kurs w klubie 
SP8KAF. Moja pozycja w grupie zdecydowanie od 
tego czasu wzrosła. Andrzej (z którym do dzisiaj 
utrzymuję dość bliski kontakt) miał już wtedy znak, 
a na parapecie w pokoju - mały, własnoręcznie 
zrobiony odbiornik, na którym słuchał stacji ama-
torskich. A ja po raz pierwszy zobaczyłem krótko-
falarstwo od kuchni, chociaż w bardzo okrojonym 
zakresie, ponieważ był to tylko odbiór i to na do-
datek tylko telegrafii. Dla mnie to było jednak nie-
samowicie fascynujące. W roku 1970 ukończyłem 
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kurs i po zdaniu egzaminu stałem się szczęśliwym 
posiadaczem znaku SP8EWX. Jednym z uczest-
ników tego kursu był również Maciek Rozmiłow-
ski, obecnie WQ7X, znany zapewne wielu polskim 
krótkofalowcom. Dowiedziałem się jednak o tym 
dopiero po latach na spotkaniu na moim „ranczo” 
w Królowej Woli koło Spały, gdzie Maciek gościł 
przy okazji pobytu w Polsce. Ponieważ wiedziałem, 
że pochodzi z Lublina, zaczęliśmy szukać wspólnych 
znajomych. Krok po kroku okazało się, że nie dość, 
że kończyliśmy ten sam kurs, to jeszcze i tę samą 
szkołę, tyle że on 2 lata wcześniej. Będąc chyba 
w czwartej klasie, okazyjnie nabyłem stary odbior-
nik BC-104, który pamiętał chyba jeszcze czasy II 
wojny światowej i teraz ja też miałem okno na świat. 
W domu rodziców w Siennicy Różanej  powiesiłem 
antenę typu  G5RV i przy okazji pobytów tam czy 
wakacji robiłem nasłuchy. Na tej prostej antenie 
słyszało się dosłownie wszystko, tylko nadawać nie 
było czym. Coś tam usiłowałem kleić sam, nie mia-
łem za grosz doświadczenia ani przyrządów. Efekty 
mojej działalności można określić jednym zdaniem 
- sto procent pary w gwizdek. Któregoś dnia Heniek 
SP8GUV (obecnie po „wyemigrowaniu” do Malbor-
ka SP2GUV), zaprowadził mnie do nieżyjącego już 
dziś Romana SP8ARK. W ten oto sposób poznałem 
niezwykłego człowieka. Roman jeździł na wózku 
inwalidzkim ponieważ po przebytej chorobie stra-
cił obie nogi, ale był człowiekiem niezwykle po-
godnym, o niezwykłym poczuciu humoru, wielkiej 
wiedzy i zdolnościach konstrukcyjnych. „Ja - mówił - 
w przeciwieństwie do innych, nie muszę brać urlo-
pu, aby upolować daleką stację z ciekawego kraju 
i na dodatek zawsze można mnie zastać w domu”. 
Miał wielkie doświadczenie konstruktorskie i chęt-
nie się nim dzielił. „Chłopie - powiedział na moje 
ciągłe pytania, dlaczego to czy tamto? - weź te swo-
je graty i wszystko co tam spłodziłeś i przyjedź do 
mnie, to zaraz się coś tam raz dwa zrobi”.

Pamiętam, był grudniowy dzień 1972 roku. 
Tuż przed świętami zjawiłem się u niego późnym 
popołudniem ze swoją twórczością. Obejrzał, po-
kręcił głową i wszystko rozwalił. „Tak w książkach 
piszą, a tu się zrobi po mojemu” - dodał z politowa-
niem, patrząc na moją zdziwioną minę. I faktycznie 
zrobiło się… nadajnik na telegrafię na pasmo 80 
i 40 m o mocy całych 20 W. Jaki byłem szczęśliwy, 
kiedy po zawołaniu krótkiego CQ, jakaś stacja mi 
odpowiedziała. Przy okazji zrobiło się późno i uciekł 
mi ostatni autobus, więc w padającym śniegu dra-
łowałem 12 km na piechotę ze sprzętem na plecach, 

nie mogąc się doczekać kiedy go podłączę. W domu 
dostałem burę, bo rodzice nic nie wiedzieli o mo-
jej eskapadzie, powiadomić ich nie miałem jak, bo 
przez przypadek nie wziąłem ze sobą komórki… Ha, 
ha, ha!  Po odsłuchaniu kazania włączyłem sprzęt 
i zrobiłem pierwszą w życiu łączność - nomen omen 
z SP5GIQ i to były pierwsze koty za płoty. Będąc 
w piątej klasie i mając już pozwolenie na całe 50 
W, poprzez nieocenionego Romana udało mi się 
zdobyć 3 sztuki lamp GU-50 i to z podstawkami. 
Ci, co którzy zajmowali się wtedy krótkofalarstwem 
wiedzą co to był za rarytas - nie tyle sama lampa, 
co podstawka. To było coś. Teraz już sam, w koń-
cu byłem już „starym” krótkofalowcem, zrobiłem 
wzmacniacz, który zachowywał się całkiem przy-
zwoicie. Tylko miałem jeden problem. Ponieważ 
na moim mierniku napięcia skala kończyła się bo-
dajże na 800 V, to był jakiś ruski wynalazek, więc 
nie bardzo miałem czym mierzyć napięcie anodo-
we. Zbytnio mi to nie przeszkadzało, ale nie bardzo 
wiedziałem, ile tej mocy tak właściwie z tej koń-
cówki wychodzi. Pomógł mi w tym przypadek, któ-
ry w sumie zakończył się dla mnie szczęśliwie, ale 
z równym powodzeniem, mógł się skończyć utratą 
licencji. Zacznę od początku, bo sprawa wymaga 
pewnego rozwinięcia.

Jak zaznaczyłem na początku, do szkoły 
średniej poszedłem z zamiłowania i wybrałem nie 
bez kozery specjalność radio i telewizja, bo było to 
zgodne z moimi zainteresowaniami. Pochłaniałem 
każdą dostępną literaturę na ten temat, łącznie 
z książkami przedmiotowymi. Skutek był taki, że 
będąc bodajże w trzeciej klasie, miałem już opano-
wane przedmioty zawodowe z klasy piątej. Dwóch 
nas było o podobnych zainteresowaniach, tyle że 
ten drugi akurat krótkofalowcem nie był. Jeśli 
jeszcze dodam, że połowę klasy stanowiła płeć od-
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mienna (nic jej nie ujmując), to nic dziwnego, że my 
dwaj wyrastaliśmy ponad innych, prawie jak Ein-
stein nad pospólstwo. Mówię oczywiście o przed-
miotach zawodowych, bo w pozostałych już takim 
geniuszem nie byłem. Nauczycielem przedmiotu 
„urządzenia radiowe nadawcze” był ówczesny szef 
lubelskiego PIR-u. Znał się na rzeczy i nic dziw-
nego, że prawdziwymi partnerami do rozmowy na 
lekcji było w zasadzie tylko nas dwóch. Nie mówię 
o sprawach podstawowych, bo narysować schemat 
generatora Collpitsa czy Hartleya to w piątej kla-
sie umiała największa noga. Z powodu znacznej, 
aczkolwiek nieznanej mi mocy, moja skuteczność 
w dowoływaniu się do różnych stacji była co naj-
mniej zadowalająca i wszystko byłoby zapewne 
w porządku, gdyby nie było mnie również słychać 
w odbiornikach pewnych służb. Każdy kto był czyn-
nym krótkofalowcem w owym czasie wie, jak pilnie 
były monitorowane pasma amatorskie. Pewnego 
razu, kiedy byłem w domu na feriach wiosennych, 
zapukało do drzwi dwóch panów (nie powiem, 
że smutnych, bo ci akurat byli normalni) z pyta-
niem - Czy mieszka tu Marian Rybczyński o znaku 
SP8EWX? - Kiedy usłyszeli odpowiedź twierdzącą, 
wyciągnęli legitymacje. 

– Z PIR-u jesteśmy i chcieliśmy rozmawiać 
z właścicielem stacji.

- Jezus Maria - załamała ręce matka - to 
pewnie przez ten prąd. Mówiłam ci, że będzie z tego 
nieszczęście! – Krzyknęła patrząc na ojca. Z racji 
mojej aktywności zużycie prądu mocno ostatnio 
wzrosło i rodzice nieświadomi przyczyny zaczęli in-
terweniować w zakładzie energetycznym.

- Prosimy o pokazanie aparatury, dokumen-
tacji oraz licencji - zwrócił się starszy do mnie, nie 
pozostawiając wątpliwości po co przyjechali. Poka-
załem wszystko, co chcieli. Chwilę pomedytowali 
nad schematem wzmacniacza.

- To ile tej mocy tam mamy? - zapytał jeden, 
pukając znacząco układ 3 GU-50.

- Dokładnie nie wiem - wzruszyłem ramio-
nami - ale pewnie będzie z 80 W - dodałem niepew-
nie, co i tak przekraczało mój limit, który wynosił 
50 W.

- Gdyby to usłyszał twój profesor, to zapew-
ne nie byłby zadowolony z poziomu twojej wiedzy. 
GU 50 i 50 W... Piąta klasa technikum… Czego was 
tam uczą? - pokręcił z niesmakiem głową.

„Wiedzą o mnie wszystko” - pomyślałem. 
A głośno dodałem - Tak naprawdę nie bardzo wiem, 
nie miałem czym pomierzyć napięcia na anodzie.

- A, to już lepiej - dodał, nie wiem, chyba 
szef, bo drugi nic się nie odzywał.

- A chociaż pracuje bez zniekształceń? - za-
interesował się nagle.

- Nikt nie narzeka - dodałem zgodnie 
z prawdą.

Wynik pomiaru był dla mnie druzgocący, 
a jednocześnie napełnił mnie dumą. Wyszło tego coś 
około lekko ponad 300 W. Aparatura została opie-
czętowana, licencja zabrana, a panowie grzecznie 
się pożegnawszy - życząc wesołych świąt - opuścili 
dom. Zaraz po świętach na pierwszej lekcji z „urzą-
dzeń” pan profesor z niewinną miną zagadnął:

- Coś mi się zdaje, Rybczyński, że twoje na-
zwisko obiło mi się o uszy w mojej firmie. Jakieś 
przekroczenie mocy, czy coś takiego. Dobrze sły-
szałem? - dodał z przekąsem.

- Właśnie, panie „sorze”, pana ludzie mnie 
napadli i spacyfikowali, i nie wiem co też robić.

- Ty masz szczęście, że roboty nie sfuszero-
wałeś, bo inaczej bym się do ciebie nie przyznał, ale 
aż tak kłamać to nie wolno.

- To co ja mam teraz zrobić, jest jakieś wyj-
ście? - zapytałem z myśl zasady, że nadzieja umiera 
ostatnia.

Pan profesor wyciągnął z teczki jakieś for-
mularze.

- Siadaj i pisz podanie o 250 W - rzucił szyb-
ko wręczając mi papier.

- Ale ja nie mam jeszcze spełnionych warun-
ków - powiedziałem niepewnie.

Pan profesor popatrzył po klasie i z polito-
waniem pokiwał głową.

- A ja myślałem, że mam do czynienia z inte-
ligentnym człowiekiem - nie pozostawił mi złudzeń, 
że bystrość umysłu w tym momencie nie jest moją 
najmocniejszą stroną.

- Jasne - szybko porwałem dokumenty 
i wróciłem do ławki.

- Oddasz mi po lekcjach - zakończył temat.
Po miesiącu stałem się posiadaczem pozwo-

lenia, które opiewało na limit mocy 250 W.
Po ukończeniu technikum bez powodzenia 

starałem się zostać studentem Politechniki Gdań-
skiej, ale nie wystarczyło wiedzy. Wtedy to się 
mówiło, że zabrakło punktów albo szczęścia, aby 
rzecz stała się faktem. Zostałem natomiast stu-
dentem WSI w Rzeszowie, która w chwilę potem 
stała się Politechniką Rzeszowską. Nie zagrzałem 
tam jednak miejsca zbyt długo z racji braku wyżej 
wspomnianego szczęścia. Po pewnych perypetiach 
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zostałem podchorążym Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Lotniczej, obecnie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 
Powietrznych w Dęblinie, którą ukończyłem w roku 
1978 jako pilot samolotów odrzutowych. Był to 
okres, w którym właściwie nastąpił u mnie rozbrat 
z krótkofalarstwem. Sprzedałem cały posiadany 
sprzęt, a pieniądze przeznaczyłem na szeroko rozu-
miany „hulaszczy tryb życia”. Nie był to jednak roz-
brat pełen, ponieważ z dwoma kolegami, którzy byli 
również licencjonowanymi krótkofalowcami, udało 
nam się założyć tam klub krótkofalarski. Mieliśmy 
nawet znak, ale wkrótce potem wyjechaliśmy wszy-
scy na praktyki lotnicze i z tego co wiem, klub ten 
nigdy tak naprawdę nie uaktywnił się. Zorganizo-
waliśmy natomiast kurs na licencję w miejscowym 
liceum lotniczym, który ukończyło kilkunastu ucz-
niów, a następnie zdało pomyślnie egzaminy. Pa-
miętam również inny zabawny fakt. Na pierwszym 
roku mieliśmy zajęcia z Morse`a, czyli tzw. „titawy”. 
Praktycznie nikt tego nie lubił i towarzystwo wymy-
ślało sto tysięcy sposobów, jak by się tego nie uczyć, 
a egzamin zdać. Na pierwszych zajęciach nudziłem 
się przepotężnie, ponieważ tempo nadawania było 
dla mnie „zawrotne”, chyba z 5 grup na minutę, 
bo taki był, zdaje się, wymóg. Ja w tym czasie swo-
bodnie, bez pisania na kartce odbierałem około 20 
grup. Nic dziwnego, że ciągnęło mi się to jak flaki 
z olejem. Zauważył to prowadzący zajęcia plutono-
wy i zapytał czemu się kręcę zamiast uczciwie liczyć 
kreski i kropki jak wszyscy moi koledzy. Zgodnie 
z prawdą odpowiedziałem, że odbieram, ale dla 
mnie to za wolno.

- A potrafisz szybciej? - nie krył zdziwienia.
- A, no potrafię - i za chwilę sypnąłem mu 

w tempie 20 grup podstawiony tekst gazety.
- Jaki znak? - padło po chwili pytanie.
- SP8EWX - opowiedziałem.
- To spieprzaj mi stąd i żebym cię tu więcej 

nie widział, bo mi atmosferę psujesz.
- I na egzamin nie musisz również przy-

chodzić - rzucił na odchodnym, kiedy już byłem 
w drzwiach. Na egzamin jednak poszedłem, bo kto 
inny przyjmował, a moi koledzy nie mogli przepu-
ścić takiej okazji do pomocy. Ja pisałem na pięciu 
kartkach, ode mnie ściągało jeszcze czterech i tym 
sposobem grupa zdała.

Po skończeniu Dęblina trafiłem najpierw 
do Poznania, a potem do Łask. Cały czas myślałem 
o jakimś sprzęcie, ale tylko na myśleniu się koń-
czyło. Dodatkowo stan wojenny zabrał mi, tak jak 
i wszystkim, licencję i wydawało się, że do krótko-

falarstwa już nie wrócę. Tym bardziej, że antena 
(pozioma delta), która wisiała na sąsiednim bloku 
pewnego dnia znikła zanim zdążyłem poznać wła-
ściciela, a innych w Łasku w owym czasie nie wi-
działem. Jednak któregoś razu, będąc na spacerze 
z psem, zobaczyłem, że na nowo oddanym bloku 
pojawiła się antena typu W3DZZ. Nie zajęło mi 
długo ustalenie właściciela i któregoś zimowego 
lutowego dnia 1985 roku zapukałem do drzwi An-
drzeja Dobrynina SP7IXT. Szybko się zaprzyjaźni-
liśmy, a że Andrzej jest osobą bardzo energiczną, 
więc wziął sprawy w swoje ręce i szybko stałem się 
posiadaczem licencji ze swoim starym znakiem, 
tyle że o innym numerze prefiksu: SP7EWX. Po-
przez Andrzeja poznałem Józka SP7BAD, dzięki 
któremu mój nadajnik Bartek przestał produkować 
sygnał będący klasycznym przykładem zniekształ-
ceń, stał się całkiem przyzwoitym jak na tę klasę 
urządzeniem. Niejedną noc spędzaliśmy razem 
nad tym sprzętem, aż w końcu żona zaczęła mnie 
podejrzewać, że coś kombinuję na boku, bo cięż-
ko było kobiecie zrozumieć, że chłop może stracić 
głowę dla jakiegoś radia i znikać na całe noce. Po 
pewnym czasie pojawił się wzmacniacz, na którym 
dumnie umieściłem napis „BASIA”, na cześć mojej 
połowicy, która coraz bardziej krytycznie patrzyła 
na tę nową zabawkę. Łączności w logu przybywa-
ło. Zaczęły pojawiać się nawet znaki stacji z innych 
kontynentów. Jednocześnie dużo uwagi poświęca-
łem nauce języka angielskiego, z którym wcześniej 
kontaktu raczej nie miałem. Z racji bycia pilotem 
wojskowym podlegałem pewnym niepisanym pra-
wom - nikt oficjalnie uczyć się go nie zabraniał, ale 
też na wszystkich takich patrzono raczej nie z sym-
patią. Pamiętam jak kiedyś nawiązałem kontakt 
z jedną stacją niemiecką, kiedy po podaniu miejsca 
nadawania, Niemiec poprosił o uściślenie położe-
nia. Po chwili powiedział:

- A to już wiem, tam jest baza lotnicza i są 
MIGi-21 - obwieścił z triumfem, jakby Amerykę od-
krył. 

Ja z lekka zdębiałem i coś tam wydukałem, że 
owszem jakieś samoloty widać od czasu do czasu. 

- Tak. I parę lat temu libijskich pilotów tam 
trenowali - dorzucił z dumą w głosie. 

Pewnie chciał się pochwalić, że czyta gazety 
i kojarzy pewne fakty, a mnie biednemu, żyjące-
mu w najlepszym ustroju na świecie, skóra ścier-
pła z przerażenia i szybko łączność zakończyłem. 
Po pewnym czasie zaczęła przynosić efekty nauka 
angielskiego, to czego się nauczyłem z książek mo-
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głem potem zastosować w praktyce. A nauczyciele 
byli najlepsi na świecie, bo rodowici Anglicy. Kie-
dy w roku 1986 pożegnałem armię i rozpocząłem 
pracę w PLL „LOT” to po pierwszych zajęciach 
z angielskiego na kursie wstępnym stwierdziłem, że 
jednak nauka nie poszła w las, a efekty są nie naj-
gorsze. Etap pracy w „Locie”, to również i nowy etap 
w działalności krótkofalarskiej. Pamiętam, było to 
w roku 1989, kiedy zacząłem latać na liniach mię-
dzynarodowych (był kiedyś taki podział) pożyczyłem 
małe, ręczne urządzenie na UKF, aby je wypróbo-
wać w powietrzu. Oczywiście nielegalnie, bo o pracy 
samolotu nawet nikt wtedy nie myślał. Ledwie co 
można było pracować z samochodu. Po starcie, kie-
dy byliśmy gdzieś na wysokości ok. 5 tys. metrów, 
na moje wywołanie ogólne na kanale 145.550 Mhz 
jako SP7EWX zgłosiła się stacja z okolic Gdańska 
i po wymianie raportów kolega ten zapytał mnie 
o lokalizację. Zgodnie z prawdą podałem, że je-
stem w okolicach Skierniewic, oczywiście nic nie 
wspominając o takiej drobnostce jak wysokość an-
teny. Nie krył zdziwienia, kiedy powiedziałem mu, 
że pracuję mocą ok. 1 W. Następnie pytanie było 
o antenę. Tu już mnie trochę skonfundował, bo 
w tej materii moja wiedza była znikoma, jako że 
do tej pory nie miałem styczności z UKF-em. Po-
wiedziałem, że nie wiem, co to jest, bo od kolegi do 
przetestowania pożyczyłem. Po chwili zaczęły mnie 
wołać stacje z zachodniej Polski i zrobił się niezły tu-
mult. Przestraszony efektem jaki wywołałem prze-
stałem się odzywać, na częstotliwości długo jeszcze 
się kotłowało, a w pewnym momencie usłyszałem:

- Zdzichu, słyszałeś tego SP7? - włączaj 
wzmacniacz, jest warstwa sporadyczna. 

Na UKF występowanie warstwy sporadycz-
nej umożliwia zrobienie łączności nawet do kilku 
tys. km w paśmie naszego radiowego UKF. W kilka 
miesięcy później już nie musiałem się kamuflować, 
bo praca „Air mobile” stała się legalna.

W roku 1993 pojechałem na przeszkolenie 
do Nowej Zelandii na samolot Boeing-767, nie za-
pominając oczywiście wziąć ze sobą małego radia 
ręcznego na UKF. Od Andrzeja (SP5SS) dostałem 
namiary na Zbyszka (ZL1BOU) i po przylocie na 
miejsce, doszło do spotkania. Wraz ze mną był też 
Adek Mrozowski (SQ5NA), ale wtedy jeszcze znaku 
nie miał. Zbyszek niestety wyjeżdżał na platformę 
następnego dnia i miał powrócić dopiero po naszym 
wyjeździe, więc to było nasze jedyne spotkanie, ale 
za to zostawił parę cennych informacji i dobrych 
rad. Dowiedziałem się też, że mogę na UKF praco-
wać, używając polskiego znaku, łamiąc się przez ZL. 
Nowa Zelandia, kraj górzysty, więc przemienników 
(przekaźników na pasma amatorskie) tam mnó-
stwo. Wybrałem taki, który słychać było najlepiej 
i podałem wywołanie ogólne. Po chwili zgłosiła się 
stacja i po wymianie uprzejmości kolega Nowoze-
landczyk zapytał:

- A właściwie SP to co to za prefiks? 
- Polska - odpowiedziałem.
- A gdzie to jest? 
- Europa - zaspokoiłem jego ciekawość. 

Wtedy włączyła się inna stacja.
- No dobrze, ale gdzie jest ta Europa? Był to 

oczywiście żart, ale patrząc z perspektywy ZL, to aż 
tak do końca nie byłbym pewien.

Poznaliśmy mnóstwo kolegów, którzy potem 
odwiedzali nas w dzień i w nocy, jak również my 
też byliśmy zapraszani na różne imprezy, nie tylko 
krótkofalarskie. Kiedy zacząłem już latać na B-767, 
nadarzała mi się okazja, by poznać mnóstwo no-
wych kolegów. Z niektórymi do dziś utrzymuję kon-
takt, np. bardzo mile wspominam swoje spotkania 
z krótkofalowcem z Tajlandii - Thamem (E21CJN). 
Poznałem go, nadając z samolotu jako SP5EWX/
AM (air mobile) w locie do Bangkoku. Przyjechał 
potem do hotelu i zaprosił mnie do domu, bo miesz-
kał niedaleko. Miałem też możliwość pracy ze stacji 
klubowej HS0AC. Z kolei w USA poznałem Piotrka 
(N2LLM) i Jurka (N9VTB), jak również wielu, wie-
lu innych kolegów, z którymi do dzisiaj utrzymuję 
kontakt i spotykam się z nimi, jako że z racji pracy 
rzuca mnie trochę po świecie.

W roku 2000 rozpocząłem pracę dla linii 
Asiana Airlines, którą to z przerwami kontynuuję 
do dzisiaj. Przed wyjazdem do Korei udało mi się 
zrobić parę łączności ze stacjami z tego kraju, więc 
nie jechałem tam w ciemno. Zaraz po pojawieniu się 
w Seulu nawiązałem kontakt z HL1APF i HL2WA, 
którzy pomogli mi zdobyć licencję i założyć anteny, 
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ponieważ wtedy nie miałem jeszcze polskiego po-
zwolenia CEPT, więc wykorzystałem swój amery-
kański znak KB9LQG do uzyskania koreańskiego. 
Kiedy stanęła sprawa anten - na wszelki wypadek 
zawsze biorę mieszkanie na ostatnim piętrze - Leo 
H11APF w sprawę zaangażował samego prezesa 
KARL (Korean Amateur Radio Leauge).

Sprawa wyglądała tak. Mieszkanie na ostat-
nim piętrze miałem (Korea pod tym względem i nie 
tylko pod tym jest bardzo zestandaryzowana). Nie 
tylko, że połowa Koreańczyków mieszka w Seulu, 
to jeszcze na dodatek 90 % z nich mieszka w potęż-
nych, 15-piętrowych blokach, które są podobne do 
siebie prawie jak dwie krople wody. Na dachach są 
jeszcze nadbudówki, w których znajdują się urzą-
dzenia do wind. Dach jest duży i można tam co nie-
co nastawiać, problem w tym, że wyjście na dach 
jest zamykane, a klucz jest w administracji. W tym 
kraju, jeśli coś jest zabronione lub nie jest wyraźnie 
powiedziane, że jest dozwolone - nie ma takiej siły, 
która by spowodowała, że ktoś wyda na to zgodę. 
Przy okazji nie dyskutuje się z przełożonym i star-
szym (taka kultura). Wsparci autorytetem samego 
prezesa zjawiliśmy się u naczelnika osiedla. Ten, jak 
usłyszał, że od niego zależy, czy „capt. Asiana Air-
lines” wywiezie z Korei pozytywne wspomnienia, 
stanął prawie na baczność i po chwili jego podwład-
ny zasuwał, żeby zrobić kopie kluczy do dachu. Klu-
cze następnie zostały mi pośród ukłonów, z całym 
szacunkiem wręczone wraz z życzeniami, że gdyby 
„Kidżjang” (kapitan) „Lipcinski” miał jakieś proble-
my, to niech wali jak w dym i wszystko da się zała-
twić. Odnośnie tego walenia jak w dym, to miałem 
niejakie wątpliwości, bo niby po jakiemu ja miałbym 
się z nim dogadać. Ze znajomością angielskiego jest 
tam gorzej niż w Polsce, a ja nawet dotąd to po ko-
reańsku potrafię zaledwie piwo zamówić i od biedy 
„coś do konsumpcji”. Jeszcze tego samego dnia sta-
nęła na dachu wielopasmowa antena (odwrócone 
V) i coś tam mogłem na pasmach podziałać. Przy 
sprzyjających warunkach dowoływałem się do pol-
skich stacji. a nawet na 100 W udało mi się zrobić 
łączność na 80 m, ale nic w tym dziwnego, bo to był 
Jurek SP3GEM, znany z doskonałych anten.

Zaraz jakoś niedługo po moim przyjeździe 
był zjazd tamtejszego klubu dalekich łączności. 
Akurat miałem  dni wolne, więc skorzystałem z za-
proszenia. W pokoju mieszkałem z HL2IWD - mło-
dym, ale już wtedy dość znanym w Korei okulistą. 
Po ogólnych obradach, które zakończyły się około 
21:00, oczekiwałem, że - tak jak u nas - coś się za-

cznie dziać. Ale gdzie tam! Doktorek powiedział, 
że idziemy spać, bo z rana mają być jakieś ciekawe 
wykłady z technik cyfrowych. Cóż miałem zrobić, 
nikogo nie znałem więcej. HL1APF był nieobecny, 
więc grzecznie poszedłem za moim współlokatorem 
do pokoju. Już prawie byliśmy gotowi do spania, 
kiedy rozległo się pukanie do drzwi i weszło dwóch 
krótkofalowców. Jeden Japończyk JA3USA, jego 
poznałem tego dnia, natomiast Koreańczyka nie 
znałem. Powiedzieli doktorkowi, że chcą mnie za-
prosić na dół, bo mają jakiś problem do rozwiąza-
nia i chcieli się dowiedzieć jak to się robi w Polsce. 
Cóż miałem robić? Poszedłem, po drodze dopytując 
się o co chodzi i usprawiedliwiając się, że nie wiem 
czy jestem w stanie zaspokoić ich ciekawość, bo ja 
aż taki orzeł z techniki nie jestem. Wchodzimy do 
pokoju i co widzę? Swojski obrazek - flaszka soju 
(koreańska wódka) na stole, obok zagrycha, a pro-
blem był do rozwiązania jeden - jak mnie wyciągnąć 
od sterylnego doktora.

Z Seulu mieliśmy rejsy na Saipan - wyspę 
na środkowym Pacyfiku w Archipelagu Marianów. 
Dość egzotyczny dla nas zakątek świata, ale prze-
cież krótkofalowcy też tam są. Wyspa nieduża, ma-
lownicza, jak wszystkie w tym rejonie. Wszystkiego 
raptem 30x8 km. Wypożyczyłem samochód, aby 
obejrzeć przede wszystkim „suiside cliff” pionową 
na 200 m skałę, gdzie pod koniec wojny ponad 
20 tys. Japończyków na rozkaz komendanta, po-
pełniło samobójstwo skacząc z tej skały, aby nie 
poddać się Amerykanom. Szli całymi rodzinami, 
na końcu ojciec, aby w razie jakiegokolwiek zawa-
hania pomóc wykonać ostatni rozkaz. Straszne, ale 
prawdziwe czasy wojny, której ślady gdzieniegdzie 
jeszcze widać, jako że Amerykanie zdobyli tę wyspę 
wielkim nakładem ofiar. Czasy jednak na szczęście 
się zmieniły, czego najlepszym dowodem są tłumy 
japońskich turystów, którzy masowo odwiedzają 
to miejsce. Po zrobieniu rundy wokół wyspy i obej-
rzeniu wszystkich ciekawostek, wracałem trochę 
rozczarowany do hotelu, ponieważ nie udało mi się 
wypatrzeć żadnej amatorskiej anteny. Skręcałem 
właśnie do wypożyczalni, aby oddać samochód, 
kiedy między drzewami mignął mi znajomy kształt. 
Nie zauważyłem tego wcześniej, ponieważ przy wy-
jeździe patrzyłem akurat w odwrotną stronę. Ante-
na stała przy budynku, w którym mieścił się mały 
sklep. Wysiadłem z samochodu i wszedłem do środ-
ka. Za ladą stała kobieta, która na moje pytanie, czy 
nie wie do kogo należy antena - odpowiedziała, 
że do niej i jej męża. W ten oto sposób poznałem 
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Juna WH0W, jego żonę, a także ich synów. Mało 
tego, okazało się, że mieliśmy nawet łączność parę 
lat wcześniej, tylko że on miał wtedy znak WH0A-
AV. Jun jest Filipińczykiem od dawna osiadłym na 
Saipanie. Zaprosił mnie do domu i pokazał swoją 
stację, a kiedy dowiedział się, że mam amerykań-
ski znak, zaproponował mi nadawanie. Tak więc 
zrobiłem swoje pierwsze łączności pod znakiem 
KH0/KB9LQG. Ponieważ na Saipanie bywałem re-
gularnie dwa razy w miesiącu, więc i moje wizyty 
u Juna  były dość częste. Mało tego, po pewnym cza-
sie zmieniłem swoją licencję  z Chicago, KB9LQG, 
na znak z Marianów WH0EWX i jak zauważył 
Bogdan (SP7DRV) - Marian nadawał z Marianów. 
Podczas tych pobytów zrobiłem około 5000 łącz-
ności. Mimo że upłynęło ponad 7 lat, od kiedy tam 
pracowałem, to do tej pory jeszcze otrzymuję karty 
QSL za tę aktywność. Oczywiście preferowałem sta-
cje polskie, ale żeby nie być posądzanym o stron-
niczość, często po polsku podawałem częstotliwość, 
na której słucham.

Kiedyś byłem w Anchorage i mając przy 
sobie ręczne radio, dałem wywołanie ogólne na 
lokalnym przemienniku. Odpowiedział mi Mark 
(KL7TQ), z którym spotkałem się podczas mojego 
następnego pobytu. Przy pomocy Marka poznałem 
członków klubu KL7AA. Zaskoczony byłem ilością 
sprzętu, jaki znajduje się w tym klubie. Okazało się, 
że klub jest sponsorowany przez University of Ala-
ska i jego roczny budżet sięga nawet 100 tys. USD. 
Jest tam nawet specjalny autobus, a właściwie tzw. 
„car house”, z którego nadają na swojej „wysuniętej 
placówce”. Śmiać mi się chciało trochę z tego okre-
ślenia, ale uznałem je za całkiem słuszne, kiedy tę 
„placówkę” odwiedziłem. Leci się tam samolotem 
około godziny, a samolotów to chyba tam więcej 
niż samochodów i niemal wszystkie na pływakach. 
„Placówka” leży nad jeziorem, nad samym brze-
giem i służy nie tylko do nadawania, ale również do 
spędzania weekendów i dni wolnych. Pracują tam 
głównie na niższych pasmach, ale niestety tylko 
w czasie lata oraz wczesnej jesieni i wiosny. Póź-
niej po prostu nie da się tam dotrzeć. Natomiast po 
każdej zimie trzeba coś naprawiać, ponieważ często 
sprzęt bywa niszczony przez zwierzęta.

Spotkania w Królowej Woli

Królowa Wola leży niedaleko Tomaszowa 
Mazowieckiego, a jeszcze bliżej Spały, znanej rów-
nież jako ośrodek przygotowań olimpijskich. Kie-

dy poszedłem pracować do PLL „LOT” i musiałem 
przenieść się do Warszawy, doceniłem, co to zna-
czy mieć miejsce na wsi. Zacząłem tam przyjeżdżać 
w roku 1988 i pojawiły się wtedy pierwsze moje an-
teny. Przez pierwsze lata moja aktywność stamtąd 
nie była zbyt duża, ale powoli zaczynałem pozna-
wać kolegów z Tomaszowa i okolicy. W 1991 roku, 
stwierdziłem, że trzeba by się wreszcie poznać 
osobiście, zaprosiłem więc którejś soboty towarzy-
stwo do siebie. Mieli jechać kilkoma samochodami, 
a całą kawalkadę uparł się poprowadzić Stefan 
SP7ARI (SK), ponieważ twierdził, że miejsce zna, 
bo kiedyś tam był. Ja koordynowałem całą wyprawę 
na UKF siedząc na gruszce, żeby zwiększyć zasięg 
mojego ręcznego urządzenia UKF. Na rozwidleniu 
dróg Stefan - który radia nie miał - pojechał prosto, 
a inne samochody zgodnie z moją podpowiedzią 
wybrały dobrą drogę i już po chwili byli u mnie: 
SP7TEJ, SP7BSY(SK), SP7UTV(SK), SP7OGP, 
SP7OGR, SP7HIW, SP7OGT, SP7DRV, SP7SZW. 
Przywitaliśmy się, ognisko było już przygotowane, 
a po chwili koledzy zaczęli się nerwowo rozglądać, 
bo nie zauważyli SP7ARI, wraz z którym nie dotar-
ły ani wiktuały, ani napoje chłodzące. Zapanowała 
drobna konsternacja, ale ponieważ ja również by-
łem nieco na wizytę przygotowany, więc po chwili 
przystąpiliśmy do rzeczy. Stefan przyjechał po oko-
ło 30 min., kiedy to w końcu odnalazł drogę, gęsto 
się przy tym tłumacząc. Tradycja tych spotkań trwa 
do dzisiaj i zjawia się na nich stara sprawdzona eki-
pa, do której ostatnimi laty dołączyli koledzy z Sie-
radza i Łasku, Piotrkowa, Bełchatowa i Radomska, 
Jurek oraz mój ojciec chrzestny Andrzej. Czasem 
pojawia się Leszek SP3DOI, który ze swoich wy-
praw ma wiele ciekawych historii do opowiedzenia. 
Parokrotnie był u mnie Krzysiek SP7GiQ, Przemek 
SP7VC, a także koledzy z Ameryki: N9VTB, N2LLM, 
WQ7X. Również na zasadzie współgospodarza jest 
bardzo często mój szwagier SP5XAO, którego uda-
ło mi się namówić na zrobienie licencji. Jest okazja 
do rozmów i nie tylko. Można również popracować 
na radiu, jako że park maszynowy nie jest najgor-
szy. Mam na myśli oczywiście przede wszystkim 
anteny. Kiedyś Janek SP7SZW, który pracował w 
policji, przywiózł na spotkanie trochę petard i ra-
kiet sygnałowych. Kiedy już sobie porozmawiali-
śmy, padło hasło: „A może by tak trochę sztucznych 
ogni?”. Pilnowałem tylko, aby używać rakiet na spa-
dochronach, bo wokół stały dojrzałe zboża. Zaczęło 
się strzelanie, a jako przerywnik za płot poleciała 
petarda. W końcu SP7SZW stwierdził, że może już 
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wystarczy, bo sąsiedzi zaczęli poduszki pakować 
i chyłkiem zwiewać do lasu. Następnego dnia na-
słuchałem się od teścia, który przyjechał z rana na 
działkę.

- Czyś ty oszalał? - zaczął z pretensją - już 
od początku wsi ludzie mnie zatrzymują i mówią: 
wojna jakaś u was wczoraj była, tak strzelali, że aż 
widno się zrobiło! Ty nie widzisz, że wkoło zboża 
i jakby się zapaliły to byś miał dopiero kłopot? Stary 
a głupi – dodał z przyganą w głosie. I nic nie po-
magało tłumaczenie, że strzelaliśmy rakiety tylko ze 
spadochronami.

Po pewnym czasie teść jednak zmienił zda-
nie, gdy wokół wszystkie działki zostały ograbione, 
a nasza nie. Uznał, że łobuzeria boi się tutaj zaglą-
dać - „Bo oni wszystkie byłe wojskowe i na pewno 
broń mają”. A ja oczywiście nie zaprzeczam, gdy 
w lokalnym barze podpytują mnie, czy w samolo-
tach pasażerskich załoga posiada broń. 

- Nie wolno mi o tym mówić - odpowiadam 
wówczas wymijająco i ze znaczącym uśmiechem 
kończę dyskusję. Aby poprawić efekt na maszcie 
umieściłem tablicę, którą widać z daleka, na do-
datek w nocy jest podświetlana: „UWAGA NIE 
WCHODZIĆ TEREN CHRONIONY ENERGIA 
WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI”. Mówię wam... to 
działa! 

Z Królowej Woli, staram się „startować” 
w różnych zawodach, jednak bardziej dla zaznacze-
nia swojej obecności niż osiągnięcia wyniku. Zdaje 
się, że bardziej sprawia mi radość budowa kolej-
nych anten, niż pogoń za DX-ami, czyli łącznością 
międzykontynentalną. Moje konto zamyka się licz-
bą 302 wykonanych połączeń i tylko 274 potwier-
dzonych. Ale jak już człowiek zrobi wszystko, to za 
czym później się uganiać? Nie doścignę na pewno 
Andrzeja SP7GAQ czy Bogdana SP7DRV. Kiedyś 
wydarzyła się zabawna historia. Andrzej zawsze 
przywoził ze sobą swoje karty potwierdzonych łącz-
ności, QSL i znaczek „Honor Roll”(zaliczona łącz-
ność ze wszystkimi krajami świata), w końcu jest się 
czym chwalić. Kiedyś jeden z kolegów oglądał ten 
album i po chwili udał, że wrzuca go do ogniska. Nie 
muszę oczywiście komentować reakcji Andrzeja.

 Co dało mi krótkofalarstwo? Przede wszyst-
kim zrealizowałem dziecięce marzenia. Pomogło mi 
poznać język angielski w stopniu powiedziałbym, 
zadowalającym. Dzięki temu m.in. udało mi się 
zdobyć pracę w doskonałej i wymagającej linii jaką 
jest Singapore Airlines. Obecnie jestem jednym 
z dwóch Polaków latającym Boeingiem 747 Jumbo 

Jet. Ciekawostką jest, że połowa polskich pilotów to 
krótkofalowcy.

Dzięki krótkofalarstwu poznałem wielu 
ciekawych ludzi na całym świecie, których potem 
mogłem spotkać osobiście, a z kolei ci ludzie poka-
zali mi miejsca i rzeczy, które dla przeciętnego czło-
wieka są po prostu niedostępne. Myślę tu głównie 
o Korei, Chinach i Tajlandii. Są to społeczeństwa 
hermetyczne i wejście do tego zamkniętego kręgu 
trwa bardzo długo. Ja nie miałem problemu z racji 
przynależności do „krótkofalarskiej mafii”. 

I wreszcie aspekt równie ważny, co pomi-
jany - krótkofalarstwo zapobiegło mojemu tech-
nicznemu uwstecznianiu. Używam tego pojęcia nie 
bez kozery, bo tylko nieliczni nadążają za szalonym 
tempem z jakim pędzi dzisiejszy świat. Podziwiam 
więc tych kolegów, którzy dotrzymują kroku no-
wościom techniki i nas „laików” próbują ciągnąć za 
sobą. 

Nie mam wątpliwości, że za jakiś czas krót-
kofalarstwo w postaci masowej zniknie, bo taka jest 
dialektyka. Ale jestem też pewien, że zawsze zosta-
nie garstka zapaleńców, która co prawda może uży-
wać telefonu komórkowego do umówienia się na 
nawiązanie łączności, tym niemniej jednak będzie 
ona zaliczona dopiero wtedy, kiedy korespondenci 
wymienią raporty o wzajemnej słyszalności. 

Nie mam następcy w rodzinie. Syna nie 
potrafiłem zarazić pasją krótkofalarstwa, ale za to 
został pilotem i kontynuuje rodzinną tradycję. Jest 
kapitanem B-737 w Ryanair Air. A ja? Dalej będę 
wieszał te swoje druty, bo jak mawia SP5DDJ: 
„Z radiem się urodziłem, wychowałem i z radiem 
umrę”. A ja dodaję: „Oby jak najpóźniej”.

Marian Rybczyński
SP5EWX,WH0EWX
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Stanisław Chmielewski

Most

Wieczór się zbliża, słońce ma się ku zachodowi.
Ściągają leśne oddziały, ruch jak w mrowisku.
Zewsząd maszerują drużyny i plutony.
Zajmują miejsca ataku, a zarazem obrony.

Żołnierz młody do walki zapałem bucha,
Żądny starcia z wrogiem rozkazów pilnie słucha.
A gdy już na świecie szary zmierzch się rodzi,
Każdy dowódca informuje, o co dokładnie chodzi.

Wreszcie oddział otrzymuje swoje zadanie,
Głównym celem jest wysadzenie mostu na Kasjanie.
Obstawiono przejazdy, przejścia bliskie i dalekie,
Wszystko na przejazd pociągu niecierpliwe czeka.

Wtem telefon z przejazdu w Borku dzwoni,
Że pociąg jedzie do Chełma i wiezie mnóstwo broni.
Wcześniej podłożono miny do mostu wysadzenia,
Wszystko gotowe, każdy czeka rozkazu spełnienia.

Noc, ledwo widzi jeden drugiego w ciemności,
Wtem snop świateł kładzie na torze blask jasności.
Nagle coraz bliżej słychać stukot lokomotywy.
Każdy nabiera chęci do walki, zdobycia broni chciwy.

Pociąg na most wjeżdża, wtem huk przeraźliwy
Żołnierzom się zdaje, że już nikt nie jest żywy.
Na rozkaz dowódców, pluton do wagonów wpada,
Zawrzała bitwa, grzmi strzałów kanonada.

Walczą na śmierć i życie, każdy się broni,
Niemcy dzielnie stawiają czoła w starciu lub pogoni.
Strzelanina na zewnątrz i w wagonach zacięta,
Nawet w 1939 roku takiej potyczki nie pamiętam.
 
Każdy bił wroga w walce niepohamowany!
Niemcy zapalili stodołę, teren został oświetlony.
Batalia stała się trudniejsza, zażarta, niepohamowana,
Mimo wszystko nasza akcja zapisała się jako udana.

Tej akcji opisać nie jestem w stanie, bo była szalona.
Straciliśmy z Czarnoziemi Aleksieja, czyli „Groma”.
Oddał życie doświadczony porucznik saperów,

Który był specjalistą od walk minerów.
Polegli dwaj dzielni żołnierze - zuchy nie lada!
Oni pokazali, jak z wrogiem walczyć wypada.

12 czerwca 1985 roku

Pogrzeb - 1943 roku

Ukryci pod stertą gałęzi w lesie na Kasjanie,
Leżą polegli, którzy spełnili bojowe zadanie.
Dzielnie stawiali czoła do ostatniej życia chwili -
Bohatersko z hitlerowskim wrogiem walczyli.

Swoje drogie życie oddali pod koniec starcia,
Wielka ofiara, Ojczyzna zawsze jej warta!
Następnej nocy zwłoki do trumien złożono,
W lesie pośród świerków w ukryciu ustawiono.

Długo trumny z partyzantami w lesie stały
Aż przyszedł czas, że się pogrzebu doczekały. 
Od rana oddziały partyzanckie do lasu zdążały
I odpowiednio bezpieczne stanowiska zajęli.

W lesie obok leśniczówki moc wojska się zebrała
I na żałobny apel cierpliwie z uwagą czekała.
Przybył komendant, żołnierze w szeregach stają.
Dowódca oddziałów raport dowódcy okręgu zdaje.

Panie pułkowniku, melduję wojsko w zwarty szeregu
Oddziały są już gotowe do uroczystego pogrzebu.
Mszę żałobną odprawił ksiądz z Siennicy - Ignacy Kilis,
Którego przywiózł partyzant, porucznik pseudonim: Lis.

Po mszy trumna jedna i druga do odprowadzenia gotowa,
Wtem komenda, trzy razy zabrzmiała salwa honorowa.
Ksiądz trumnę popiołem i ziemią posypał,
Gdzie będą pochowani, o to nikt nie zapytał.

Ruszyła eskorta ze zwłokami - żałobne chwile.
W milczeniu złożone zostają w żołnierskiej mogile.
Zanucono w myślach: Śpij kolego w ciemnym grobie,
Zginąłeś za Polskę, niech się wolna przyśni Tobie.

5 lutego 1986 roku

Stanisław ChmielewskiPoezja
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Monika Nagowska

Spacerek z Augustem, cz. 4

Nieopodal pałacu Cieszkowskich w Sur-
howie, rodowej siedziby Augusta Cieszkowskiego 
- patrona Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej 
- znajduje się miejsce, które było mu szczególnie 
bliskie. Takie, w którym życie doczesne splata się 
z wiecznością. Chyba nadszedł czas, aby z surhow-
skiego pałacu przejść

spacerkiem do kościoła…

Podobnie jak pałac, kościół znajduje się na 
wzniesieniu ponad rzeką Wojsławką. Góruje nad 
otoczeniem, jakby symbolicznie czuwając nad du-
szami mieszkańców. Tak jak wokół pałacu skupia-
ły się sprawy gospodarskie, tak wokół pobliskiego 
kościoła - skupiało się duchowe życie parafian, 
z ufnością powierzane od narodzin aż do śmierci. 
Dzisiejsze Sanktuarium Matki Bożej i św. Łukasza 
Ewangelisty ma długą historię wykraczającą poza 
czasy, kiedy to Paweł Cieszkowski przez małżeń-
stwo z Zofią z Kickich (córką starosty krasnostaw-
skiego) stał się właścicielem Surhowa i okolicznych 
wsi. Na wzgórzu istniała drewniana kaplica po-
dobno już pod koniec XVI wieku. W tym samym 
miejscu znajdowała się też kaplica wybudowana 
przez Stefana Góreckiego w 1620 roku, czyli w cza-
sie, gdy Surhów należał do parafii w Kraśniczynie. 
5 lutego 1665 roku siedzibę parafii przeniesiono 
z Kraśniczyna do Surhowa, a pierwszym tutejszym 
proboszczem został ks. Jakub Szelicki. W końcu 
kaplicę zastąpiono nowym kościołem drewnianym 
wybudowanym w latach 1675-1676, ufundowanym 
przez Stanisława Brzezickiego i jego żonę. Z cza-
sem wyposażono go w 6-głosowe organy1. Świą-
tynia służyła parafianom aż do czasów powstania 
obecnie istniejącego kościoła ufundowanego przez 
Pawła i Zofię Cieszkowskich (rodziców Augusta). 
Wzniesiono go w latach 1820-1824, czyli już po 
śmierci Zofii, która zmarła 17 sierpnia 1818 roku 

1 O organach tych wspomniano w aktach wizytacyjnych 
z 1770 r.

i została pochowana w dalekiej Florencji. Drew-
nianą budowlę rozebrano jeszcze przed całkowi-
tym zakończeniem prac w nowej świątyni. „Kurier 
Warszawski” donosił, że 18 października 1821 roku 
w Surhowie miała miejsce benedykcja2 i przepro-
wadzenie obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem obja-
wiającej się św. Łukaszowi do nowego kościoła wy-
murowanego własnym kosztem przez J. W. Pawła 
Cieszkowskiego posła pow. krasnostawskiego 
i dziedzica tej włości.3 Dalej czytelnicy dowiady-
wali się jak wielka była liczba obecnych księży (32) 
i wiernych (5000), a także jak piękną pogodę mie-
li tego dnia uczestnicy uroczystości. Najwyraźniej 
samo niebo sprzyjało fundatorowi świątyni. 

Wzmianka w słynnym periodyku nie jest 
przypadkowa, gdyż Cieszkowscy znani byli szeroko 
nie tylko na Podlasiu i w powiecie krasnostawskim, 
ale również w samej Warszawie. Interesowano się 
ich przedsięwzięciami i śledzono z uwagą nowe in-
formacje na ich temat - Paweł pochodził z zacnego 
i bogatego rodu, a takimi postaciami świat interesu-
je się po dziś dzień. Nie bez znaczenia było również 
i to, że obraz wspomniany w „Kurierze” cieszył się 
sławą „słynącego łaskami”. W źródłach wspomina 
się o nim już w 1666 roku i dla wielu czytelników, 
to on mógł być w tej wiadomości najważniejszy. 
Oto po czasie spędzonym w kapliczce przy źródle 
w Łukaszówce (gdzie znajdował się pierwotnie) 
i po przeniesieniu w 1764 roku do drewnianego ko-
ścioła na surhowskim wzgórzu - znalazł w końcu 
bezpieczne miejsce w nowej murowanej świątyni. 
I to dzięki niemu, a nie zacnym Cieszkowskim, ko-
ściół w Surhowie stał się znanym w całym regio-
nie celem pielgrzymek. Od dawna wspomina się 
o wielkiej liczbie wiernych przybywających na 
odpusty tradycyjnie odbywające się tu w święto 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (2 lipca) 
i dzień św. Łukasza (18 października). Z tej okazji 
również i współcześnie odwiedzają go wierni z całej 
okolicy. 

I tak jak przed laty nie zmieniła się zasadni-
cza część budowli. Została wymurowana z cegły na 
rzucie wydłużonego prostokąta jako świątynia jed-
nonawowa, przykryto ją dwuspadowym dachem. 
Architekt wybrał wciąż popularny na początku 

2 Benedykcja - od łac. benedicere (błogosławić), modli-
twa kapłańska z obrzędem poświęcenia.
3 „Kurier Warszawski” 1821 nr 256 (z dn. 27 paździer-
nika).

Monika NagowskaSpacerek z Augustem
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XIX wieku styl klasycystyczny4. Wnętrze kościo-
ła przykryto stropem, górną część wewnętrznych 
ścian ozdobiono gzymsem, a pomiędzy oknami 
rozmieszczono pilastry5. W zaokrągleniach przy 
ołtarzu głównym znajdują się półkolumny w stylu 
toskańskim6. Kościół na zewnątrz otaczają cztery 
klasycystyczne kapliczki rozmieszczone w narożni-
kach ogrodzenia jeszcze w 1824 roku, choć samo 
ogrodzenie jest późniejsze. Kaplice mają trójkątne 
zwieńczenia i dwuspadowe daszki, zaokrąglony-
mi wnękami skierowane są ku świątyni. Również 
w czasach Pawła Cieszkowskiego (wkrótce po 
ukończeniu budowy, a przed 1829 rokiem) zain-
stalowano nowe organy, które niezmiennie służyły 
przez kolejnych 50 lat. 

4 Styl klasycystyczny - styl wzorujący się na formach ar-
chitektonicznych starożytnej Grecji i Rzymu, zapoczątko-
wany w połowie XVIII wieku.
5 Pilaster - płaski filar ustawiony przy ścianie, pełni 
funkcje konstrukcyjne i ozdobne.
6 Styl toskański (in. porządek toskański) - styl budo-
wania kolumny bez żłobień na trzonie i z widoczną bazą 
(podstawą) na dole.

Kościół do dziś zachwyca. Można podzi-
wiać w nim nie tylko zamysł dawnych budowni-
czych, ale i kolejne modernizacje wprowadzane 
w wyglądzie zewnętrznym i wewnętrznym świątyni. 
Miejsce to zmieniło się w sposób znaczący od cza-
sów, gdy Paweł Cieszkowski, a następnie jego syn 
August przebywali w Surhowie7. Przede wszystkim 
zamiast wieży u wejścia, pierwotnie znajdowały się 
tu cztery kolumny (podobnie jak na froncie pobli-
skiego pałacu). Dzięki kolumnom wzniesionym 
pod trójkątnym zwieńczeniem, zastosowany przez 
architekta styl klasycystyczny był bardziej czy-
telny. Również wnętrze kościoła różniło się nieco 
układem od tego z czasów współczesnych. Dawniej 
ołtarz główny z obrazem przedstawiającym św. Łu-
kasza Ewangelistę i Matkę Boską znajdował się na 
poziomie dzisiejszych ołtarzy bocznych (istniała 
za nim pusta przestrzeń), zaś ołtarze boczne miały 
swoje miejsce na ścianach po lewej i prawej stro-
nie pomiędzy oknami. Ten dawny wygląd kościoła 
znany jest z „Planu proponowanej przebudowy…”, 
pochodzącego z 1874 roku8. To na nim widnieje ry-
sunek czterokolumnowego portyku - dziś już nie-
istniejącego - oraz rzut poziomy z wcześniejszym 
i nowszym rozplanowaniem wnętrza. Po zrea-
lizowaniu planów przebudowy w głębi kościoła 

7 August Cieszkowski zamierzał na stałe osiąść w Sur-
howie i przebywał tu na początku lat 40-tych XIX wieku, 
opuścił powiat krasnostawski w wyniku carskich represji 
i przeniósł się do Wierzenicy w Wielkopolsce.
8 „Plan proponowanej przebudowy kościoła i nowej 
dzwonnicy we wsi Surhów” z 12/24 września 1874 r. (po-
dwójna data wynika z różnicy między kalendarzem ju-
liańskim a gregoriańskim).

Monika NagowskaSpacerek z Augustem

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
i św. Łukasza Ewangelisty przed rokiem 1938, 

z widoczną wieżyczką na dachu mieszczącą sygnaturkę 
(fot. ze zbiorów Jadwigi Błażejewicz).

Jedna z czterech kapliczek rozmieszczonych wokół koś-
cioła, stan przed 1938 rokiem (fot. ze zbiorów Jadwigi 

Błażejewicz).
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pojawiło się prezbiterium9 , po jego bokach wy-
odrębniono zakrystie (z lożami), a ołtarze boczne 
przeniesiono bliżej ołtarza głównego. Remont od-
bywał się za czasów ks. Hipolita Kuleszy. To dzię-
ki niemu w świątyni pojawiła się okazała oprawa 
ołtarzy w stylu neobarokowym - trzyosiowa dla 
ołtarza głównego i jednoosiowa dla bocznych. 
Z polowy XIX wieku pochodzą też rzeźby św. Pio-
tra i św. Pawła, sześcioboczna przyścienna ambona 
(także neobarokowa) oraz olejny obraz św. Miko-
łaja. Na zewnątrz najbardziej charakterystycznym 
elementem stała się trzykondygnacyjna wieża. Na 
zakończenie remontu kościół obsadzono 33 lipami, 
do dziś można wiele z tych drzew zobaczyć i scho-
wać się w ich cieniu. 

9 Prezbiterium - nazwa pochodzi od słowa prezbiter 
(ksiądz), jest to część kościoła wydzielona dla księży 
i służby liturgicznej, oddzielona np. podwyższeniem.

Świątynia zmieniała się na przestrzeni ko-
lejnych lat. W 1883 roku zbudowano nad wejściem 
chór muzyczny wsparty na dwóch kolumnach i roz-
budowano organy do 10 głosów. Kościół remonto-
wano też w 1920 roku, a w latach 1935-1938 uło-
żono kamienną posadzkę w formie czarno-białej 
plecionki10. Z kolei przy okazji prac wykonanych 
w 1957 roku - z dachu świątyni zniknęła charakte-
rystyczna wieżyczka mieszcząca sygnaturkę. Kolej-
ne prace datowane są na początek lat 70-tych i 80-
tych. Owocne w tym zakresie okazały się lata 90-te 
i przełom wieków. To wówczas nastąpiło złocenie 
ołtarzy i ambony, wyremontowano dach i fasadę 
świątyni oraz kościelne organy, dokonano reno-
wacji naczyń liturgicznych, obrazów i mosiężnego 
żyrandola z XIX wieku. Zamówiono też trzy iden-
tyczne żyrandole, dzięki czemu wnętrze kościoła 
rozjaśnia zwielokrotniony blask świateł i złoceń.

A jednak najbardziej znaczącej przebudo-
wy dokonano w latach 70-tych XIX wieku, kiedy 
to Surhów należał do Augusta Cieszkowskiego. 
Działo się to w czasie, gdy w Wierzenicy - gdzie 
przeprowadził się syn fundatorów - również trwał 
remont dworskich zabudowań. A także tuż po tym, 
gdy August Cieszkowski wyposażył grobowiec mat-
ki Zofii z Kickich Cieszkowskiej (znajdujący się we 
Florencji) w niezwykłą płaskorzeźbę przedstawia-
jącą drzwi. Drzwi do… innego świata? Cóż, każdy 
z nas uda się tam na swój ostatni spacer. Tymcza-
sem jednak pozostaniemy jeszcze w okolicach sur-
howskiego kościoła. W miejscu gdzie spoczywa ser-
ce Zofii i gdzie święci z obrazów i rzeźb przypatrują 
się doczesnemu życiu z perspektywy wieczności. 
Ponieważ kolejny „Spacerek z Augustem” rozpocz-
niemy pod opieką św. Łukasza - żadne dodatko-
we ubezpieczenie podróżne nie będzie potrzebne. 
Zbiórka przy źródle.

Monika Nagowska
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Wnętrze kościoła przed 1938 rokiem 
(fot. ze zbiorów Jadwigi Błażejewicz).

Kościelny chór wraz z organami przed 1938 rokiem 
(fot. ze zbiorów Jadwigi Błażejewicz).
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Współczesny wygląd kościoła pw. Nawiedzenia NMP i św. Łukasza Ewangelisty w Surhowie (fot. MN)
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Jubileusz 70-lecia Chóru 
„ECHO” oraz wernisaż Agaty 

Czemerys podczas promocji 43 
numeru „Ziarna”

26 stycznia 2017 r. odbyła się promocja 43 
wydania czasopisma „Ziarno”. Wiodącym tematem 
był jubileusz 70-lecia Chóru Mieszanego „Echo” 
z Woli Siennickiej oraz wernisaż malarstwa Agaty 
Czemerys z Siennicy Różanej. Wśród publiczności 
tradycyjnie losowano obraz autorki, którego szczę-
śliwym właścicielem został Jan Guz z Siennicy Ró-
żanej.

Podczas koncertu Chór Mieszany „ECHO” 
przyjął gratulacje oraz dyplomy i nagrody od 
wójta Leszka Proskury, starosty Janusza Szpaka, 
dyrektora Zespołu Szkół CKR, Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku oraz zespołów artystycznych z tere-
nu gminy. Organizacje społeczne sołectwa Wola 
Siennicka ufundowały dziesięciokilogramowy 
tort dla swojego pupila - „Echa”. Tę piękną chwilę 
podkreśliły okolicznościowe grawertony dla chó-
ru oraz jego kierownika Janusza Pawlichy, a także 
Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego 
przyznana przez Marszałka Województwa Lubel-
skiego. Wręczył je dyrektor departamentu kultury 
Marek Sikora.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa ry-
sunku uczennicy Dominiki Zaj, występ kwartetu 
„Folk Show”, solistów Strefy Wokalnej i Kapeli Lu-
dowej „Siennica”.
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„Lawenda” zaprosiła do pomocy…

Cenną inicjatywę dorocznych charytatyw-
nych licytacji przejęło Koło Gospodyń Wiejskich 
„Lawenda” w Siennicy Królewskiej Dużej. W ostat-
nią niedzielę stycznia 2017 roku Centrum Kultu-
ry w Siennicy Różanej tętniło muzyką, śpiewem 
i jasełkowym przedstawieniem, które towarzyszy-
ły licytacji fantów zebranych od kilkudziesięciu 
darczyńców. Ofiarodawcami byli: OSM w Kra-
snymstawie, RSP w Zagrodzie, Piekarnia „Małgoś” 
w Siennicy Różanej, Krystyna i Henryk Skóro-
wie, Teresa i Mirosław Kaczorowie, Ewa i Leszek 
Proskurowie, Salon Fryzjerski – Mariola Żołnacz 
i Nina Wiater, Krystyna Mojska, Justyna Ślusar-
czyk, Regina i Piotr Banachowie, Ewa Pazyna-Cze-
chowska, Agnieszka i Marta Król, Feliksa Brzysz-
ko, Magdalena Sobieszczuk, Andrzej Korkosz, 
Renata i Jerzy Karwowscy, Andrzej Fornal, Zofia 
Korkosz, Andrzej Mochniej, Halina Król, Elżbieta 
Kuś, Ewa Herbut, Jolanta i Waldemar Soczyńscy, 
Barbara Kuś, Małgorzta i Krzysztof Frańczakowie, 
Magdalena Korkosz, Maria Brzyszko, Lucyna Ły-
sakowska,  Andrzej Misiura oraz KGW w Zagrodzie 
i KGW w Rudce.

W rolę konferansjerów wcieliły się z po-
godnym uśmiechem Renata Korkosz i Agnieszka 
Morylowska. Honorowym gościem był Hubert 
Belal, natomiast muzyczną gwiazdą i głównym 
sponsorem Kapela Folkowa STYRTA, dziecię-
cy teatrzyk Zespołu Szkół w Siennicy Różanej 
oraz soliści Strefy Wokalnej Centrum Kultury w 
Siennicy Różanej. Licytacją dowodziła Barbara 
Stefaniak i Małgorzata Kot. Zgromadzono 3120 
złotych. Ostatecznie dzięki dodatkowym datkom 
suma wzrosła do 3939,70 zł. Pieniądze zasiliły 
konto Huberta Belala w Fundacji Dzieciom „Zdą-
żyć z pomocą”.

Spośród pań z KGW „Lawenda” szczególne 
zaangażowanie wykazały: Maria Bojarczuk, Maria 
Chodun, Irena Chwała, Ewa Herbut, Renata Kor-
kosz, Małgorzata Kot, Barbara Kuś, Grażyna Łoza, 
Agnieszka Morylowska, Ewa Panas, Wanda Nowic-
ka i Barbara Stefaniak. Za pośrednictwem „Ziarna” 
przewodnicząca KGW „Lawenda” Renata Korkosz 
serdecznie dziękuje za aktywny udział wszystkim 
darczyńcom oraz pracownikom Centrum Kultury 
wspierającym organizację imprezy – jak napisała 
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– „od zaproszenia, aż do sprzątania”. Z zadowole-
niem odnotowała obecność czerwonego dywanu, 
który okazał się zbawienny dla bosych stóp mu-
zyków kapeli „Styrta”. Ze swojej strony Centrum 

Kultury wyraża wdzięczność „Lawendzie” za pod-
jęcie inicjatywy wyrastającej ponad codzienność. 
Z szacunkiem!
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Na walentynki nigdy za późno

Centrum Kultury w Siennicy Różanej przez 
kilka godzin było miejscem spotkania miłośników 
sztuki w imię walentynkowego przesłania. Uroczy-
sty koncert odbył się pod hasłem „Moje serce to ar-
tysta”. Jako konferansjer debiutowała słuchaczka 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej 
Janina Marczyńska, prezentując z wrodzoną kul-
turą subtelny i taktowny styl wypowiedzi. Podczas 
imprezy rozstrzygnięto trzy konkursy dla różnych 
grup wiekowych. Laureatami dziecięcego konkursu 
plastycznego „Podaruję Ci serce” w kategorii przed-
szkolnej zostali: Bartek Gołębiowski (I miejsce), 
Julia Mochniej (II miejsce), Gosia Mil (III miej-
sce), a wyróżnienia otrzymali: Julia Bis, Zosia Bo-
gusz, Damian Kura, Rafał Popik, Natalia Matczuk, 
Hania Frańczak, Kuba Radomski, Agatka Betiuk, 
Weronika Kniażuk, Dorotka Ptak, Antek Gierczak, 
Lenka Kostrzanowska i Maja Suseł. Wyróżnienia 
za prace zbiorowe otrzymały „Pszczółki”(5-latki) – 
pod kierunkiem wychowawczyni Renaty Tywoniuk 
oraz „Trampolinki”(6-latki), których wychowaw-
czynią jest Lidia Jurkiewicz. W kategorii klas 1-3 
zwycięzcami okazali się: Julia Żuliniak (I miejsce), 
Maciej Dąbrowski (II miejsce), Zofia Chodun (III 
miejsce) i Małgosia Badach (wyróżnienie).

W konkursie kulinarnym dla kół gospo-
dyń wiejskich „Zdobione serce walentynkowe” na 
dwanaście przepięknych tortowych serc głosowało 
tysiące internautów. Pierwszą nagrodę wywalczy-
ło KGW w Żdżannem zyskując maksymalną ilość 
„lajków” (1101)  i tytuł Grand Prix. Równolegle 
pierwszą nagrodę za wyrównaną walkę otrzymało 
KGW w Rudce (1035). Laureatem drugiej nagro-
dy zostało KGW w Boruniu (399), trzeciej KGW 
w Siennicy Królewskiej Małej (349), czwartej KGW 
w Siennicy Różanej (286). Wyróżnienia otrzymały 
kolejno KGW: Siennica Królewska Duża, Zagroda, 
Maciejów, Wierzchowiny, Wola Siennicka, Kozie-
niec i Baraki.

Po wręczeniu nagród występowały duety 
wokalno gitarowe –  Stefan Zając i Edward Sło-
twiński oraz Katarzyna Kondratiuk i Janusz Śli-
pecki, który starał się puentować każdy utwór 
ciekawą anegdotą. Nie ustępowali im soliści strefy 
wokalnej Zbigniewa Wolanina: Gabrysia Dubaj, 
Kamila Gleń, Aneta Zaworska, Patrycja Zaworska, 



��

WydarzeniaWydarzenia

Ania Żebrowska i Wojciech Dziedzic. Mini recita-
lem przypomniała się również Agnieszka Proskura, 
która wcześniej zagrała Klarę w scenie z Papkinem 
fredrowskiej „Zemsty”. W wykonaniu Katarzyny 
Kondratiuk i Bogdana Kargula zaprezentowa-
ne zostały, ku ogólnej radości, jeszcze dwie sceny 
z miłosnym dialogiem z repertuaru Teatru Pokoleń.

Nie zabrakło poetyckich strof, które w in-
teresującej interpretacji przedstawiły panie z Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku: Anna Dobosz, Maria 
Choduń, Teresa Kluga i Barbara Kuś. W kąciku 
wystawowym można było także podziwiać wyroby 
Grupy Rękodzieła Artystycznego.

Protokół bibliotecznego konkursu na wiersz 
Walentynowy „Kocham, jak to łatwo powiedzieć” 
przewodnicząca jury Lidia Jurkiewicz odczytała 
przy latarce, ponieważ niespodziewanie zabrakło 
prądu elektrycznego. W nastrojowym półmroku 
ogłoszono listę laureatów, do których należą: Mag-
dalena Typiak (I nagroda), Jan Miszczak (II na-
groda), Aleksandra Rozwałko (III nagroda), oraz 
wyróżnieni: Michalina Szczupak, Anna Komajda, 
Urszula Dobosz i Piotr Żołnacz.

Brak prądu wyglądał na katastrofę, ale dzię-
ki niemu bardzo szybko koncert stał się wspaniałym 
widowiskiem. Obok świec zapłonęły latarki telefo-
nów komórkowych i zabrzmiała akustyczna gitara. 
Śpiewać mogli wszyscy, ponieważ na każdym stoli-
ku znajdowały się teksty piosenek. Na zakończenie 
siennickiego Wieczoru Walentynkowego mrowiło 
w piersiach, gdy połowa widowni śpiewała słynny 
standard Leonarda Cohena: „Alleluja!”. Dyrektor 
Centrum Kultury serdecznie dziękuje uczestnikom 
konkursów, wykonawcom, sekcjom i zespołom ar-
tystycznym, Kołom Gospodyń Wiejskich, dzieciom, 
młodzieży i słuchaczkom Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, tysiącom internautów oraz pracownikom 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej za przygoto-
wanie i udział we wspaniałym kulturalnym wyda-
rzeniu.
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Narodowe czytanie i słynne arie

W niedzielę 2 kwietnia Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej było miejscem pięknej akcji 
społecznej - Narodowego Czytania, które zainicjo-
wał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda. W aurze ludowości i występów artystycznych 
rozpoczęto czytanie fragmentów „Wesela”, wybit-
nego dzieła Stanisława Wyspiańskiego.  Interpre-
tacji trudnego tekstu z powodzeniem podjęły się 
słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Anna 
Dobosz, Anna Fornal, Barbara Kuś i Janina Mar-
czyńska oraz aktorzy Teatru Pokoleń: Katarzyna 
Kondratiuk, Andrzej Misiura i Stefan Zając. 

Oprawą spotkania był kiermasz prezentu-
jący wielkanocne palmy, pisanki, stroiki, serwetki, 
kartki świąteczne,  zajączki, baranki, koszyczki  itp., 
prezentowane przez twórczynie Grupy Rękodzie-
ła Artystycznego przy CK, wśród których obecność 
swoją zaznaczyły słuchaczki UTW: Grażyna Zawor-
ska, Maria Guz i Anna Dobosz.

Imprezę uświetnił koncert Tomasza Głę-
bockiego – artysty Teatru Muzycznego w Lublinie, 
w wykonaniu którego usłyszeliśmy mistrzowsko 
wykonane, znane na całym świecie arie operetkowe. 

Zachwycona publiczność nagrodziła artystę gromki-
mi brawami. Bisując Tomasz Głębocki zaprosił do 
duetu także Stefana Zająca i przypominał, że przed 
laty nasz wszechstronnie uzdolniony kolega również 
był śpiewakiem tego samego teatru. Nastrojowe po-
południe zakończyło się wspólnym śpiewaniem pu-
bliczności i koncertującego artysty.

Wydawało się, że słynna synteza sztuk wi-
dziana w teatrze przez Stanisława Wyspiańskiego 
miała swoje odbicie także na scenie Centrum Kultu-
ry w Siennicy Różanej, albowiem skupiała zarówno 
działanie dzieł plastycznych, interpretację słowem 
i ruchem scenicznym,  śpiewem, muzyką i grą świateł. 
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Na królewskiej szachownicy

Szachy są najpopularniejszą grą strategicz-
ną rozpowszechnioną w całym świecie. Funkcjonu-
ją nawet jako dyscyplina olimpijska. Pozwalają na 
interesujące i wartościowe spędzanie wolnego cza-
su zarówno w gronie przyjaciół jak i rodziny, a co 
najważniejsze przyczyniają się do wszechstronnego 
rozwoju. W gminie Siennica Różana tradycje „kró-
lewskiej gry” kultywowane są od dawna. Od trzech 
lat ogłaszany jest Turniej Szachów o Puchar Wójta 
Gminy Siennica Różana.

Tegoroczna edycja odbyła się 23 kwietnia 
2017 roku. Wyzwanie podjęło 42 zawodników z te-
renu województwa lubelskiego, głównie z powiatu 
krasnostawskiego i chełmskiego, choć nie zabrakło 
reprezentantów Lublina, Tomaszowa i Opola Lu-
belskiego. Turniej rozegrano w systemie 7 rund po 
15 minut na partię. Nagrody natomiast przyznano 
w czterech kategoriach wiekowych. 

W kategorii szkół podstawowych wywalczyli: 
I miejsce - Mikołaj Drozd (Chełm), II miejsce - Bo-
żydar Sekrecki (Chełm), III miejsce - Mikołaj Dzir-
ba (Fajsławice). W kategorii szkół gimnazjalnych: 
I miejsce otrzymał Kamil Cisek (Rogóźno), II miej-
sce - Daria Sawa (Fajsławice), III miejsce - Maciej 
Stańczuk (Krasnystaw). W kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych I miejsce otrzymał Daniel Sawa 
(ZSCKR Siennica Różana), natomiast w kategorii 
seniorów: I miejsce zdobył Andrzej Sosnowski (Kra-
snystaw), II miejsce - Wojciech Bolesta (Żółkiewka), 
III miejsce - Leszek Mazurek (Fajsławice).

Specjalny puchar „Najmłodszego zawodni-
ka turnieju” trafił do pięcioletniego Mikołaja Łozy 
(Chełm-Siennica Różana), a pucharem „Najlepszego 
zawodnika gospodarzy” uhonorowany został Patryk 
Bas z miejscowości Baraki w gm. Siennica Różana.

Laureaci pierwszych miejsc oprócz pucha-
rów otrzymali nagrody rzeczowe. Organizatorzy 
postanowili także wyróżnić trzy dziewczęta nagro-
dami książkowymi. Z rąk wójta Leszka Proskury 
oraz dyrektora Andrzeja Misiury wszyscy zawod-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz ostatnie 
wydawnictwa Centrum Kultury w Siennicy Różanej. 
Przyznano także specjalną nagrodę za zachowanie 
fair play, którą wręczył sędzia Piotr Liśkiewicz.

Organizację Turnieju Szachowego o Puchar 
Wójta Gminy Siennica Różana SZACH 2017 wspie-
rał Klub Szachowo-Warcabowy „Krasnostawianie”. 
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Święto konstytucji i św. Floriana

Gminne uroczystości z okazji Święta Narodo-
wego Trzeciego Maja oraz Międzynarodowego Dnia 
Strażaka obchodzono 3 maja w parafii Żdżanne. Roz-
poczęła je msza święta celebrowana przez inicjatora 
imprezy - ks. proboszcza kan. Józefa Sereja. Defila-
dę reprezentowaną przez delegacje strażaków z po-
szczególnych jednostek OSP prowadziła Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta pod batutą Konrada Loby. Wśród 
uczestników pochodu znajdowali się mieszkańcy 
gminy, członkowie zespołów artystycznych, organi-
zacji, przedstawiciele instytucji oraz zaproszeni go-
ście w towarzystwie władz samorządowych.

Uroczystości otworzyła przewodnicząca KGW 
w Żdżannem Wiesława Popik. Okolicznościowe wstą-
pienia wygłosili senator prof. Józef Zając, starosta 
Janusz Szpak oraz wójt Leszek Proskura. Wręczono 
również resortowe odznaczenia członkom OSP.

W części artystycznej zaprezentowały się: 
Żeński Zespół Ludowy „Sienniczanki”, Chór Miesza-
ny „Echo”, soliści Strefy Wokalnej Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej oraz Kapela Ludowa „Siennica” , 
która sprawiła miłą niespodziankę występując w no-
wym jedenastoosobowym składzie.

Na zakończenie KGW w Żdżannem wszyst-
kich częstowało pysznym gulaszem.
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Rodzinny Festyn Zdrowotny 

Dwa dni trwał Rodzinny Festyn Zdrowotny 
w Siennicy Różanej, którego celem była profilak-
tyka zdrowotna na wzór „białej niedzieli”. Datę 
obrano nieprzypadkowo, aby równocześnie cele-
brować Dzień Dziecka oraz święto Zesłania Ducha 
Świętego (Zielone Świątki). Organizatorami przed-
sięwzięcia byli: Urząd Gminy Siennica Różana, Ze-
spół Szkół w Siennicy Różanej, Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej oraz Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Siennickiej.

Atrakcje przewidziane na sobotę 3 czerw-
ca adresowane do dzieci i rodzin rozpoczęły się 
o godzinie 10:00. Zaczęto od zawodów wędkarskich 
przy zalewie oraz rozgrzewki tanecznej na Orliku. 
Następnie na boisku odbyły się zawody w różnych 
dyscyplinach (piłka nożna, dwa ognie, siatkówka) 
z uwzględnieniem kategorii wiekowych, w szkole 
zaś prowadzono różnorodne zadania i konkursy 
angażując całe rodziny. 

W wyznaczonej sali szkolnej uczniowie 
Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie, 
proponowali dorosłym pacjentom profesjonalny 
masaż relaksacyjny. Inni prowadzili na zewnątrz 
różnorodne zabawy z zakresu dziecięcej terapii za-
jęciowej. Impreza odbywała się na terenie Zespołu 
Szkół w Siennicy Różanej oraz przy zbiorniku wod-
nym, gdzie odbyły się m.in. wspomniane zawody 
wędkarskie, bezpłatne pływanie łodziami strażac-
kimi i nordic walking.

Następnego dnia - 4 czerwca podczas „bia-
łej niedzieli” mieszkańcy gminy korzystali z bez-
płatnych porad specjalistów ze szpitali w Lublinie 
i Krasnymstawie. Wątpliwości wyjaśniali eksper-
ci z zakresu dietetyki, ortopedii, reumatologii, 
chirurgii, okulistyki, ginekologii, pulmonologii, 
endokrynologii, chorób wewnętrznych, urologii, 
a także pielęgniarstwa. Z porad zespołu medycz-
nego Szpitala Jana Bożego w Lublinie skorzystało 
72 pacjentów (23 przyjął ortopeda, 20 dietetyk, 
10 pulmonolog, 9 ginekolog, 7 chirurg, 3 urolog). 
Krasnostawscy lekarze przyjęli 75 pacjentów, z cze-
go 22 okulista, 21 reumatolog, 18 ortopeda, 9 in-
ternista i 5 chirurg. Na pomiar ciśnienia tętniczego 
lub poziomu glukozy we krwi zdecydowało się 67 
osób. Łącznie udzielono 214 porad medycznych. 

Na najmłodszych jak zawsze czekał dmu-
chany zamek i suchy basen. Odbyły się także po-

kazy strażackie. Poczęstunek zapewniły Koła Go-
spodyń Wiejskich, klasy gastronomiczne Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, oraz 
stoisko RSP Zagroda. Natomiast od godziny 15:00 
w amfiteatrze rozpoczęły się występy zespołów 
i kapel ludowych. Koncertowali kolejno: Żeński Ze-
spół Ludowy „Sienniczanki”, Zespół Pieśni i Tańca 
„Radość” z ukraińskiego Łucka, wokaliści Strefy 
Wokalnej Centrum Kultury w Siennicy Różanej, 
Kapela Ludowa „Siennica”, Zespół Tańca Nowo-
czesnego „No Name” oraz Zespół Pieśni i Tańca 
„Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
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Cykl warsztatów plastycznych 
w Centrum Kultury

Pierwsza połowa roku upłynęła na aktywnej 
działalności pracowni plastycznej Centrum Kul-
tury. Zajęcia dla dorosłych i dzieci odbywały się 
w środy i czwartki. Uczestniczki poznawały różne 
techniki artystyczne. Dzieci brały udział w wielu 
konkursach zdobywały szlify w dziedzinie malar-
stwa, rysunku i płaskorzeźby. Warsztaty odbywały 
się w zakresie wikliny papierowej, quillingu, pła-
skorzeźby z gipsu oraz masy solnej, plecionkarstwa 
i ceramiki. Poznawano nowe techniki takie jak: 
gwasz, „mokre w mokrym”, malowanie oraz odbi-
janie za pomocą rurki na różnych fakturach.

W styczniu i lutym podczas warsztatów dla 
dorosłych wyplatano z papierowej wikliny trójwy-
miarowe gwiazdy oraz poznawano metody posta-
rzania wyrobów oraz ozdabiania bibułą lub kora-
likami. 

W marcu i kwietniu panie zgłębiały techni-
kę quillingu wytwarzając misterne pisanki i płaskie 
kolorowe kompozycje. Z wąskich paseczków po-
wstały oryginalne obrazy.

Wyniki dziecięcego konkursu, pt. „Poda-
ruj mi swoje serce” ogłoszone zostały podczas 
walentynkowego spotkania w Centrum Kultury. 
Dziewięćdziesięcioro dzieci startowało w trzech 
przedziałach wiekowych: przedszkola, klasy 1-3 
i klasy 4-6. Nagrody i symboliczne piernikowe ser-
ca, wręczone zostały w Bibliotece Publicznej Cen-
trum Kultury. 
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W kwietniu odbył się Wielki Kiermasz 
Wielkanocny, na którym prezentowano wyroby lo-
kalnych artystów oraz twórców GRA.

W okresie wielkanocnym dziecięca grupa 
plastyczna, przygotowała kartki świąteczne, które 
zostały rozesłane do zaprzyjaźnionych instytucji. 
Ponadto dzieci wykonywały z masy solnej i gipsu 
wielkanocne baranki i anioły. Większość po raz 
pierwszy tworzyło trójwymiarowe kompozycje, co 
przyniosło im dużo satysfakcji.

W miesiącach wiosennych zajęcia na wolnym 
powietrzu dzieci powitały z oczywistą radością.

W tym czasie dorośli pracowali w gipsie wy-
konując płaskorzeźbę i ceramikę oraz przerabiały 
zwykłe słoiki i butelki w atrakcyjne wazy i wazony.

WydarzeniaWydarzenia
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Technik hodowca koni 
– zawód dla ludzi z pasją

28 marca 2017 roku Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zawarł 
oficjalne porozumienie z Małopolską Hodowlą Ro-
ślin Sp. z o. o. w Krakowie w sprawie realizacji na-
uczania nowego zawodu – technik hodowca koni. 
Zajęcia teoretyczne w ramach kształcenia zawodo-
wego będą prowadzili w Siennicy Różanej wykwali-
fikowani pracownicy Zakładu Hodowlano-Produk-
cyjnego Stado Ogierów Białka. To właśnie w Białce 
młodzież weźmie udział w zajęciach praktycznych 
i w praktykach zawodowych, dzięki czemu skorzy-
sta z doskonałej bazy i z wieloletniego doświad-
czenia hodowców. Porozumienie zostało zawarte 
pomiędzy reprezentantami obu jednostek - Dy-
rektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Siennicy Różanej Jackiem Jagiełłą oraz 
Prezesem Zarządu Spółki Bogdanem Szumańskim 
i Członkiem Zarządu Spółki Lucjanem Cichoszem. 
Porozumienie dotyczy nie tylko dydaktyki, ale też 
szeroko pojętej współpracy między jednostkami. 

Na wspólne przedsięwzięcia nie trzeba było 
czekać do nowego roku szkolnego. 3 i 4 czerw-
ca 2017 roku przedstawiciele Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej wzięli udział w XXVII Wio-
sennym Młodzieżowym Pokazie Koni Czystej 
Krwi Arabskiej w Białce. Pokaz przeznaczony był 
dla szerokiej widowni. Zakończył się wyłonieniem 
zwycięzców w kategorii: ogiery roczne, klacze rocz-
ne, ogiery młodsze i klacze młodsze. Przyznano 12 
medali, największą ich liczbą mogła się poszczycić 
Stadnina Koni w Michałowie. Pozostałe trafiły do 
stadniny w Janowie Podlaskim, Białce i do hodow-
ców prywatnych. Najwyżej ocenianą okazała się 
klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie, która 
nie tylko zdobyła złoty medal, ale uzyskała też ty-
tuł „Best in Show”. Jeszcze nie opadły emocje po 
pokazie koni czystej krwi arabskiej, a już w Biał-
ce odbyło się kolejne wydarzenie o randze ogól-
nopolskiej. 10 i 11 czerwca w tej znanej w całym 
regionie stadninie zorganizowano XX Narodo-
wy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich 
pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. „Młodzieżą” były podczas pokazu 
roczne i dwuletnie ogiery oraz roczne, dwuletnie 
i trzyletnie klacze z hodowli krajowej. Zwycięzcy 

WydarzeniaWydarzenia
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otrzymali medale w poszczególnych kategoriach, 
a jedno ze zwierząt – tradycyjny tytuł Najlepszego 
Konia Pokazu. Zadbano o dodatkowe atrakcje dla 
publiczności, m.in. odbył się pokaz kawaleryjski 
(przygotowany przez IX Pułk Ułanów) oraz pokaz 
ujeżdżania i powożenia. 

Przy okazji obu tych wydarzeń uczniowie 
i nauczyciele z Siennicy Różanej przygotowali cie-
kawie zaaranżowane stoisko szkolne z poczęstun-
kiem i materiałami reklamowymi. Można tu było 
skosztować tartinek z twarożkiem i rzodkiewką, 
koreczków z warzywami i wędliną, tradycyjnego 
smalcu z cebulką, a na deser - ciasteczek ryżowych 
i kruchych oraz ciast sezonowych. Uczennice za-
prezentowały się w nowych kolorowych strojach 
i zrobiły bardzo dobre wrażenie podczas kilkudnio-
wego pobytu w Białce. Potwierdzeniem tego były 
maile z gratulacjami, które na adres szkoły przesy-
łali uczestnicy pokazu. Takie opinie od nieznanych 
wcześniej osób, to miła niespodzianka dla wszyst-
kich tych, którzy zaangażowali się w przygotowa-
nia. Szkoła uzyskała przy tym szczególne wyróż-
nienie publiczności - nieoficjalny tytuł… najlepiej 
parzonej kawy Czempionatu. Z pasją można bo-
wiem wykonywać każdy wybrany zawód - zarówno 
z dziedziny gastronomii, jak i hipologii.

Tradycyjnie i ze smakiem 
od 20 lat

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Siennicy Różanej już od 20 lat kształcą 
się kolejne pokolenia uczniów w zawodach ga-
stronomicznych. We wrześniu 2017 roku klasy te 
będą obchodziły swój mały jubileusz. Po upływie 
dwóch dekad od uruchomienia kierunku w znaczą-
cy sposób wzbogaciła się baza szkoły. Uczniowie 
mają do dyspozycji dwie profesjonalnie wyposa-
żone pracownie do nauki zawodu ze stanowiskami 
przystosowanymi zarówno do codziennych zajęć 
praktycznych, jak i do przeprowadzenia egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje. Młodzież dosko-
nali swoje umiejętności kulinarne i prezentuje je 
podczas gminnych i ogólnopolskich konkursów, 
a także przygotowuje szkolne stoisko na regional-
ne uroczystości. Kilka razy do roku „sprawdza się” 
w szkolnych konkursach, rywalizując między sobą 
w duchu fair play lub organizując konkursy dla 
swoich młodszych koleżanek i kolegów. 

Tradycyjnie w grudniu odbywa się kon-
kurs bożonarodzeniowy „Smaki polskiej wigilii”. 
8 grudnia 2016 roku miała miejsce już IV edycja, 
a do rywalizacji stanęło 22 zawodników. Zwycięz-
ców wyłoniło jury w składzie: Urszula Dobosz, Ewa 
Miszczak oraz Magdalena Adamczuk. Komisja 
konkursowa oceniała smak i wygląd potraw, zwią-
zek dania ze świętami Bożego Narodzenia oraz re-
gionem, a także dekorację stołu. Po podsumowaniu 
głosów za najlepszą uznano grupę w składzie: Seba-
stian Górny i Kamil Chuszcza (uczniowie przygoto-
wali kutię i piernik). Drugie miejsce zajęły: Magda-
lena Sekuła, Patrycja Zaworska i Natalia Mazurek 
(nagrodzone za barszcz czerwony z uszkami, rybę 
w kruchym cieście, paszteciki z grzybami, kompot 
z suszu i paluszki rybne ze szpinakiem w cieście 
francuskim). Miejsce trzecie przypadło: Magdale-
nie Tochman, Nice Wójtowicz i Dominice Zaj (za 
barszcz czerwony z sakiewkami i pasztecikami do 
wyboru, „chatkę” i tartaletki). 

Równie smakowicie było w szkole na przed-
wiośniu. 16 marca 2017 roku odbył się V Międzysz-
kolny Konkurs Kulinarny dla gimnazjalistów. Te-
goroczna edycja przebiegła pod hasłem „Magiczne 
sałatki”. Z zaproszenia skorzystało sześć szkół 
gimnazjalnych z Kraśniczyna, Małochwieja Duże-
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go, Siennicy Różanej, Siennicy Nadolnej, Krupego 
oraz z Krasnegostawu (Zespół Szkół nr 1). Tym ra-
zem nad przebiegiem konkursowych zmagań czu-
wało jury w składzie: Jacek Jagiełło, Anna Kowalik, 
Ewelina Matczuk, Elżbieta Krochmalska oraz Ewa 
Miszczak. Na gimnazjalistów czekała kompletna 
zastawa stołowa, stanowiska robocze wyposażone 
w narzędzia potrzebne do pracy oraz surowce do 
sporządzenia sałatki. Komisja zwracała uwagę na 
bezpieczne i higieniczne warunki wykonania za-
dań, sprawność w posługiwaniu się sprzętem ku-
chennym, oceniano również walory organoleptycz-
ne przyrządzonej sałatki oraz sposób prezentacji. 
Po podsumowaniu punktów wyłoniono laureatów: 
pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Krupego, dru-
gie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 
w Krasnymstawie, trzecie miejsce przypadło gim-
nazjalistom z Siennicy Różanej. Zwycięzcy otrzy-
mali dyplomy uznania, puchary z rąk dyrektora 
szkoły oraz nagrody rzeczowe, a pozostali uczest-
nicy - drobne podarunki na pamiątkę spotkania 
w Siennicy Różanej. 

Natomiast 10 kwietnia 2017 r. odbył  się 
tradycyjny Konkurs Wielkanocny pod  hasłem 
„Świętujemy Wielkanoc razem”.  Rywalizowało ze 
sobą siedem szkolnych drużyn. Jednym z głównych 
celów konkursu było promowanie  tradycyjnej pol-
skiej kuchni. Komisja konkursowa zwróciła szcze-
gólną uwagę na piękne dekoracje, z uwagą ocenia-
ła potrawy, takie jak: mazurek, babka cytrynowa, 
babka zebra, babka na chlebie z dodatkiem sałaty, 
barszcz biały z białą kiełbasą zapiekaną z jabłkami 
i żurawiną, ciasto francuskie z mięsem i jajem oraz 
pascha. W skład jury weszli: Jacek Jagiełło, Eweli-
na Matczuk, Ewa Miszczak i Urszula Dobosz oraz 
Elżbieta Krochmalska. Pierwsze miejsce przypadło 
drużynie w składzie:  Nika Wójtowicz, Dominika 
Zaj, Magdalena Sekuła, Patrycja Zaworska. Drugie 
miejsce zdobyły:  Aleksandra Rozwałko, Weronika 
Zakrzewska, Wiktoria Dębicka i Magdalena Toch-
man. Natomiast trzecią lokatę zajęły: Agata Ja-
gniątkowska i Weronika Grzesiuk.

Podobnie jak po każdym ze szkolnych kon-
kursów, również i tym razem zwycięzcy i uczestnicy 
kulinarnych zmagań otrzymali dyplomy uznania, 
nagrody i upominki. Mimo to największa nagroda 
i tak zawsze przypada… szkole. Są nią coraz wyższe 
umiejętności uczniów, wzrost wiedzy o polskich 
tradycjach kulinarnych, twórcze podejście do przy-
gotowywanych potraw oraz pasja z jaką młodzież 
poznaje tajniki zawodu. 
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I tylko pamięć została

6 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej i rocznicy tragedii smoleńskiej. 
Szkoła gościła w tym dniu przedstawiciela Lubel-
skiego Kuratora Oświaty – starszego wizytatora 
Henryka Radeja, wicedyrektora Zespołu Szkół 
w Siennicy Różanej Reginę Banach, ks. kan. Ry-
szarda Siedleckiego, a także przedstawicieli Rady 
Rodziców – Ewę Miszczak i Agnieszkę Zaworską. 
Okolicznościowe listy przesłali: Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Podsekretarz 
Stanu Rafał Romanowski. W odświętnie przygoto-
wanej hali sportowej zgromadzili się nauczyciele 
i uczniowie, by wspólnie wspominać wydarzenia 
przez wiele lat utrzymywane w tajemnicy, a dziś 
przywrócone ludzkiej pamięci. Rocznicowymi 
refleksjami podzielił się z zebranymi Henryk Ra-
dej oraz Jacek Jagiełło. Dyrektor szkoły w swoim 
wystąpieniu przywołał postać młodego poruczni-
ka – Mieczysława Jędruszczaka, który urodził się 
w Siennicy Różanej, służył w 51. Pułku Piechoty 
Strzelców Kresowych, a następnie trafił do obozu 
w Starobielsku i zakończył życie zamordowany 
przez sowieckich oprawców pod Charkowem. Po-
rucznik był głównym bohaterem tegorocznej uro-
czystości.

To szczególne spotkanie z historią popro-
wadzili: Malwina Adamczuk i Arkadiusz Siedlecki. 
Uczniowie przypomnieli fakty z życia por. Mie-
czysława Jędruszczaka, tło tragicznych wydarzeń 
1940 roku oraz niełatwe dochodzenie do prawdy. 
Pokazali tym samym jak narodowe wydarzenia 
wplatają się w życie zwykłych ludzi i jak historia 
ojczyzny staje się historią nas wszystkich. Przekaz 
wzmocniły archiwalne i współczesne fotografie 
zamieszczone w prezentacji multimedialnej i na 
okolicznościowej wystawie. Uczniowie wspomnieli 
także tragedię polskiej delegacji, która w 2010 roku 
w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej 
zginęła tragicznie, pozostawiając kraj w żałobie. 
Przywołano zwłaszcza postać Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. To właśnie 
on w 2007 roku awansował pośmiertnie Mieczy-
sława Jędruszczaka oraz innych oficerów zamor-
dowanych przez NKWD. 

cd. na str. 38



Maria Rutkowska pochodzi z miejscowości Stójło w gminie Siennica Różana. Obecnie mieszka w Chełmie. Ukończyła Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie (1972-1977) oraz stacjonarną Policealną Szkołę dla Dorosłych o kierunku technik informatyk 
ze specjalnością grafika komputerowa. Pracowała jako specjalista plastyk m.in. w chełmskim Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki 

oraz Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Rejowcu. Od 1999 roku jest członkiem grupy twórczej 
„Pasja” i współzałożycielką Stowarzyszenia Twórczego „Pasja” w Chełmie. Należy do Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Siennickiej oraz od 2013 roku do Grupy Plastycznej „Osiemnastka” przy Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej.
W malarstwie spełnia się malując naturę, która każdorazowo przysparza nowych emocji i nieustannie za-
skakuje odkrywaniem ciekawych barw. Proces twórczy będący syntezą formy i zestawiania kolorów dodaje 
autorce motywacji i artystycznej pewności. Zacisze pracowni i samotność są dla niej tak samo ważne jak 
przestrzeń i malowanie w plenerze. Powstają wówczas prace nasycone powietrzem i światłem, bardzo eks-
presyjne i emocjonalne. 
Oprócz malarstwa zajmuje się rysunkiem i fotografią artystyczną. W latach 1983–2001 wykonywała dla 
Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie projekty rajdowych znaczków turystycznych 
i opracowała graficznie wydawnictwo „W stronę Chełma…”. W roku 2012 zilustrowała rysunkami satyrycz-
nymi tomik fraszek Ireneusza Rolewicza pt. „O co chodzi…?” 

 Uczestniczyła w wielu plenerach malarskich. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach zbiorowych i poplenerowych oraz na 
wystawach indywidualnych w Chełmie, Siennicy Różanej, Krasnymstawie i Rejowcu Fabrycznym. Jest laureatką nagrody Wójta Gmi-
ny Hrubieszów, przyznanej podczas 30. Jesieni Plastycznej.
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Część artystyczna odbywała się pod hasłem: 
„I tylko pamięć została”. Utwory poetyckie i frag-
menty wspomnień przybliżyli uczniowie: Magda-
lena Tochman, Paulina Repeć, Agata Jagniątkow-
ska, Bartosz Ostrówka, Dawid Tokarczyk i Damian 
Wrona. Część muzyczną zaprezentował widzom 
szkolny zespół muzyczny: Patrycja Zaworska, Pau-
lina Repeć i Jakub Mądral. Na zakończenie uro-
czystości młodzież wraz z zaproszonymi gośćmi 
i publicznością, przeszła pod Dąb Pamięci poświę-
cony porucznikowi Mieczysławowi Jędruszczako-
wi. Złożyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła znicze 
przy tablicy ustawionej przy szkole w 2011 roku 
w ramach akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

Rolnik szuka… szkoły

15 maja 2017 roku do Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 
zawitała profesjonalna ekipa filmowa. To nieco-
dzienne wydarzenie związane było z kampanią 
edukacyjno-promocyjną szkół prowadzonych 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizo-
waną przez Telewizję Polską. W Centrach Kształ-
cenia Rolniczego w całej Polsce zebrano materiał 
filmowy do cyklu audycji telewizyjnych pt. „Rolnik 
szuka szkoły”, które zostały wyemitowane w te-
lewizjach regionalnych oraz telewizji ogólnopol-
skiej. Dzień z ekipą filmową rozpoczął się od spo-
tkania z dyrektorem Jackiem Jagiełłą, następnie 
rolę przewodnika pełniła uczennica drugiej klasy 
Technikum im. Augusta Cieszkowskiego – Mal-
wina Adamczuk. Razem z nią widzowie obejrzeli 
nowoczesne wyposażenie szkoły, profesjonalnie 
przygotowane pracownie gastronomiczne i szkol-
ne warsztaty, pełnowymiarową halę sportową z si-
łownią, internat i sale lekcyjne – w tym pracownię 
informatyczną. Podczas nagrania to właśnie tutaj 
odbywały się zajęcia w ramach innowacji pedago-
gicznej „Programowanie systemów agrotronicz-
nych rolnictwa precyzyjnego”. Młodzież pod okiem 
nauczyciela informatyki przez cały rok szkolny zaj-
mowała się programowaniem robotów i poznawała 
najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w tech-
nice rolniczej. Równie ciekawie prezentowały się 
w telewizji zajęcia z carvingu– sztuki wykonywania 
ozdób z owoców i warzyw - prowadzone w pracow-
ni gastronomicznej. Niezwykłą atmosferę filmowcy 
zastali też w hali sportowej – rozgrywane mecze 
i pokaz gimnastyki artystycznej ze wstążką wzbu-
dziły wiele emocji i dostarczyły przyjemnych wra-
żeń estetycznych. O zainteresowaniach uczniów 
sferą artystyczną świadczy szkolna Galeria Plakatu 
Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego – znanego ar-
tysty, który z upodobaniem szuka inspiracji na zie-
mi siennickiej i sam inspiruje młodzież do sięgania 
po farby lub ołówek. Obok plakatów znalazło się też 
miejsce na ekspozycję prac uczennicy Dominiki Zaj 
(zatytułowaną „Spojrzenia”) i wystawę fotografii. 

Do profesjonalnego pokazu przed kamerą 
przygotowali się również mechanizatorzy. Szkolne 
pojazdy i maszyny rolnicze pracowały tego dnia na 
polu doświadczalnym, wzbudzając zainteresowa-
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nie nie tylko młodzieży szkolnej, ale też okolicz-
nych mieszkańców. Z zaciekawieniem obejrzano 
pokaz jazdy na placu manewrowym. Plac powstał 
tuż obok szkolnego dziedzińca i pozwala na co 
dzień obserwować postępy uczniów w zakresie 
jazdy samochodem i  ciągnikiem rolniczym. Służy 
poza tym uczestnikom Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego, tradycyjnie od wielu już lat or-
ganizowanego w siennickiej szkole. Filmowy dzień 
zakończył się w internacie szkolnym. To kolejne 
miejsce, w którym można uczyć się i rozwijać swoje 
zainteresowania, wziąć udział w ciekawych zaję-
ciach artystycznych i spotkaniach przy ognisku. 

Emisja filmu w TVP Lublin odbyła się 28 
maja. Uczniowie i nauczyciele pragnęli pokazać 
jak atrakcyjne może być kształcenie zawodowe. 
Szkoła propaguje ten kierunek edukacji nie tylko 
poprzez udział w programie telewizyjnym. Sukce-
sywnie przez cały rok uczniowie zachęcają swoich 
młodszych kolegów z gimnazjum do zdobycia cie-
kawego zawodu w ramach organizowanych targów 
edukacyjnych, spotkań promocyjnych, czy też Gieł-
dy Szkół. Miarą zaangażowania w propagowanie 
szkolnictwa tego typu może być sukces uczennicy 
Wiktorii Dębickiej w konkursie Lubelskiego Kura-
tora Oświaty na nazwę akcji promującej edukację 
zawodową. Jako jedyna w województwie lubelskim 
otrzymała nagrodę za zwycięskie hasło: „Zawo-
dowy strzał w dziesiątkę”. Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zawsze 
stara się zaprezentować z jak najlepszej strony, co 
z reguły nie sprawia szczególnego problemu. Po 
prostu szkolne życie na co dzień obfituje w ciekawe 
wydarzenia, nowatorskie inicjatywy, wypełnione 
jest aktywnością i energią, jakiej może pozazdro-
ścić niejedna placówka.
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XV jubileuszowe Spotkanie Opłatkowe - 7.01.2017 r.
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Sukcesy na Festiwalu Pączka i Faworka - 23.02.2017 r. 
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Konkurs Recytatorski Poetów Siennickich im. Krystyny Winiarczyk - 6.04.2017 r.
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Wieczornica pamięci Franciszka Piątkowskiego - 1.04.2017 r.
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Wystawa Grupy Plastycznej „Tęcza” - 17.03.2017 r.
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Premiera Teatru Pokoleń: „Kryminalnie w Koziej Wólce” - 12.03.2017 r.
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dzień działacza i Pracownika Kultury - 19.05.2017 r.
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Wakacje z Centrum Kultury - wycieczka do zoo - 17.07.2017 r.
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Wakacje z Centrum Kultury - z wizytą na Farmie Iluzji - 6.07.2017 r. 
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Jubileusz 20-lecia Żeńskiego Zespołu Ludowego „Sienniczanki” - 30.07.2017 r.
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Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali: Władysława i Józef Berbeciowie, 
Mieczysława i Jan Czausowie, Lucyna i Antoni Hopkowie, Krystyna i Mieczysław Kargulowie, 

Stanisława i Marian Knapowie, Alicja i Wojciech Kondraciukowie, Wanda i Tadeusz Kubinowie, 
Aurelia i Wacław Mazurkowie, Władysława i Kazimierz Miziukowie, Janina i Aleksander Pazynowie, 
Danuta i Mieczysław Popikowie, Marianna i Ryszard Stasiukowie, Helena i Edward Tywoniukowie, 

Anna i Wiesław Zadrągowie.

J. Czwalik, T. Mochniej i J. Bodio 
na I Jarmarku Sawińskim

Nowa drużyna seniorów klubu „Znicz”.

Tytuły Super Sołtys dla Marii Jeleń 
i Grażyny Kielech.

Zumba na zakończenie roku akademickiego UTW.
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Wiersze nagrodzone w konkursie walentynkowym 
„Kocham, jak to łatwo powiedzieć”, który rozstrzy-
gnięto podczas koncertu „Moje serce to artysta” 
21 lutego 2017 r. w Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej. 

Urszula dobosz

Kocham Zbyszka

Mówię - kocham – co to znaczy?
Kto kochanie wytłumaczy?
Kocham – lekko wypowiadam,
Magię słowo to posiada.

Kochać Zbyszka, być we dwoje,
Dzielić radość oraz znoje.
Kochać go, to uniesienie,
Ale czasem też cierpienie.

Kocham, bo ze mną wytrzymujesz
I w domu dobrze się sprawujesz.
Kochać mnie – to wielkie wyzwanie,
Które stoi przed naszym spotkaniem.

Kocham – łatwo się wypowiada,
Miłość jak piorun na nas spada.
Kochać - to przeżyć coś pięknego,
Ula i Zbyszek życzą tego!

Anna Komajda

***

 A gdyby tak zabrakło prądu, kochany, 
Czy umiałbyś wyrazić uczucia?
 
Tak od siebie, od serca, tak naturalnie, 
Choć kwiaty zwiędłe, ale prawdziwe…
Umiałbyś?
 
Na kartce papieru, zwykłą pocztą, 
Tak jak kiedyś nasi dziadkowie… 
Umiałbyś?
 
Słowem, wierszem, uczynkami… 
Umiałbyś?
 
Tak poza Facebookiem?

Magdalena Typiak

***

odnalazłeś mnie
w moim świecie bez miłości
pełnym strachu
i bez słońca

odnalazłeś mnie
mimo muru wysokiego
który bronił dostępu

odnalazłeś mnie
by podarować mi serce
by pokazać mi tęczę
by obecnością swoją
zniszczyć pajęczynę
braku wiary

odnalazłeś mnie
miłość przyniosłeś w koszyku
obok pomarańczy
a ja wygłodzona
ciągle nie mogę się nasycić

Ewelina Suska

Miłość

a my wciąż zapatrzeni w siebie
wirującymi sercami
krążymy w swoich myślach
oczekujemy
miłości nie z tej ziemi 
pragniemy
gorącego uczucia
czujemy
przyśpieszone oddechy
widzimy
naszą jedność
kochamy bezgranicznie
bez przeszkód i trosk

„Kocham, jak to łatwo powiedzieć”Poezja
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Aleksandra Rozwałko

Młodzieńcza miłość 

Miłość, przyjaźń, zaufanie 
Są ze sobą powiązane 
Jak życie i śmierć, 
Jak radość i gniew. 

Tak samo jesteśmy związani.
My, przyjaciele i kochankowie
Ufamy sobie, mówimy wszystko. 
My, amatorzy.
 
Popełniamy błędy, zajęci błahymi chwilami 
Jesteśmy dla siebie oparciem i pocieszeniem. 
Nie widzimy bez siebie świata, 
Patrzymy przez różowe okulary.
 
Jak agape i eros -
Miłość bezwarunkowa i miłość cielesna, 
Jesteśmy jak Romeo i Julia, 
Tylko z innym zakończeniem.
 
Żyjemy dla siebie, ale nie bez siebie.
Jak kwiaty bez wody 
Potrzebujemy się nawzajem, by rozkwitnąć.
Szukamy miłości, a mamy ją tak blisko.
 
Patrzymy daleko, ślepi na tuż obok,
Czerpiemy z życia ile się da 
I upajamy się bliskością. 
Miłość jest zrozumieniem.
 
Bez przyjaźni nie ma miłości, 
Więc kochajmy całym sercem, 
Chwytajmy ulotne chwile, 
Żyjmy jakby nie było jutra, 
Tańczmy w rytm naszych serc.

Michalina Szczupak

W moim sercu

Gdzie niebo łączy się z ziemią,
Jak odległe rzeki dwie,
Moje myśli do ciebie biegną,
Z tęsknoty serce się rwie.
Zawsze jestem najmilsza z tobą,
W gwieździstym niebie widzę twarz.

Jesteś najmilszą mi osobą,
Uśmiech i kwiaty u mnie masz.

Ciągłą tęsknotą serce wzbogacam,
W moich myślach wciąż jesteś ty.
Jak ptak do gniazda, do ciebie wracam,
Bo tylko przy tobie najlepiej mi.

 
Jan Miszczak

Love story

Teraz już wiem na co czekało moje serce
Wśród dni bez nadziei bez słońca
Na co czekała moja dusza stęskniona
Chcę oddać moje życie w twoje ręce
Chcę zanurzyć się w twoich ramionach
I chcę abyś całował mnie bez końca
Z tobą będę oglądać przedwieczorną zorzę
Z tobą będę tańczyć ubrana w księżycowy blask
Dla ciebie zanurzę się w wiosnę jak w nadzieję
Dla ciebie stubarwny strój lata założę
Dla ciebie mgły szarugi jesienne rozwieję
Dla ciebie rozpalę ogień nim nastanie brzask
Z tobą chcę pragnąć i żałować
Żar i płomień chcę zobaczyć w twoich oczach
Z tobą chcę poznać smak smutku i szczęścia
Z tobą chcę po mapie mojego ciała podróżować
Z tobą chcę odnaleźć nieznane wcześniej miejsca
Z tobą chcę śnić o bezsennych nocach
Z tobą chcę zapomnieć i z tobą pamiętać
Chcę być z tobą i w niebie i w piekle
Nim całkiem się spalę w twoich ramionach
Nim odejdę i zniknę i zniknę na zawsze
Lecz Ty jesteś tylko snem

Piotr Żołnacz

Walentynki

Dzisiaj dzień Walentynek,
Tych miłych dziewczynek,
Co Walentym przynoszą
Koszyczek z rozkoszą.
Dzisiaj Walentynką
Jest każda dziewczynka,
Rozkoszna Łajdaczka 
Dla swego Misiaczka.

„Kocham, jak to łatwo powiedzieć”Poezja
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Wielkanoc i astronomia

 
Święto Zmartwychwstania Pańskiego było 

okazją do wygłoszenia interesującego referatu au-
torstwa doktora Wiesława Krajewskiego, prezesa 
Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mi-
łośników Astronomii. 4 kwietnia 2017 roku słucha-
cze Uniwersytetu Trzeciego Wieku dowiedzieli się 
dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym. Oka-
zuje się, że ta właściwość nie wynika z obserwacji, 
a z naukowych obliczeń. Termin świąt zawsze przy-
pada na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca. W roku bieżącym pełnia nastąpiła 
11 kwietnia 2017 r. o godz. 8:08 (wtorek), a więc 
Wielkanoc przypadła 16 kwietnia 2017 r. Doktor 
Krajewski odwołał się do zapisów ewangelistów, 
którzy twierdzą, że Pan Jezus zmarł na krzyżu 
w piątek, wówczas gdy Żydzi obchodzą Paschę. Na-
ukowcy wyliczyli więc, że śmierć nastąpiła 3 kwiet-
nia 33 r. Wykazał przy tym różnice między kalen-
darzem opartym na ruchu słońca, niezależnym od 
ruchu księżyca, a żydowskim opartym na miesią-
cach zależnych od fazy księżyca. 

Wykładowca omówił także zjawisko rów-
nonocy, które wiosną przypada 21 marca, a jesie-
nią 23 września. Wyjaśnił też zjawisko pełni księ-
życa. Przypomniał o synodzie w Nicei w 1325 r., 
kiedy ustalono zasadę opartą na kościelnej pełni 
księżyca. Obliczono wówczas (nie obserwowano), 
że pierwsza niedziela po paschalnej pełni księży-
ca – to Wielkanoc. Święto to najwcześniej może 
przypadać 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Od 
dłuższego czasu są jednak zamiary ustabilizowania 
terminu Wielkanocy, aby mogła być obchodzona 
w tym samym czasie przez wyznawców wszystkich 
religii. 

Na zakończenie prelegent wyjaśnił różnicę 
między kalendarzem juliańskim, a kalendarzem 
gregoriańskim, która obecnie wynosi 13 dni. Tak 
więc datą wygłoszenia referatu jest 4 kwietnia 
zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, a gdybyśmy 
chcieli ją odnotować w kalendarzu juliańskim był-
by to 22 marca… 

WydarzeniaWydarzenia

Podsumowanie roku 
akademickiego

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się 1 lipca 
2017 roku w Centrum Kultury. W części oficjalnej 
opiekun UTW Krystyna Skóra powitała gości i słu-
chaczy oraz przypomniała działania w okresie mi-
nionego roku.   

Oprócz wykładów opisanych w oddziel-
nych artykułach słuchacze uniwersytetu korzystali 
z różnych form kształcenia i aktywnego spędzania 
czasu. Należały do nich: zajęcia z języka angielskie-
go prowadzone przez Żanetę Marciniak i zajęcia 
komputerowe prowadzone przez Pawła Dołhana 
– nauczycieli miejscowego Zespołu Szkół, zajęcia 
artystyczno-plastyczne prowadzone przez Sylwię 
Kiełbasę oraz zajęcia zumby prowadzone przez Ju-
stynę Mochniej - instruktorów Centrum Kultury. 
Słuchacze uprawiali również nording walking oraz 
aktywnie uczestniczyli w spotkaniach organizowa-
nych przez Centrum Kultury, jak Wieczór Walen-
tynkowy, Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego, wieczory literackie i wiele innych. 
W ciągu roku zorganizowano również imprezy in-
tegracyjne z okazji andrzejek i ostatków oraz kilka 
wycieczek.

Krystyna Skóra w imieniu przebywającej 
w sanatorium prezes UTW Anny Fornal złożyła 
serdecznie podziękowania za współpracę nauczy-
cielom, instruktorom, dyrektorom szkół i Centrum 
Kultury, Zarządowi Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Siennickiej, księżom proboszczom, wójtowi 
oraz wszystkim słuchaczom.

Po przedstawieniu sprawozdania finanso-
wego przez Marię Choduń głos zabrali: wójt Leszek 
Proskura oraz dyrektorzy Jacek Jagiełło i Andrzej 
Misiura wyrażając swoje uznanie i szacunek pod 
adresem Anny Fornal i Krystyny Skóry dla pracy 
i osiągnięć w szóstym roku działania Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej.  

Po części oficjalnej odbyła się zabawa przy 
muzyce Pana Tadzia i degustacja pysznych potraw 
przygotowanych przez KGW w Żdżannem. Panie 
z UTW wraz z instruktorem Justyną Mochniej za-
prezentowały umiejętności zdobyte na zajęciach 
zumby. Bawiły się przy tym doskonale.
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Skarby Kozłówki

W przerwie pomiędzy wykładami 28 maja 
2017 r. słuchacze i sympatycy UTW zwiedzali pierw-
sze w powojennej Polsce Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce, którą oszczędzili w czasie działań wo-
jennych zarówno Niemcy jak i Rosjanie. Pałac za-
chował oryginalne wyposażeniem z przełomu XIX 
i XX w., które zgromadził I ordynat kozłowiecki 
– Konstanty Zamoyski. Ciekawostką jest, że potom-
kowie ordynata żyją do dziś w Kanadzie. Otrzymali 
odszkodowanie i nie upominają się o Kozłówkę, jed-
nakże czasem odwiedzają rodzinne dobra. 

Do pałacu przylega kaplica zaprojektowana 
na wzór kaplicy królewskiej w Wersalu. Przy kaplicy 
znajduje się „Pokój prymasa ks. Stefana Wyszyń-
skiego”, w którym mieszkał w latach 1940-1941. 
W kompleksie pałacowym Kozłówki znajduje się 
również „Galeria sztuki socrealizmu”  i „Powozow-
nia”, można także podziwiać ogród francuski z fon-
tanną i pomnikiem żołnierzy napoleońskich oraz 
romantyczny park angielski z ptaszarnią i placem 
zabaw dla dzieci. 

Z Kozłówki wycieczkowicze udali się do Lu-
bartowa na mszę świętą w bazylice pod wezwaniem 
św. Anny, potem zwiedzili Muzeum Parafialne, 
a w nim cenne dary Karola Sanguszki – właściciela 
Lubartowa. W drodze powrotnej uczestnicy wyciecz-
ki podziwiali jeszcze lubelski Ogród Botaniczny.

Felicja Patyra

Kocham wieś 

Wzdłuż wiejskiej drogi, przy płotach,
Mech na pochylonych chatach…
Tu wyrosła ma tęsknota,
Myśli o szerokich światach.
Kocham łąki ukwiecone,

Dzwonków pochylone głowy
I makówki ubarwione
Pełne letniej kwiatów mowy.
Kocham zboża łan szumiący,

Który karmi ludzkość świata, 
Ukwiecony krzyż przydrożny, 
Który wiernych z Bogiem splata. 
Kocham też tę czarną rolę,

Kiedy wieśniak idzie w pole,
A w domu słońca rozbłyski

Świecące mi od kołyski.
I miesiąc w srebrnych promieniach,

A przy nich ciepłe wspomnienia.
Po domu matka chodziła,
Smutki i rozkosze dzieliła
Na jej wspomnienie serce drży,

Matka najlepiej koiła łzy,
Dawała rady, przestrogi,
Wskazywała proste drogi.

Lusterko

Pająk przędzie, oj przędzie 
Swoje szare włókienko 
I ja umiem tak cienko,
I moje takie będzie.
Oj, oj, ta da, a cicho, 

Matka będzie się gniewać. 
Podkusiło mnie licho,
Chciałam sobie zaśpiewać.
Idzie w górę wiaderko, 

Z boku woda się leje,
Zajrzę w wody lusterko, 
W nim ja druga się śmieję!
Jakże tam jest głęboko,

Jak wiadro się zabrodzi,
To aż wzdraga się oko
I zimno mnie przechodzi.
Idę teraz na drogę, 

Może ktoś na mnie czeka,
Ale dalej iść nie mogę,
Mama patrzy z daleka.
A jeśli wyjdzie mój tato, 

To mi lańsko sprawi za to. 
Pewnie więc wszystko odrzucę,
Tylko wianka nie porzucę!

Lechicka gwiazda

Wielka radość w sercach płonie,
Polak wspaniały, Ojciec Święty
Zasiadł na Piotrowym tronie.
Ta nasza lechicka gwiazda, 
Niech świeci po krańce świata, 
Niech panuje długie lata.
Może wzbudzi miłość, zgodę,

Byśmy mieli tę swobodę
Obcowania w zgodzie z wrogiem,
Lecz bez zdradzieckich sojuszy,
Które mogą spokój skruszyć.

Poezja - Felicja PatyraWydarzenia



��

 
Franciszek Marek

Przesłanki budowy 
Cukrowni Krasnystaw

Dynamiczny rozwój cukrownictwa w po-
wojennej historii naszego kraju rozpoczął się na 
początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. 
Najpierw modernizowano dotychczasowe zakłady 
powiększając moce przerobowe oraz instalując no-
woczesne urządzenia. W dalszym ciągu nie zago-
spodarowywano nadwyżek surowcowych. Tereny 
województwa lubelskiego z uwagi na urodzajne 
gleby sprzyjały od dawna uprawie buraków cukro-
wych. W województwie stale wzrastała powierzch-
nia upraw buraków cukrowych oraz rosła wydaj-
ność surowca z hektara. W 1963 roku wybudowana 
została Cukrownia Werbkowice. Chociaż na tere-
nie województwa lubelskiego znajdowało się osiem 
cukrowni, to kampanie były długie i trwały powyżej 
120 dni. Nadwyżki surowca kierowane były do cu-
krowni na zachodzie kraju, z tego tytułu ponoszono 
określone koszty. Lokalizowanie nowych zakładów 
nie pokrywało się z intensywnością uprawy bura-
ka cukrowego w poszczególnych regionach Polski. 
Największa część cukrowni położona była w za-
chodniej części kraju – natomiast najlepsze tereny 
buraczane i związana z tym największa intensyw-
ność uprawy buraków znajdowała się na wscho-
dzie. W latach 1969 – 1971 całkowicie zaprzestano 
przerzutu buraków z uwagi na wysokie koszty oraz 
całkowity brak wagonów do ich transportu. Skut-
kiem tego kampanie się wydłużały, co przynosiło 
ogromne koszty powodowane spadkiem wydat-
ku i przerobu w okresie po pierwszym stycznia. 
Stanowisko ówczesnych władz było w tej sprawie 
jednoznaczne - nie godziły się na obniżenie areału, 
a plony co roku były coraz większe. Za budową 
nowej dużej cukrowni przemawiał także fakt, że 
buraki trafiały na kolejową rampę przeładunko-
wą w Krasnymstawie skąd ręcznie załadowywane 
trafiały do cukrowni Rejowiec. Był to ogromny wy-
siłek fizyczny. Towarzyszyły temu duże straty przy 
załadunku, a później przy przerobie w cukrowni - 
w styczniu, a nawet w lutym. Problem trzeba było 
rozwiązać jak najszybciej.

Dalsze przedłużanie kampanii w styczniu 
przynosiło kolosalne straty. Jak wyliczono, np. 
podczas kampanii w roku 1974, produkcja po 
20 grudnia przyniosła straty liczące ponad 180 
mln zł. Aby zapewnić przerób nadwyżki surowca 
w optymalnym okresie kampanii, zaproponowa-
no wybudowanie nowej cukrowni na terenie Lu-
belszczyzny o zdolności przerobienia ok. 500 tys. 
ton buraków. Przedstawiono alternatywę - za-
proponowano budowę cukrowni w Kraśniku lub 
Zakrzówku oraz równolegle modernizację i prze-
budowę cukrowni Rejowiec. Innym rozwiązaniem 
była budowa cukrowni Krasnystaw o zdolności 
przerobowej 5200 ton na dobę.

Komisja lokalizacyjna powołana zarzą-
dzeniem Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cu-
krowniczego (z dnia 28.VIII.1964 r.) przy współ-
udziale przedstawicieli różnych resortów, na wizji 
lokalnej w terenie wybrała koncepcję drugą jako 
bardziej uzasadnioną. Postanowiono wybudo-
wać nowoczesną cukrownię w Krasnymstawie, 
a konkretnie w Siennicy Nadolnej. Co tak najbar-
dziej zdecydowało o tej lokalizacji? Kwestia wody. 
Wobec małych jej zasobów na terenie powiatu 
kraśnickiego, nie było widoków na zaopatrzenie 
nowo projektowanej cukrowni w dostateczną 
ilość wody. Cukrownia Krasnystaw potrzebną 
wodę miała pobierać z przepływającej w odległo-
ści 1 km rzeki Wieprz. W niedalekiej odległości 
znajdowały się tereny do składowania błota po 
myciu buraków wystarczające na wiele lat. Bliskie 
sąsiedztwo stacji kolejowej oraz dobrze rozbudo-
wane drogi pozwalały na dowóz buraków koleją, 
jak również transportem samochodowym, co ma 
miejsce szczególnie dzisiaj. Istniejąca stacja wy-
sokiego napięcia umożliwiała korzystanie z prądu 
sieci państwowej na wypadek awarii turbogenera-
torów. Ówczesne zasoby siły roboczej w Krasnym-
stawie szacowano na 7300 osób, co po uwzględ-
nieniu zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej 
i rolnictwie indywidualnym, dawało rezerwę siły 
roboczej od 1000 do 1500 osób w zależności od 
pory roku. Znaczne rozdrobnienie i przeludnie-
nie gospodarstw rolnych, charakterystyczne dla 
powiatu, powodowało migrację nadwyżki siły 
roboczej na tereny sąsiednich powiatów, a nawet 
województw. Zapotrzebowanie na pracowników 
dla nowo projektowanej cukrowni miało zostać 
pokryte właśnie z nadwyżek miejscowej siły ro-
boczej. Kadrę wykwalifikowaną dla cukrowni 
w części zapewniły miejscowe szkoły średnie – 

Franciszek MarekPrzesłanki budowy Cukrowni Krasnystaw
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Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mecha-
niczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Władze Przemysłu Cukrowniczego wi-
działy konieczność budowy nowej cukrowni na 
Lubelszczyźnie o przerobie 5200 ton buraków na 
dobę. Proponowano ją zlokalizować w Krasnym-
stawie, rozpocząć budowę w 1973 r., a produkcję 
uruchomić w roku 1975. Nie było to takie pro-
ste, aby przekonać ówczesne władze polityczne 
i resortowe o konieczności budowy nowej fabryki 
należało zwięźle omówić i przedstawić najistot-
niejsze problemy związane z budową cukrowni 
w Krasnymstawie. W oparciu o wstępną kalku-
lację przeprowadzoną przez biuro projektowe 
Cukroprojekt w Warszawie i z uwzględnieniem 
15-procentowej zwyżki kosztów (wynikającej 
z różnicy cen materiałów) przyjęto, że łączny 
koszt budowy wyniesie 966 mln zł. Wybudowanie 
cukrowni w Krasnymstawie pozwoliło na całkowi-
te zagospodarowanie bazy surowcowej na terenie 
województwa, wyeliminowało alternatywę kosz-
tów przerzutów buraków i pozwoliło skrócić kam-
panię do optymalnego okresu, przez co osiągnięto 
obniżkę kosztów całej produkcji dla ówczesnego 
przedsiębiorstwa. W aspekcie korzyści ekono-
micznych najistotniejszymi elementami były - 
suma uzyskanych oszczędności po uruchomieniu 
produkcji oraz okres zwrotu nakładów, który miał 
wynieść 5,5 roku, co w porównaniu do normatyw-
nego okresu 6 lat dawało korzystną relację.

Rada Ministrów w dniu 12 maja 1972 roku 
podjęła uchwałę nr 126/72 o budowie Cukrowni 
w Krasnymstawie. Realizacje tego przedsięwzię-
cia zawarto w latach 1974–1977 kwalifikując ją 
uchwałą Rady Ministrów nr 256/73 z dnia 19 li-
stopada 1973 roku, jako inwestycję szczególnie 
ważną dla gospodarki narodowej. Inicjatorem 
budowy był krasnostawianin zmarły przed kil-
kunastoma laty, ówczesny dyrektor surowcowy 
P.P. Cukrownie Lubelskie - mgr inż. Franciszek 
Bojarski. Decyzja o tej budowie podjęta została 
w związku z dużymi nadwyżkami surowca w re-
jonie tzw. „lubelskiego zagłębia buraczanego”. 
O budowie nowej cukrowni na tym terenie zade-
cydowały również następujące względy:

korzystne powiązania komunikacyjne – do-
godne połączenia z drogą krajową nr 17;
dobra komunikacja w kierunku Chełma, Za-
mościa oraz Lublina;
bogata baza surowcowa;

•

•

•

istniejące nadwyżki siły roboczej;
istniejące szkoły – jako kuźnia kadr dla przy-
szłego zakładu;
dobre zaopatrzenie w wodę;
wykorzystanie pod budowę gruntów określo-
nych jako użytki o najniższych klasach i nie-
użytki rolne.

Pod budowę, łącznie z urządzeniami go-
spodarki wodno–ściekowej, przeznaczony został 
teren o powierzchni 111 ha, w tym w granicach 
ogrodzenia zakładu - 26 ha. Budowę rozpoczęto 
1.IV.1974 r. Generalnym wykonawcą było Lubel-
skie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowe-
go przy współudziale 24 przedsiębiorstw podwyko-
nawczych. Nakłady inwestycyjne na wybudowanie 
cukrowni wraz z budownictwem towarzyszącym 
wyniosły 1,5 mld zł. Próbna kampania przeprowa-
dzona została w okresie od 25 X do 19 XII 1976 r. 
Załogę Cukrowni tylko w 5% stanowili doświadcze-
ni pracownicy, którzy przyszli z innych zakładów 
przemysłu cukrowniczego, natomiast główny trzon 
załogi stanowili młodzi ludzie, absolwenci szkół za-
wodowych z lat 1975 – 76. W okresie próbnej kam-
panii do cukrowni delegowano około 50 pracowni-
ków z innych zakładów, którzy kierowali pracami 
rozruchowymi do połowy kampanii, a następnie 
przekazali fabrykę do samodzielnego prowadzenia 
młodym pracownikom. Ta próba samodzielności 
była egzaminem opanowania zawodu przez zało-
gę i dała jej poczucie wiary w możliwość pracy na 
własny rachunek. 40 lat temu na tym terenie był 
jeszcze las. Na 26 hektarach nieużytków rolnych 
wyrósł krasnostawski „gigant” - jedna z najwięk-
szych i najnowocześniejszych cukrowni w Polsce 
i Europie.

Cukrownia Krasnystaw została uruchomio-
na w 150 lecie przemysłu cukrowniczego w Polsce. 
W roku 2016 Cukrownia Krasnystaw obchodziła 
40–lecie swojej działalności.

„Ludzkie ręce są kruche, ale pozostawiają 
po sobie pomniki”

 
Franciszek Marek
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Babie lato

Umyka lato z dniami gorącymi
Zbliża się jesień krokami małymi
Choć jeszcze upalnie i skwar doskwiera
Dni krótsze niepotrzebna już moskitiera

Wrzesień to jeszcze nie jest jesień
Mgliste poranki słoneczne popołudnie
Na polu i w sadzie kolorów pełen deseń               
Kończy się lato w jesieni będzie cudnie 

Babie lato lekko jak biała pajęcza nić 
Rozpostarło się nad naszymi polami
Utkane ze złocistych promieni słońca
Widomy to znak lato zbliża się do końca 

Zatroskany gospodarz co mieszka opodal
Wyszedł z domu spogląda na puste pole
Żniwa skończone nie zabraknie chleba
Sprawiedliwie plon zebrany dzielić trzeba

Czas odpoczynku i dożynek szybko mija
Co na polu urosło stwórca pobłogosławił
Nie zawsze ten zbiera co pole obsiewa
To prawda niech nikt się nie gniewa

Babie lato jak obłok płynie w dal 
Zachodzące słońce długi rzuca cień 
Rolnik ziarno w czarną rzuca toń
Z ranną rosą wzejdzie zboża łan 

Upalne  lato znika z miesiącami pięknymi
Polska jesień wabi mimozami złocistymi
W sadzie kłaniają się grusze i jabłonie
Do obfitości same składają się dłonie

Tu i ówdzie ognisko się dopala
Żurawi klucz na horyzoncie się oddala
Patrzę na obłok nad sobą i czuję 
Czuję ten piękny oddech jesieni

Michalina

Nasza Michasia tęskną duszę goni
Wiersze które rodzą się na kolanie
Ona w sercu swoim ma jak na dłoni
Myśli tworzy pisze na zawołanie

Poezję wydobywa z głębi ducha
Daje radość nie tylko sobie 
Pisze rano a może wieczorem 
Wszystkich raduje tym wyborem

Czas przemknął obok nas jak liść 
Strącony z drzewa w czas jesieni
Twoje wiersze zapisane na karcie życia
Z głęboką myślą nie przejdą do cieni

Piękna jest młodość nawet bez wierszy
Ty uwielbiasz jesieni cień życia długi
Piszesz o miłości poezji smutku i radości
Warto to przeczytać tu nie ma ułudy

Ileż potrzeba chęci zachodu i trudu
Z dna duszy wydobyć poezji piękno
Skromność i prostota jedno i drugie
Pisz Michasiu wiersze mogą być długie

poetce Michalinie Szczupak
z okazji promocji tomiku „Modlitwa duszy”

Tu i teraz

Człowiek potrafi się wznieść
Pływać po morzu i oceanach
Jest to oczywiste to wiemy
Ale nie potrafi chodzić po ziemi

Widzi świat zły i zakłamany
Biegnie myślą ku gwiazdom słońcu
Żądzą pieniądza i obłudy targany
Zostaje sam w ogromie złożoności

Należy do milionowej całości
Łatwo zauważa cudze błędy
Wytyka ludzkie ułomności
Pochyl się pomyśl o wieczności

Bociany odlatują na południe a my
Nie bójmy się tego kim jesteśmy
Nie uciekajmy od teraźniejszości
Moc drzemie w słowach i czynach 

Ogrom złożoność głębia życia 
Bezkres otaczającej rzeczywistości 
Niech to nikogo nie przeraża
Każdy ma nieskończone możliwości

Miłością do drugiego człowieka 
Niech  się  nasza codzienność wyraża 
Tutaj i teraz umieć żyć między swymi
Nauczmy się właściwie chodzić po ziemi

Franciszek MarekPoezja
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Centrum Kultury, Urząd Gminy, Zespół Szkól 

CKR w Siennicy Różanej 
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Grudzień

8.12. W Zespole Szkół CKR odbyła się IV 
edycja konkursu „Smaki polskiej wigilii”, 
którego celem jest kultywowanie tradycji bo-
żonarodzeniowych, poszukiwanie inspiracji 
w lokalnym folklorze, a także prezentacja po-
traw przygotowywanych na wigilijną wieczerzę.

14.12. Młodzież z Zespołu Szkół CKR wzięła 
udział w Powiatowej Olimpiadzie Naukowej 
„Wiedza kluczem do zdrowia”, zorganizo-
wanej przez Stację Sanitarno-Epidemiologicz-
ną w Krasnymstawie, uczennica trzeciej klasy 
Technikum Dominika Zaj zajęła III miejsce.

15-20.12. Uczniowie Zespołu Szkół CKR wzię-
li udział w podsumowaniu projektu socjalnego 
„Młodość na +” realizowanego pod patrona-
tem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Krasnymstawie, w ramach akcji zorganizowano 
mikołajki dla dzieci i przeprowadzono zbiórkę 
słodyczy.

16.12. W Gimnazjum Publicznym gościł Mi-
chał Leszczyński – pracownik naukowy Pol-
skiej Akademii Nauk w Warszawie, który przy-
gotował dla uczniów nietypową lekcję chemii.

17.12. Janina Bodio, Jolanta Czwalik, Bożena 
Kowalewska i opiekun Sylwia Kiełbasa z Gru-
py Rękodzieła Artystycznego Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej wzięły udział w Kierma-
szu Bożonarodzeniowym Krasnostawskie-
go Domu Kultury.

20.12. Uczniowie gimnazjum, podstawówki 
i przedszkola wystąpili w jasełkach „On jest 
królem”, które z zainteresowaniem oglądała 
cała społeczność Zespołu Szkół oraz zaproszeni 
goście; tradycyjnie na scenie pojawili się: Mary-
ja, Józef, trzej królowie, pastuszkowie, aniołki 
i diabełki.
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20.12. W Internacie Zespołu Szkół CKR odbyło 
się podsumowanie konkursu na najpiękniej-
szy świąteczny pokój, uczniowie wykazali się 
niezwykłą pomysłowością, I miejsce zdobyły: 
Paulina Repeć, Aleksandra Bałabuch i Weroni-
ka Zakrzewska.

20-21.12. W Zespole Szkół CKR odbyły się 
spotkania świąteczne – wieczerza wigilijna 
dla mieszkańców internatu oraz uroczyste spot-
kanie opłatkowe dla całej społeczności szkolnej, 
zorganizowane w hali sportowej.

21.12. W Szkole Podstawowej podsumowano 
konkurs plastyczny „Moja choinka”, naj-
lepszymi okazali się: Emilia Bobel, Łukasz Kor-
kosz, Kinga Gołębiowska, Gabriela Fiedor, Maja 
Kasprzak, Oliwia Ciechan i Marta Przepióra.

22.12. Wigilia szkolna odbyła się w Zespo-
le Szkół, po raz pierwszy zorganizowano ją na 
szkolnym korytarzu, odświętnie przystrojonym 
na tę okazję.

Styczeń

7.01. XV Spotkanie Opłatkowe w Siennicy Ró-
żanej zgromadziło kilkaset osób. Wystąpiły po-
łączone zespoły śpiewacze, kapela ludowa oraz 
soliści Centrum Kultury. Wójt Leszek Proskura 
podsumował miniony rok wymieniając inwe-
stycje takie jak: budowa chodnika w Zagrodzie, 
Żdżannem i Woli Siennickiej oraz przebudowa 
dróg w Boruniu, Siennicy Różanej, Siennicy 
Królewskiej Małej, Siennicy Królewskiej Du-
żej, Stójle i Zagrodzie. Statuetkę „Zasłużony 
dla Gminy Siennica Różana” otrzymał Metro-
polita Lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. 
Wręczenie jej poprzedziło wystąpienie prze-
wodniczącego Rady Gminy Waldemara Nowo-
sada, który przedstawił werdykt kapituły. Me-
tropolita Lubelski w podziękowaniu podkreślił 
szczególną wartość takich inicjatyw, a następ-
nie dokonał poświęcenia przygotowanych 
opłatków. Na zakończenie publiczność śpiewa-
ła staropolskie kolędy i pastorałki z gwiazdami 
polskiej estrady Olgą Szomańską i Maciejem 
Miecznikowskim.  

11.01. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR wzięli 
udział w szkolnym konkursie „Zdrowie na 
talerzu”, który odbywał się pod hasłem „Che-
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mia w kuchni i żywności”; I miejsce zdobyła 
Paulina Repeć, II miejsce – Agata Jagniątkow-
ska, a III miejsce – Weronika Zakrzewska.

11-14.01 W Zespole Szkół odbyły się zabawy 
karnawałowe i tradycyjne zabawy choinko-
we dla wszystkich uczniów – gimnazjalistów, 
a także dzieci ze Szkoły Podstawowej i Punktu 
Przedszkolnego.

12.01. Klasa trzecia Technikum im. A. Ciesz-
kowskiego wzięła udział w podsumowaniu pro-
jektu „Polska częścią Europy”, który był 
realizowany na lekcjach z przedmiotu historia 
i społeczeństwo w ramach realizacji Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

14.01. Młodzież z klas czwartych Technikum 
im. A. Cieszkowskiego bawiła się na tradycyj-
nym balu studniówkowym zorganizowa-
nym w Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

15.01. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej 
Policji w Krasnymstawie  zapoznali słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z tematem 
„Bezpieczeństwo seniorów”, omawiając 
zapobieganie oszustwom jakim najczęściej ule-
gają ludzie starsi i samotni.

17.01. Zmarł Marian Janusz Kawałko 
(1947-2017) - poeta, krytyk literacki, tłumacz 
i regionalista.  Autor opracowania „Ród Rejów 
w Ziemi Chełmskiej w XVI wieku” wydanego 
na zlecenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Siennickiej w 2005 r. Autor znany z publikacji 
m.in. w czasopismach „Nestor” i „Ziarno”. Po-
chowany 20 stycznia w Rejowcu.

21.01. W Żdżannem odbyła się noworoczna 
choinka dla dzieci, której inicjatorem było 
miejscowe KGW, rada sołecka i OSP. Święty 
Mikołaj prezenty przywiózł dużymi saniami. 
Oprócz zabawy serwowano pyszne smakołyki.

26.01. W galerii Centrum Kultury odbył 
się wernisaż malarstwa Agaty Czemerys 
z Siennicy Różanej oraz promocja 43. wyda-
nia czasopisma społeczno-kulturalnego „Ziar-
no”.

26.01. Z okazji jubileuszu 70-lecia Chóru Mie-
szanego „Echo” z Woli Siennickiej do członków 
zespołu trafiła Nagroda Kulturalna Woje-
wództwa Lubelskiego, wręczona podczas 
uroczystości w Centrum Kultury. 

26.01. W Siennicy Królewskiej Dużej rozegra-
no XII Turniej Tenisa Stołowego organi-
zowany przez Zarząd Gminny Związku OSP 
RP w Siennicy Różanej. W kategorii dziecięcej 
zwyciężyli: Karol Żebrowski, Michał Miszczak 
i jako trzeci Sergiusz Zając. W kategorii mło-
dzieżowej: Rafał Kapeluszny, Mikołaj Tryksza 
i Alan Olszyna. W grupie powyżej 20 lat: To-
masz Zdunek, Kamil Mazurek i Mateusz Miku-
ła. W klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęła 
OSP w Siennicy Królewskiej Dużej, a kolejne 
OSP w Maciejowie i OSP w Siennicy Królew-
skiej Małej. 

26.01. Uczennica klasy trzeciej Technikum im. 
A. Cieszkowskiego – Dominika Zaj – zaprezen-
towała swoje prace na wystawie zatytułowanej 
„Spojrzenia” w Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej, podczas wernisażu można było obej-
rzeć portrety wykonane ołówkiem, m.in. ry-
sunki publikowane w czasopiśmie „Ziarno”.

29.01. W siennickim Centrum Kultury odbył 
się charytatywny koncert kapeli „Styrta” 
oraz licytacja na rzecz Huberta Belala, który 
zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich „La-
wenda” z Siennicy Królewskiej Dużej groma-
dząc 3939,70 zł. 

30.01. Zespół „No Name” z instruktorem 
Sabiną Englot, w ramach warsztatów obejrzał 
spektakl baletowy w KDK „Dziadek do orze-
chów i król Myszy” (wg baśni E.T.A. Hoffman-
na do muzyki Piotra Czajkowskiego); w spekta-
klu wystąpiły grupy taneczne Nałęczowskiego 
Domu Kultury i zawodowi tancerze.  

Luty

4.02. W Zespole Szkół CKR odbył się Turniej 
Piłki Siatkowej Szkół Gimnazjalnych, 
wzięły w nim udział gimnazjalistki z Rudy-
Huty, Izbicy i Małochwieja Dużego, najlepsze 
okazały się zawodniczki z Rudy-Huty.

4.02. Odbył się tradycyjny bal gimnazjalny, 
w którym wzięli udział uczniowie klas trzecich 
Gimnazjum Publicznego w Siennicy Różanej; 
zabawę zorganizowano w sali Centrum Kultury.

4.02. W grupie zwycięzców plebiscytu Super 
Sołtys Powiatu Krasnostawskiego znala-

Kalendarium wydarzeń Kalendarium wydarzeń



��

K
A

L
E

N
d

A
R

IU
M

 W
y

d
A

R
Z

E
ń

zło się dziesięcioro sołtysów, a wśród nich je-
dyny mężczyzna: Zdzisław Grudzień z Czystej 
Dębiny, który zebrał najwięcej głosów. Drugie 
miejsce zajęła Maria Jeleń – sołtyska Siennicy 
Królewskiej Małej, trzecie miejsce Agnieszka 
Czarnecka – sołtyska Stężycy Nadwieprzań-
skiej, a czwarte miejsce Grażyna Kielech, sołty-
ska Borunia w gm. Siennica Różana.

5.02. Od kilku lat słuchacze UTW w Siennicy 
Różanej oklaskują Karnawałowe Spotka-
nia z Tańcem Jazzowym w Chełmie. Wi-
dowisko jest prezentacją dorobku kilku grup 
wiekowych zespołu „Ballo” prowadzonego 
przez Sabinę Englot choreografa-nauczyciela 
Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. Ze-
spół „No Name” z Centrum Kultury, także pro-
wadzony przez panią Sabinę, już dwukrotnie 
brał udziału we wspólnej prezentacji podczas 
III i IV edycji.

5.02. W Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Prezesa Górnik Łęczna S.A. wzięli 
udział uczniowie klasy pierwszej Szkoły Pod-
stawowej w Zespole Szkół: Karol Nowiński 
i Adam Zaraza, grający w UKS Jedynka Kras-
nystaw pod opieką trenera Mariusza Wróbla; 
zawodnicy otrzymali dyplomy oraz medale.

7-8.02. W Zespole Szkół CKR odbyła się Po-
wiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej 
dziewcząt i chłopców, wzięła w niej udział mło-
dzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu krasnostawskiego.

9.02. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR wzięli 
udział w warsztatach zorganizowanych przez 
Studenckie Koło Naukowe dietetyków 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, 
warsztaty poświęcono zasadom prawidłowego 
żywienia, część zajęć odbywała się w laborato-
rium chemicznym uczelni.

10.02. VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lub-
linie było miejscem gali finałowej II Woje-
wódzkiego Konkursu im. Z. Nałkowskiej 
pod honorowym patronatem Lubelskiego Ku-
ratora Oświaty; do konkursu przystąpiły cztery 
uczennice siennickiego gimnazjum; Iza Bobel 
otrzymała wyróżnienie za pracę literacką (opo-
wiadanie), a Maria Leszczyńska za pracę pla-
styczną inspirowaną cytatem „Jest się takim 
(…), jak miejsce, w którym się jest”.

11.02. W Centrum Kultury odbył się charyta-
tywny bal walentynkowy szkolnej rady ro-
dziców.

12.02. Specjalnie dla słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku poeta kresowy Krzysztof 
Kołtun wygłosił interesujący wykład na temat 
dawnych obrzędów i obyczajów odbywających 
się w okresie karnawału.

13.02. Uczniowie drugich klas Gimnazjum 
Publicznego wybrali się na kulig do Natali-
na, realizując znaną zasadę, że ruch i świeże 
powietrze sprzyjają dobrej kondycji.

14.02. Wręczono Medale za długoletnie 
Pożycie Małżeńskie parom, które przeżyły ze 
sobą 50 lat w związku małżeńskim. Wśród ju-
bilatów znalazło się 14 par z terenu gminy Sien-
nica Różana: Władysława i Józef Berbeciowie 
z Siennicy Różanej, Mieczysława i Jan Czau-
sowie z Zagrody, Lucyna i Antoni Hopkowie 
z Zagrody, Krystyna i Mieczysław Kargulowie 
ze Żdżannego, Stanisława i Marian Knapowie 
z Kozieńca, Alicja i Wojciech Kondraciuko-
wie z Zagrody, Wanda i Tadeusz Kubinowie 
z Maciejowa, Aurelia i Wacław Mazurkowie 
z Borunia, Władysława i Kazimierz Miziukowie 
z Siennicy Różanej, Janina i Aleksander Pa-
zynowie z Wierzchowin, Danuta i Mieczysław 
Popikowie ze Zwierzyńca, Marianna i Ryszard 
Stasiukowie z Wierzchowin, Helena i Edward 
Tywoniukowie ze Żdżannego, Anna i Wiesław 
Zadrągowie z Rudki.

14.02. dzień zakochanych w Szkole Podsta-
wowej był okazją do uruchomienia poczty wa-
lentynkowej, rozstrzygnięcia konkursu wiedzy 
o walentynkach oraz konkursu karaoke, w któ-
rym I miejsce zajęły dziewczęta:  Julia Lato, 
Martyna Popik i Zuzanna Ślusarczyk, II miej-
sce – Kinga Stefaniak, a III miejsce – Jakub 
Komajda.

14.02. W Punkcie Przedszkolnym z okazji wa-
lentynek dzieci zorganizowały dzień Babci 
i dzień dziadka, ten oryginalny pomysł do-
wodzi, jak ważne są to osoby w życiu małego 
człowieka.

14-15.02. W Zespole Szkół CKR odbyła się 
Powiatowa Licealiada w Piłce Ręcznej 
dziewcząt i chłopców, wzięły w niej udział dru-
żyny ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
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powiatu krasnostawskiego, chłopcy z Siennicy 
Różanej wywalczyli III miejsce.

16.02. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR wzię-
li udział w eliminacjach do XL edycji Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”, organi-
zowanego przez Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP; do etapu powiatowego zakwali-
fikował się Łukasz Palat.

16.02. „Pomagając innym ubogacam sie-
bie” – pod takim hasłem w Zespole Szkół CKR 
odbyła się akcja charytatywna, mająca na celu 
zbiórkę słodyczy dla dzieci pozostających pod 
opieką Centrum Administracyjnego Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymsta-
wie (dawny Dom Dziecka).

17.02. W Zespole Szkół CKR odbyła się Po-
wiatowa Licealiada w Halowej Piłce 
Nożnej, w zawodach wzięły udział drużyny ze 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu krasnostawskiego, nad przebiegiem 
czuwali sędziowie z Chełmskiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej.

18.02. W Zespole Szkół CKR odbył się IV 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Gim-
nazjalnych, wzięło w nim udział ponad 80 
uczestników z: Sielca, Małochwieja Dużego, 
Izbicy, Kraśniczyna, Siennicy Różanej, Siedlisk 
Drugich i Krasnegostawu; najlepsi okazali się 
gimnazjaliści z Małochwieja Dużego. 

20.02. Uczniowie z klas czwartych i piątych 
Szkoły Podstawowej mieli okazję obejrzeć 
przedstawienie „Pan Twardowski”, przy-
gotowane przez Narodowy Teatr Edukacji im. 
Adama Mickiewicza z Wrocławia; po spektaklu 
uczestniczyli w spotkaniu z aktorem, a uczen-
nica Julia Lato wcieliła się w rolę tygrysa i za-
grała w prawdziwej teatralnej masce.

21.02. Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
przez kilka godzin było miejscem spotkania 
miłośników sztuki tworzonej w imię walentyn-
kowego przesłania. Uroczysty koncert odbył 
się pod hasłem „Moje serce to artysta”. 
Podczas imprezy rozstrzygnięto trzy konkursy: 
poetycki, plastyczny i kulinarny.

21.02. W lokalu UG w Siennicy Różanej od-
była się otwarta konferencja bezpieczeń-

stwa. Ze statystyk wynika, że poziom zagroże-
nia na terenie gminy i powiatu ma tendencję 
spadkową. Podnoszono problemy: zagrożenia 
drogowego, naruszenia dóbr osobistych, kul-
tury spożywania alkoholu, palenia tytoniu itp. 
Służby pożarnicze sugerowały, aby ze względu 
na przeciążenie linii korzystać nie tylko z nu-
meru 112, ale również z dawnego nr 998.

21.02. Aleksandra Rozwałko z Technikum im. 
A. Cieszkowskiego zajęła III miejsce w kon-
kursie poetyckim „Kocham, jak to łatwo 
powiedzieć”, zorganizowanym przez Biblio-
tekę Publiczną im. Ryszarda Kapuścińskiego 
w Siennicy Różanej.

22.02. W Zespole Szkół CKR gościła Justy-
na Witkowska – psycholog specjalizująca się 
w zaburzeniach odżywiania, poprowadziła 
warsztaty dla młodzieży na temat chorób 
cywilizacyjnych, takich jak anoreksja, bulimia 
i otyłość.

22.03. Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół ba-
wili się na dyskotece walentynkowej, zor-
ganizowanej przez Samorząd Uczniowski; dla 
uatrakcyjnienia wieczoru przygotowano liczne 
konkursy.

22.02. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymsta-
wie odbył się II etap konkursu „The Voice 
of Głowacki”, czyli „Bitwy”; w finale wzięły 
udział dwie uczennice siennickiego gimna-
zjum: Maja Kowalczyk oraz Katarzyna Kowal.

23.02. Podczas Festiwalu Pączka i Fa-
worka w Siennicy Nadolnej przedstawio-
no przedpremierowy spektakl „Kryminalnie 
w Koziej Wólce” autorstwa Sławomira Fran-
ca w reżyserii Tadeusza Kicińskiego. Aktorzy 
otrzymali indywidualne podziękowania za ar-
tystyczną oprawę festiwalu.

23.02. Delegacje KGW w Barakach, Zagro-
dzie i Siennicy Królewskiej Dużej wzięły udział 
w dorocznym Festiwalu Pączka i Faworka 
w Siennicy Nadolnej, którego organizatorem 
było LGD Krasnystaw Plus. W konkursie III 
miejsce zajęła gm. Siennica Różana 
dzięki pączkom przygotowanym przez KGW 
w Zagrodzie, któremu przewodniczy Aldona 
Rozwałko. Drugie miejsce przypadło Żółkiew-
ce, a pierwsze otrzymał Gorzków.
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23.02. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymsta-
wie został przeprowadzony etap finałowy Mię-
dzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego 
„Culture & Grammar”; trzyosobowa repre-
zentacja trzecioklasistów Zespołu Szkół zaję-
ła wysokie miejsca: Rafał Milichiewicz zajął I 
miejsce, Julia Ritkowska - II miejsce, Mikołaj 
Kaluźniak - IV miejsce.

23-24.02. W Zespole Szkół odbyły się spotka-
nia uczniów z policjantami, przedstawicielem 
Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie 
„Nasze bezpieczeństwo”, dotyczyły bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.

24.02. Dawid Tokarczyk uczeń pierwszej kla-
sy Technikum im. A. Cieszkowskiego zajął II 
miejsce w konkursie czytelniczym zorga-
nizowanym przez bibliotekę Liceum Ogólno-
kształcącego nr 2 w Krasnymstawie, przygoto-
wał recenzję legendy o Tristanie i Izoldzie.

24.02. W Gimnazjum Publicznym odbyła się 
Noc Sportowo-Filmowa - młodzież w bu-
dynku szkoły bawiła się w podchody, rozegrała 
mecz siatkówki, obejrzała film i wzięła udział 
w dyskotece, dopiero po godzinie 01:00 wróci-
ła do domów.

25.02. W Centrum Kultury odbył się integra-
cyjno-ostatkowy bal Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

26.02. Młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół 
CKR wzięli udział w Biegu Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych, zorganizowanym przez Fun-
dację „Wolność i Demokracja” w Chełmie, bieg 
poprzedzony był mszą w chełmskiej bazylice 
i złożeniem wieńca przy pomniku 27 Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty AK. 

Marzec

1.03. Uczniowie, którzy reprezentują Zespół 
Szkół CKR w meczach piłki siatkowej udali się 
wraz z opiekunami na mecz Siatkarskiej 
Ligi Mistrzów, obejrzeli rozgrywkę pomię-
dzy drużynami – „Resovii” Rzeszów i „Dukli” 
Liberec z Czech.

1-2.03. Młodzież z Technikum im. A. Ciesz-
kowskiego wzięła udział w Ogólnopolskim 

Konkursie „Bliżej Pszczół” zorganizowanym 
przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, konkurs 
poświęcono roli pszczół w środowisku oraz 
produktom pszczelim i pszczelarstwu.

2.03. W ramach Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych Zespół Szkół 
gościł Marka Franczaka, syna najdłużej wal-
czącego żołnierza polskiego podziemia niepod-
ległościowego - Józefa Franczaka, pseudonim 
„Lalek’’; Marek Franczak przekazał szkolnej bi-
bliotece książki na temat żołnierzy wyklętych. 

2.03. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR wzięli 
udział w wyjeździe edukacyjnym do Lublina 
i wraz z opiekunem przeszli Szlakiem Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych, mapa z prze-
biegiem trasy dostępna na stronie internetowej 
szkoły.

2-23.03. W Zespole Szkół CKR odbyły się 
II Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatko-
wej dziewcząt, I miejsce zajęła klasa trzecia 
Technikum, czyli drużyna w składzie: Domini-
ka Zaj, Magdalena Tochman, Nika Wójtowicz, 
Anna Szadura, Natalia Ciołek, Agnieszka Le-
wandowska i Agnieszka Karczewska.

3.03. Mieszkańcy gminy spotkali się z byłym 
marszałkiem województwa lubelskiego, lau-
reatem honorowego wyróżnienia Zasłużony 
dla Gminy Siennica Różana, a obecnie posłem 
Parlamentu Europejskiego - Krzysztofem 
Hetmanem.

4.03. Świetlica w Boruniu tętniła zabawą 
po kabaretowych pokazach, w których domino-
wała rodzina państwa Kamińskich i Kielechów. 
Koncertował Zespół Śpiewaczy „Wrzos”, 
a z okazji Dnia Kobiet panie otrzymały kwiaty 
i słodycze. W rewanżu obdarowały mężczyzn 
kwiatami, które wykonała z bibuły twórczyni 
Jolanta Czwalik.

5.03. Interesujący wykład dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sienni-
cy Różanej na temat dziejów środka płatnicze-
go jakim jest pieniądz, wygłosił prof. dr hab. 
Józef Zając. 

5.03. Teatr Pokoleń Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej uatrakcyjnił Święto Kobiet 
organizowane przez LGD Ziemi Kraśnickiej. 
Dzięki zaproszeniu prezes Wioletty Wilkos 
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spektakl „Kryminalnie w Koziej Wólce” obej-
rzało blisko 600 widzów. Warto dodać, że Te-
atr Pokoleń gościł już po raz drugi w powiecie 
kraśnickim i otrzymał kolejne zaproszenia.

6-10.03. Uczennice z klasy trzeciej Tech-
nikum im. A. Cieszkowskiego wzięły udział 
w pięciodniowej Giełdzie Szkół zorga-
nizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w 
Chełmie, podczas której prezentowały szkołę 
ponad tysiącu gimnazjalistom z terenu Chełma 
i powiatu chełmskiego.

8.03. Uroczystość Święta Kobiet organi-
zowaną przez KGW w Zagrodzie uświetnił reci-
talem laureat programu „Mam talent" Adrian 
Makar.

8.03. Spektakl Teatru Pokoleń odbył się pod-
czas gminnego Święta Kobiet w Łopienniku 
Górnym.

9.03. W Punkcie Przedszkolnym grupa „Tram-
polinki” uczestniczyła w warsztatach „Jak to 
jest zrobione?” poświęconych Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie; 
dzieci miały możliwość komponowania smaku 
własnych serków i jogurtów.

10.03. W sali UG w Siennicy Różanej odbył się 
przedpremierowy spektakl Teatru Po-
koleń „Kryminalnie w Koziej Wólce” z okazji 
Dnia Kobiet. Pracownice i emerytki instytucji 
budżetowych spędziły miłe chwile przy dobrej 
zabawie. Panowie w zamian za życzenia otrzy-
mali od pań symboliczne tulipany w nawią-
zaniu do Dnia Mężczyzny. Wójt i starosta już 
przed oficjalną premierą wręczyli zespołowi 
obfity kosz słodyczy gratulując zrealizowania 
dziesiątej sztuki.

11.03. Święto Kobiet KGW w Żdżannem uatrak-
cyjniła Żeńska Grupa Teatralna z Bzitego 
w spektaklu „Mąż umarł, ale już mu lepiej” 
w reżyserii Andrzeja Woźniaka.

11.03. Izabela Bobel została laureatką wo-
jewódzkiego konkursu geograficznego „Wę-
drujemy po mapie świata” konkurując 
z 368 uczniami z 69 szkół; siennickie gimna-
zjum reprezentowały poza tym: Gabriela Du-
baj, Gabriela Cygańczuk i Oliwia Kargul; gala 
konkursu odbyła się 12 czerwca.

12.03. Oficjalna premiera dziesiątej sztu-
ki „Kryminalnie w Koziej Wólce”, wg dramatu 
Sławomira Franca zrealizowanej przez Teatr 
Pokoleń w Siennicy Różanej odbyła się przy 
pełnej widowni. Aktorzy złożyli na scenie po-
dziękowanie założycielce Teatru Pokoleń pani 
Irenie Zarazie, która odchodziła na emeryturę.

12.03. W Centrum Kultury miało miejsce ze-
branie Koła Wędkarskiego.

14.03. W Zespole Szkół CKR odbyły się ob-
chody Narodowego dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych poświęcone rotmistrzowi 
Witoldowi Pileckiemu, uroczystość przebiega-
ła pod hasłem „Za sprawę mojej ojczyzny”.

16.03. W Zespole Szkół CKR przeprowadzo-
no V Międzyszkolny Konkurs Kulinarny 
dla gimnazjalistów, tegoroczna edycja nosi-
ła hasło „Magiczne sałatki”, I miejsce zdobyła 
drużyna z Krupego, II – z Zespołu Szkół nr 1 
w Krasnymstawie, a III miejsce – gimnazjaliści 
z Siennicy Różanej.

16.03. Młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum Publicznego wzięła udział w warszta-
tach poświęconych obchodom dnia Świętego 
Patryka – patrona Irlandii, warsztaty zorga-
nizowano w Krasnostawskim Domu Kultury.

17.03. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR wraz 
z opiekunami wzięli udział w XXIII Międzyna-
rodowych Targach Techniki Rolniczej AGRO-
TECH Kielce 2017, obejrzeli urządzenia, 
maszyny i pojazdy rolnicze z ponad 700 firm 
z całej Europy.

17.03. W Punkcie Przedszkolnym grupa 
„Pszczółki” wzięła udział w obchodach Dnia 
Świętego Patryka – patrona Irlandii, zorga-
nizowanych w ramach lekcji języka angielskie-
go.

17.03. W galerii twórczości plastycznej MA-
ESTRO w Siennicy Różanej odbył się werni-
saż obchodzącej swoje 10-lecie Grupy Pla-
stycznej „Tęcza” z Rejowca Fabrycznego. 
Opiekunem grupy jest znana artystka Teresa 
Chomik-Kazarian. Otwarcia wystawy dokonali 
dyrektor MOK w Rejowcu Fabrycznym Anna 
Łopaciuk oraz dyrektor CK w Siennicy Różanej 
Andrzej Misiura. Wernisaż zaszczycili obec-
nością przedstawiciele środowisk plastycznych 
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i literackich Rejowca Fabrycznego, Siennicy 
Różanej, Krasnegostawu i Chełma.

18.03. W Gimnazjum Publicznym odbył się 
quiz fizyczny w ramach projektu edukacyjnego 
„Z fizyką na co dzień”, młodzież uczestni-
czyła także w pokazach fizycznych, zorganizo-
wanych w chełmskim liceum.

19.03. Jedno z ostatnich spotkań z okazji 
dnia Kobiet odbyło się w Woli Siennickiej 
gdzie koncertował Chór Mieszany „Echo”.

20.03. Gimnazjalistki Maja Kowalczyk oraz 
Katarzyna Kowal znalazły się wśród ośmiu fi-
nalistów II edycji powiatowego konkursu „The 
Voice of Głowacki”, którego organizatorem jest 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kras-
nymstawie; zwycięzcą konkursu został Marcin 
Trumiński, uczeń ZSP nr 1 w Krasnymstawie.

21.03. Gimnazjalistka Gabriela Dubaj znalazła 
się wśród czternastu finalistów XXXV Festiwa-
lu Piosenki Międzynarodowej Jagiełło 2017 
w roku jubileuszu 100-lecia I Liceum Ogólno-
kształcącego; Gabrysia zaprezentowała: „Er-
ror” Natalii Nykiel oraz „Rolling in the deep” 
Adele.

21.03. W Zespole Szkół CKR odbył się Wio-
senny Turniej Piłki Nożnej Chłopców, 
zwyciężyła klasa pierwsza Technikum, a kró-
lem strzelców został Mateusz Kniażuk, który 
strzelił 8 bramek.

22.03. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR wraz 
z opiekunami wzięli udział w Targach Edukacji 
i Pracy „Młodzież - Praca - Perspektywy” 
zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum 
Kariery w Rejowcu Fabrycznym, a także tar-
gach edukacyjnych w Zespole Szkół w Cyco-
wie.

24.03. W Szkole Podstawowej obchodzono 
pierwszy dzień wiosny pod znakiem zabawy 
i konkursów przygotowanych przez Samorząd 
Uczniowski, m.in. wiedzy o wiośnie i plastycz-
nym „Pani Wiosna”; przedszkolaki żegnały 
zimę 21 marca, a gimnazjaliści uczcili wiosnę 
turniejem „Jaka to melodia”.

25.03. Wiosną odbywają się Wojewódzkie 
Spotkania Taneczne „Marce dance” or-
ganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury 
w Krasnymstawie. Centrum Kultury w Sienni-

cy Różanej reprezentowała grupa tańca współ-
czesnego „No Name”. Dziewczęta w kategorii 
taniec współczesny powyżej 16 lat zaprezento-
wały układ „Christina show”.

26.03.  W Centrum Kultury odbyło się spot-
kanie Związku Emerytów i Rencistów 
z okazji Dnia Kobiet.

28.03. Zespół Szkół CKR zawarł porozumie-
nie z Małopolską Hodowlą Roślin Sp. 
z o. o. w Krakowie w prawie nauczania no-
wego zawodu – technik hodowca koni, część 
zajęć odbędzie się na terenie Stada Ogierów w 
Białce, które podlega krakowskiej spółce.

28.03. W Gimnazjum Publicznym odbył się 
Festiwal Projektów Edukacyjnych, reali-
zowanych przez uczniów klas drugich w ciągu 
ośmiu tygodni; młodzież zaprezentowała efek-
ty swojej pracy przed publicznością i komisją, 
oceniającą poziom wykonania.

30.03. Uczennica klasy drugiej gimnazjum Ga-
briela Dubaj, wykonując utwór zespołu Rixton 
„Me and my broken heart” znalazła się w gronie 
12 solistów Koncertu Finałowego Wojewódz-
kiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej oraz 
IV Kuźni Talentów Gimnazjalnych w Chełmie 
i wyśpiewała półroczne stypendium do Chadek 
Musical Academy.  

Kwiecień

1.04. W sali UG w Siennicy Różanej odbyła się 
wieczornica poprzedzoną mszą świętą, poświę-
cona pamięci Franciszka Piątkowskiego - 
laureata honorowego wyróżnienia Zasłużony dla 
Gminy Siennica Różana. Uroczystość firmowało 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, 
a prowadziła prezes Feliksa Głowacka. Agniesz-
ka Góra, była studentka Wakacyjnej Akademii 
Reportażu, wygłosiła referat dopełniony projek-
cją multimedialną. Wieczornicę uświetnili soli-
ści i recytatorzy oraz koncert zamojskiego pia-
nisty. Wszyscy otrzymali egzemplarze „Ziarna”, 
w którym Franciszka Piątkowskiego wspomina 
lubelski literat Waldemar Michalski. 

2.04. Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
było miejscem akcji społecznej - Narodowego 
Czytania, które zainicjował Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzej Duda. W aurze kier-
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maszu wielkanocnego uczestnicy UTW i Teatru 
Pokoleń czytali fragmenty „Wesela”, wybitnego 
dzieła Stanisława Wyspiańskiego.

2.04. Koncert Tomasza Głębockiego – ar-
tysty Teatru Muzycznego w Lublinie – odbył się 
w Centrum Kultury w Siennicy Różanej, pub-
liczność wysłuchała mistrzowsko wykonanych 
arii operetkowych.

4.04. Doktor Wiesław Krajewski, prezes Lubel-
skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłoś-
ników Astronomii, wygłosił w Siennicy Różanej 
referat na temat „Wielkanoc i astronomia”.

4.04. Pierwszoklasiści z Gimnazjum w Sienni-
cy Różanej wzięli udział w niecodziennych zaję-
ciach wcielając się w bohaterów „Zemsty” 
Aleksandra Fredry i wzorem aktorów Teatru 
Pokoleń, dzielnie walcząc z tremą próbowali 
swoich sił na scenie we własnoręcznie wykona-
nych strojach.  

5.04. W Zespole Szkół CKR uczniowie klas 
pierwszych wraz z wychowawcami i dyrekcją 
szkoły zasadzili drzewka Pamięci, w ten spo-
sób tradycyjnie od paru lat zaznaczają swoją 
obecność w siennickiej szkole.

5.04. W Siennicy Różanej kultywowane są tra-
dycje świąteczne, młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej (z klas piątych) zorganizowała konkurs 
na „Najpiękniejszy stolik wielkanocny”, 
a w Punkcie Przedszkolnym odbyły się Wielka-
nocne Warsztaty Plastyczne.

6.04. W Zespole Szkół CKR odbyła się uroczy-
stość z okazji dnia Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej, złożono kwiaty pod tablicą pa-
miątkową poświęconą por. Mieczysławowi Ję-
druszczakowi – mieszkańcowi Siennicy Różanej 
zamordowanemu przez NKWD w Charkowie.

6.04. Odbył się Konkurs Recytatorski Poe-
tów Siennickich im. Krystyny Winiar-
czyk zorganizowany przez Centrum Kultury 
oraz Szkołę Podstawową w Siennicy Różanej 
pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Siennickiej, które ufundowało nagrody 
książkowe. Jury obradowało w składzie: Felik-
sa Głowacka (prezes SMZS), Krystyna Skóra 
(sekretarz gminy), Krzysztof Winiarczyk (syn 
poetki), Andrzej Woźniak (animator kultury) 
i Tadeusz Kiciński (reżyser).  Nagrody główne 

w kategorii klas najmłodszych otrzymali: Szy-
mon Morylowski, Patryk Mróz, Klaudia Chwa-
ła, a wyróżnienie: Julia Lecht. W kategorii klas 
IV-VI: Oliwia Chadaj, Patrycja Kopciowska, 
Marta Proskura, wyróżnienie: Nikola Kubik. 
W kategorii klas gimnazjalnych: Gabriela Cy-
gańczuk, Izabela Bobel, Gabriela Dubaj, wyróż-
nienie: Oliwia Kargul. Sponsorem był przed-
siębiorca Andrzej Fornal, a koordynatorem 
konkursu Agnieszka Mróz.

7.04. W Zespole Szkół CKR miał miejsce finał 
akcji charytatywnej pod hasłem: „Tak, poma-
gam!”, mającej na celu zbiórkę żywności dla 
ubogich rodzin.

8.04. Teatr Pokoleń począwszy od pierwszej 
realizacji znajduje sympatyków wśród miesz-
kańców Żółkiewki. Tym razem w Ośrodku Sa-
morządowej Kultury oklaskiwano sztukę „Kry-
minalnie w Koziej Wólce”.

9.04. Anna Darda z Zagrody z okazji 100-le-
cia urodzin otrzymała życzenia i kwiaty oraz 
list gratulacyjny od premier Rzeczypospolitej 
Polskiej Beaty Szydło oraz decyzję o przyznaniu 
dodatkowego świadczenia KRUS-u.  Jubilatka 
jest 26. osobą na terenie powiatu krasnostaw-
skiego, którzy ukończyli setny rok życia w ciągu 
ostatnich 14 lat. Osiem osób spośród nich żyje 
nadal. Najstarszą jest 107-letnia Marianna Bła-
ziak z Dobryniowa.

10.04. W Zespole Szkół CKR odbył się Konkurs 
Wielkanocny „Świętujemy Wielkanoc ra-
zem”, wzięło w nim udział 7 drużyn; I miejsce 
zdobyły: Nika Wójtowicz, Dominika Zaj, Mag-
dalena Sekuła i Patrycja Zaworska.

10.04. Młodzież z Technikum im. A. Cieszkow-
skiego uczestniczyła w XVII Powiatowym Kon-
kursie Profilaktycznym „Bliżej siebie – dalej 
od nałogów”, Arkadiusz Siedlecki zdobył I 
miejsce, a Angelika Bednaruk – III miejsce.

11.04. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR wzię-
li udział w VI Zamojskiej Spartakiadzie 
dzieci i Młodzieży Pamięci Ofiar Kata-
strofy Smoleńskiej, która odbyła się na te-
renie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Tomaszowie Lubelskim.

20.04. Irena Zaraza z 33-letnim stażem pra-
cy oraz Alicja Miszczak, która przepracowała 
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w opiece społecznej 27 lat odeszły na emery-
turę. Panie otrzymały od przedstawicieli władz 
oraz koleżanek i kolegów prezenty, kwiaty 
i dyplomy, a w zamian przygotowały smaczny 
poczęstunek. Irena Zaraza poza etatową pracą 
w Radzie Gminy była sekretarzem Stowarzy-
szenia Miłośników Ziemi Siennickiej. Dzięki 
jej staraniom publikowano książki, odbyło się 
kilka edycji biesiady „Z Rejem do Siennicy” 
i powstał Teatr Pokoleń. 

21.04. Dawni uczniowie Zespołu Szkół CKR 
spotkali się na Balu Absolwentów, który 
odbył się w Dworze Kębłów w Piaskach Wiel-
kich; w części oficjalnej spotkania wziął udział 
poczet sztandarowy, w pokazie multimedial-
nym przypomniano historię szkoły oraz jej 
współczesne osiągnięcia.

23.04. Święto Kobiet zainspirowało dokto-
ra nauk historycznych Ryszarda Maleszyka 
do przedstawienia  słuchaczom Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku referatu „Krasnostawskie 
i siennickie kobiety”. Obszerne fragmenty 
publikujemy w bieżącym numerze „Ziarna”.

23.04. W Centrum Kultury rozegrano III 
Turniej Szachów o Puchar Wójta Gminy 
Siennica Różana SZACH 2017.

23.04. Uczeń drugiej klasy Technikum im. A. 
Cieszkowskiego daniel Sawa zajął I miej-
sce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
w Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy 
Siennica Różana „SZACH 2017”.

25.04. W Zespole Szkół CKR odbyły się Dni 
Otwarte, w których wzięli udział uczniowie 
ze szkół gimnazjalnych z Izbicy, Kraśniczyna, 
Małochwieja Dużego, Siedlisk Drugich, Sien-
nicy Różanej, Siennicy Nadolnej, Jaślikowa, 
Wojsławic, Dubienki, Skierbieszowa i Rejowca 
Osady.

25.04. Gabriela Zosiuk, uczennica Zespołu 
Szkół zajęła III miejsce w powiatowym kon-
kursie chemicznym o życiu i twórczości Ma-
rii Skłodowskiej-Curie zorganizowanym przez 
I LO w Krasnymstawie; ocenie konkursowej 
poddano pracę multimedialną „Praktyczne za-
stosowania odkryć Marii Skłodowskiej-Curie” 
oraz wyniki quizu.

27.04. Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadol-
nej była gospodarzem X Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego Poezji ks. Jana 
Twardowskiego, reprezentanci Zespołu 
Szkół - Patryk Mróz i Szymon Morylowski 
z klasy trzeciej, Marta Proskura z klasy czwar-
tej i Kacper Guz z klasy piątej - otrzymali na-
grody rzeczowe.

27.04. W Internacie Zespołu Szkół CKR odby-
ło się uroczyste pożegnanie mieszkańców, 
którzy wraz z zakończeniem nauki w klasie 
czwartej, kończą również swój pobyt w szkol-
nym internacie.

27.04. Zespół Szkół CKR zorganizował XXI 
Powiatowy Młodzieżowy Turniej Mo-
toryzacyjny, zwyciężyła drużyna z Siennicy 
Różanej, w skład której weszli uczniowie klasy 
trzeciej Technikum: Przemysław Darda, Piotr 
Gałan i Adam Konowałek; zwycięzcy reprezen-
towali powiat na etapie wojewódzkim.

28.04. Uroczyste pożegnanie uczniów 
klas czwartych, kończących naukę i przy-
gotowujących się do egzaminu maturalnego, 
miało miejsce w Zespole Szkół CKR.

28.04. W Zespole Szkół odbył się uroczysty 
apel podsumowujący konkursy ekologiczne 
zorganizowane z okazji Światowego dnia 
Ziemi, które odbywały się pod hasłem „W kie-
runku natury”.

28.04. Uczniowie z Zespołu Szkół wzięli 
udział w projekcie edukacyjnym „TIK? Tak! 
A może książka…”zorganizowanym przez 
Bibliotekę Pedagogiczną w Chemie; realizacja 
projektu była przewidziana na osiem  tygodni, 
jego cel to promocja czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży.

Maj

3.05. Narodowe Święto Trzeciego Maja 
oraz Międzynarodowy dzień Strażaka 
obchodzono na terenie gminy Siennica Różana 
w parafii Żdżanne.

5.05. Sienniczanka Karolina Nowakowska 
z grupą uczniów VIII LO w Lublinie (jednocześ-
nie aktorów szkolnego Teatru „Dekonstruk-
cja”) zorganizowała warsztaty teatralne dla 
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swoich młodszych kolegów z Zespołu Szkół 
w Siennicy Różanej; młodzież z entuzjazmem 
ćwiczyła dykcję i pracę z tekstem oraz uczest-
niczyła w ćwiczeniach ruchowych i improwizo-
wanych etiudach.

10.05. Uczniowie z drugiej klasy Technikum 
im. A. Cieszkowskiego wraz z opiekunami 
wzięli udział w wycieczce do Kazimierza 
dolnego i Janowca.

10.05. Młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Siennicy Różanej wzięła udział w realiza-
cji Programu Powszechnej Nauki Pływania 
„Umiem pływać”, który ogłosił Minister 
Sportu i Turystyki; program realizowany był 
we współpracy z Chełmskim Towarzystwem 
Krzewienia Kultury Fizycznej.

12.05. Gala Laureatów Międzyszkolnego Kon-
kursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów 
„Wędrujemy po mapie świata” odbyła się 
w XXI LO im. św. St. Kostki w Lublinie, starto-
wało w niej 368 uczniów z 70 szkół Lubelszczy-
zny; w gronie laureatów znalazła się Izabela 
Bobel z wynikiem 65 punktów (93%), tytułem 
finalisty wyróżnione zostały również Gabriela 
Dubaj i Oliwia Kargul.

13.05. Spektakl Teatru Pokoleń „Kryminalnie 
w Koziej Wólce” podczas Nocy Muzeów 
w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Roma-
nowie. Towarzyszył mu wernisaż malarstwa 
„Drzewa także mowę swoją mają” Barbary 
i Zbigniewa Pieleszków z Puław oraz prelekcja 
„Zalescy mieszkańcy Antopola – sąsiedzi Ro-
manowa” Ewy Koziary, autorki książki „Tokary: 
wskrzeszone wspomnienia”. Wśród gości byli 
m.in. Przewodniczący Rady Powiatu w Białej 
Podlaskiej Mariusz Koczyński i Przewodniczą-
ca Rady Gminy Sosnówka Ewa Olczuk.

15.05. W Zespole Szkół CKR gościła ekipa 
telewizyjna, która realizowała film promocyj-
ny w ramach akcji reklamowej „Rolnik szu-
ka szkoły”, zaprezentowano w nim kierunki 
kształcenia, jakie oferuje szkoła oraz  nowo-
czesną bazę dydaktyczną i możliwość rozwija-
nia uczniowskich zainteresowań.

16.05. Odbyły się eliminacje okręgowe 
VIII Lubelskiego Turnieju Chemicznego; 
reprezentacja Zespołu Szkół w Siennicy Róża-
nej - Rafał Milichiewicz, Maria Leszczyńska 

i Szymon Smalej - grupowo zajęła III miejsce, 
a w konkurencjach indywidualnych II miejsce, 
wygrywając z laureatami konkursu chemiczne-
go Kuratora Oświaty w Lublinie.

18.05. Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku uczestniczyły w warsztatach kosme-
tycznych, które prowadziła przedstawicielka 
jednej z firm kosmetycznych, Magdalena Mi-
kuła z Lublina. Panie poddały się proponowa-
nym  zabiegom, mogły też zakupić lub zamówić 
reklamowane kosmetyki.

18.05. Spotkanie rolników z posłem Ja-
rosławem Sachajko oraz prezesami kół 
łowieckich na temat problemów ze zwierzy-
ną łowną (głównie dzikami) zorganizowano 
w Urzędzie Gminy w Siennicy Różanej.

19.05. Dzień Działacza i Pracownika Kultury 
odbył się w Rudniku gdzie rozstrzygnięto Po-
wiatowy Konkurs Kultura. Reprezentanci 
naszej gminy otrzymali nominacje w czterech 
kategoriach spośród pięciu: Animator Kultu-
ry - Janusz Pawlicha, Twórca Kultury - Maria 
Kiełbasa, Zespół Artystyczny - Kapela Ludo-
wa „Siennica” i Senior Kultury - Regina Knap. 
Ostatecznie zwyciężyła Regina Knap i Kapela 
Ludowa „Siennica”. Dodatkowo nagrody spe-
cjalne Starosty Krasnostawskiego przypadły 
Orkiestrze Dętej z Tarnogóry oraz Kapeli Ludo-
wej „Siennica”. Dołączyły do nich wyróżnienia 
- listy gratulacyjne Starosty Krasnostawskiego, 
które za wzorową pracę otrzymały pracowni-
ce Biblioteki Publicznej w Siennicy Różanej: 
Elżbieta Furtak i Ewelina Matczuk.

22.05. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych zorga-
nizowanych na terenie rezerwatu krajobrazo-
wego „Wodny dół”, była to szczególna lekcja 
przyrody dla 50-osobowej grupy z Siennicy 
Różanej. 

24.05. Podczas XIV Powiatowej Olim-
piady Ortograficznej w Fajsławicach 
Szkołę Podstawową w Siennicy Różanej repre-
zentowali: Zofia Basińska, Hanna Marczewska, 
Kinga Miszczak, Patryk Mróz, Karol Nowiński 
i Adam Zaraza, który w kategorii klas pierw-
szych zajął II miejsce; podobnie II miejsce 
w kategorii klas trzecich zajął Patryk Mróz.
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24.05. Uczniowie z trzeciej klasy Gimnazjum 
Publicznego w Siennicy Różanej udali się na 
wspólną wycieczkę Malbork – Trójmia-
sto – Toruń, wyjazd zorganizowano na za-
kończenie nauki w siennickiej szkole.

26.05. Gimnazjalistki Natalia Górna i Gabrie-
la Zosiuk z klasy drugiej zdobyły wyróżnienie 
za pracę na temat historii  parafii w XII edycji 
Powiatowego Konkursu Historycznego „Ocal-
my naszą przeszłość”, który rozstrzygnięto 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnym-
stawie; Gabrysia i Natalia w ubiegłorocznej 
edycji zajęły III miejsce.

26.05. W Punkcie Przedszkolnym w Sienni-
cy Różanej zorganizowano „Święto Mamy 
i Taty”, w przygotowania zaangażowały się 
„Biedroneczki”, „Jeżyki” i „Pszczółki”.

26.05. Młodzież z Zespołu Szkół CKR wzięła 
udział w Tygodniu Drzwi Otwartych zorganizo-
wanym przez Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa PIB w Puławach, to ele-
ment stałej współpracy szkoły z instytutem.

28.05. W TVP Lublin odbyła się emisja filmu 
reklamującego Zespół Szkół CKR w Siennicy 
Różanej w ramach ogólnopolskiej akcji promu-
jącej szkoły prowadzone przez Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi „Rolnik szuka szkoły”.

28.05. Grupa Rękodzieła Artystycznego Cen-
trum Kultury uczestniczyła w I Jarmarku 
Sawińskim. Finezyjne wypracowane dzieła 
prezentowały: Janina Bodio z Baraków, Jo-
lanta Czwalik z Borunia oraz Teresa Mochniej 
z Siennicy Różanej. GRA już dzisiaj zaplano-
wała udział w przyszłorocznym festiwalu.

28.05. Słuchacze i sympatycy UTW zwiedzali 
pierwsze w powojennej Polsce Muzeum Za-
moyskich w Kozłówce, a w drodze powrot-
nej lubelski Ogród Botaniczny.

29.05. W Powiatowej Bibliotece  Publicznej 
w Krasnymstawie odbyło się rozstrzygnięcie 
XIV Powiatowego Konkursu Literacko-Pla-
stycznego „Legendy Ziemi Krasnostaw-
skiej”; praca literacka Dominiki Rój  (legen-
da o Zagrodzie) została zauważona przez jury 
i uczennica otrzymała nagrodę; legendy zgło-
szone do konkursu opublikowano w okolicz-
nościowej broszurze. 

30.05. Uczniowie z pierwszej klasy Techni-
kum im. A. Cieszkowskiego wraz z opiekunami 
udali się na wycieczkę do Muzeum Martyro-
logii na Majdanku i do Muzeum Wsi Lu-
belskiej.

Czerwiec

1.06. Uczniowie z Gimnazjum im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Siennicy Nadolnej wzię-
li udział w Dniu Dziecka zorganizowanym 
w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej, po-
znali ofertę edukacyjną i wyposażenie szkoły.

1.06. Podtrzymując tradycję, drugie klasy 
Gimnazjum Publicznego w Siennicy Różanej 
z okazji Dnia Dziecka wyruszyły na rajd 
pieszy; uczniowie przemierzali gminne szla-
ki podziwiając przydomowe ogródki i walory 
przyrodnicze regionu.

1.06. „Trampolinki” z Punktu Przedszkolnego 
w Siennicy Różanej zorganizowały dzień Mat-
ki i dzień dziecka, przedszkolaki przygotowa-
ły część artystyczną i upominki dla swoich mam, 
w programie był poczęstunek i wyjazd do Ko-
lorowego Rancza.

3-4.06. Zespół Szkół CKR prowadził działania 
promocyjne podczas XXVII Wiosennego 
Młodzieżowego Pokazu Koni Czystej 
Krwi Arabskiej odbywającego się w Sta-
dzie Ogierów w Białce; to element współpracy 
szkoły ze stadniną w ramach wprowadzania 
nowego zawodu – technik hodowca koni.

3-4.06. Rodzinny Festyn Zdrowotny 
w Siennicy Różanej, którego celem była pro-
filaktyka zdrowotna na wzór „białej niedzieli” 
połączył obchody Dnia Dziecka oraz święto 
Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki).

3-4,06. Zespół Szkół CKR zaprezentował swo-
ją ofertę edukacyjną i efekty kulinarnej działal-
ności uczniów podczas Rodzinnego Festy-
nu Zdrowotnego w Siennicy Różanej; goście 
mogli skosztować potraw przygotowanych 
z ekologicznych produktów.

4.06. Zespół Tańca Współczesnego „No 
Name” w Powiatowym Festiwalu Piosenki 
i Tańca w Żółkiewce zdobył I miejsce w ka-
tegorii taniec powyżej 16 lat za układ w cho-
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reografii Sabiny Englot pt. „Christina show". 
Nasza formacja tańczyła w składzie: Oliwia 
Dorosz, Natalia Pazyna, Wiktoria Martyn, Pa-
trycja Dyjach, Gabriela Dubaj, Kamila Kowal, 
Weronika Kniażuk, Izabela Bobel i Agata Przy-
siężniak.

8.06. Przedszkolaki z Siennicy Różanej 
z grup: ,,Biedroneczki”, ,,Jeżyki” i ,,Pszczółki” 
wraz z rodzicami i opiekunami wyruszyły na 
wycieczkę do świata baśni; ,,Magiczne Ogro-
dy” zaskoczyły wszystkich kolorami i fantazją, 
dzieci poznając krainę magii, rozwijały zmysły 
i wyobraźnię bawiąc się przy tym doskonale.

8.06. Zajęcia na temat „Zdrowego sty-
lu życia” przeprowadziła w Siennicy Róża-
nej Magdalena Mikuła – naczelny dyrektor 
Klubu Oriflame w Lublinie. Omawiała czyn-
niki wpływające na zdrowie i samopoczu-
cie w oparciu o hasło: „Jesteś tym, co jesz”. 
Apelowała o aktywny tryb życia, właściwą 
dietę i unikanie nadwagi. Zasugerowała 
model kolorowego talerza, na którym po-
winno znaleźć się dużo barwnych warzyw 
i jasne mięsa (drób, ryba) gotowane na parze.

10.06. W Centrum Kultury odbyło się zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze Związku 
Emerytów i Rencistów.

10-11.06. Zespół Szkół CKR prowadził dzia-
łania promocyjne podczas XX Narodowe-
go Młodzieżowego Czempionatu Koni 
Małopolskich odbywającego się w Stadzie 
Ogierów w Białce pod honorowym patronatem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

11.06. Lubartów od dawna gościł siennickie 
zespoły: chór, kapelę ludową, a nawet Kape-
lę Obejściową „Czarny Salceson”. Obecnie 
stałym bywalcem festiwalu „Muzykowanie 
na ludową nutę” jest Kapela Ludowa „Sien-
nica”, która zaprzyjaźniła się z Lubartowską 
Kapelą Ludową. Tego roku występowała w po-
większonym składzie i nowych malowniczych 
strojach. 

12-14.06. Młodzież z Zespołu Szkół CKR wraz 
z opiekunami pojechała na wycieczkę w Biesz-
czady, ufundowaną przez Radę Rodziców w 
nagrodę dla klasy najlepszej pod względem 
frekwencji oraz dla uczniów wyróżniających 
się aktywnością.

13.06. Przedszkolaki z Siennicy Różanej 
obejrzały w Krasnostawskim Domu Kultury 
spektakl Kieleckiego Teatru Lektur „Domek 
z piernika – piękna bajka o dobrym wy-
chowaniu”.

18.06. W Zespole Szkół CKR odbyło się pod-
sumowanie projektu „Koduj z klasą”, szkole-
nie dla młodzieży poprowadził znany w całym 
kraju Adam Jurkiewicz - członek grupy Su-
perbelfrzyRP; szkoła jest prekursorem  nauki 
programowania w regionie, realizuje innowa-
cję pedagogiczną w tym zakresie.

18.06. Na siennickim stadionie współza-
wodniczyło osiem drużyn strażackich 
z gmin Kraśniczyn i Siennica Różana. Mi-
strzostwo w kategorii seniorów zdobyli goście 
- drużyna z Bończy, wicemistrzostwo gospo-
darze z Siennicy Różanej, a  trzecie miejsce 
OSP z Kraśniczyna. W kategorii juniorów 
laury przypadły młodzieży z Kraśniczyna, 
przed drużynami z Siennicy Królewskiej Dużej 
i Surhowa. Do zawodów powiatowych zakwa-
lifikowały się drużyny OSP z Siennicy Różanej 
i Bończy.

23.06. W Zespole Szkół i Zespole Szkół CKR 
odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2016/17; szkolne akademie zo-
stały poprzedzone mszą św. odprawioną w 
kościele parafialnym, w której wzięli udział 
uczniowie, nauczyciele i rodzice oraz dyrekcje 
szkół i poczty sztandarowe.

23.06.  Uczennica z Zespołu Szkół CKR - Wik-
toria Dębicka - podczas uroczystości zakończe-
nia roku szkolnego otrzymała z rąk przedsta-
wiciela Lubelskiego Kuratora Oświaty nagrodę 
za zwycięstwo w konkursie wojewódzkim na 
nazwę akcji promującej szkolnictwo zawodo-
we; akcja będzie się odbywała pod hasłem: 
„Zawodowy strzał w dziesiątkę”.

23.06. Na zakończenie roku szkolnego 
2016/17 dokonano w Zespole Szkół CKR pod-
sumowania konkursu  plastycznego „Fanta-
styczna podróż”, I miejsce zdobyła Agniesz-
ka Karczewska, II – Agnieszka Dąbska, a III 
miejsce – Gabriela Ritkowska.

29.06. Chór Mieszany „Echo” z Woli Sienni-
ckiej uczestniczył w I Festiwalu Twórczości 
Patriotyczno-Chrześcijańskiej w Twory-
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czowie na terenie gminy Sułów. Przesłuchania 
odbywały się w obrębie zabytkowego drewnia-
nego kościółka.

30.06. Teatr Pokoleń zaprezentował się 
podczas IV Festiwalu Twórczo Zakręco-
nych organizowanego przez LGD Krasnystaw 
Plus. Sztukę „Kryminalnie w Koziej Wólce” 
oklaskiwali uczestnicy festiwalu oraz miłośni-
cy teatru. Centrum Kultury w Siennicy Róża-
nej serdecznie dziękuje za nagranie spektaklu 
oraz reportażu ekipie MDKF „Iluzjon” przy II 
LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, na-
tomiast LGD Krasnystaw Plus za projekt pla-
katu.

Lipiec

1.07. Uroczyste zakończenie roku aka-
demickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
podsumowane zabawą odbyło się w Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej.

2.07. Blisko pół setki zespołów oraz solistów 
wzięło udział w IV Międzynarodowym Festi-
walu Ludowym „Łączy Nas Kultura” w Ło-
pienniku Nadrzecznym. Gminę Siennica Róża-
na reprezentowała Kapela Ludowa „Siennica” 
zajmując III miejsce w swojej kategorii oraz 
solistka Klaudia Mazurek, która w kategorii 
śpiewu tradycyjnego sięgnęła po najwyższe 
laury - I nagrodę.   

2.07. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR wraz 
z opiekunami uczestniczyli w XXXI Wysta-
wie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych w Sitnie, podczas 
wystawy prezentowano ofertę edukacyjną 
szkoły i kulinarne efekty pracy uczniów.

6.07. W ramach akcji „Wakacje z Centrum 
Kultury”, dzieci wzięły udział w całodnio-
wej wycieczce do Zamościa. Zwiedziły Ogród 
Zoologiczny im. Stefana Millera oraz piękną 
zamojską starówkę. Była to okazja, aby spot-
kać egzotyczne zwierzęta, dotychczas oglądane 
w filmach lub na ilustracjach. Eskapadę urozma-
iciły harce na placu zabaw. Urząd Gminy chętnie 
zapewnił środek transportu, Centrum Kultury 
- drugie śniadanie i napoje, natomiast większy 
posiłek miał miejsce w McDonaldzie. Pogoda 
i humory także dopisały.

9.07. Młodzież z Zespołu Szkół CKR wraz 
z opiekunami uczestniczyła w Jarmarku św. 
Kiliana w Skierbieszowie, szkolny namiot 
wraz przygotowanymi materiałami promocyj-
nymi i poczęstunkiem przyciągał licznych go-
ści.

17.07. Celem kolejnej wycieczki dla dzieci 
w ramach akcji ,,Wakacje z Centrum Kultury" 
był park rozrywki i edukacji „Farma Iluzji” 
w Mościskach. Pomimo pogody w kratkę, 
dzieci mogły skorzystać z około sześćdziesięciu 
proponowanych atrakcji, jakich z pewnością 
nie znalazłyby w innych miejscach. Niemal 
każdy przystanek wywoływał ich spontaniczną 
radość i entuzjazm.

23.07. Koncert Stanisława diwiszka - mi-
strza muzyki organowej z Katedry Lubelskiej - 
odbył się w Kościele Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Siennicy Różanej. Swoją 
premierę miały nowe organy. Koncertu wysłu-
chano w obecności organomistrza Krzysztofa 
Drewniaka, który uruchomił instrument oraz 
delegacji angielskiej parafii, od której odku-
piono organy.

23.07. Kapela Ludowa „Siennica” wzięła 
udział w VII Nadwieprzańskim Festiwalu 
Piosenki i Przyśpiewki Ludowej Trawni-
ki 2017.

23.07. Piknik rodzinny w Wierzchowinach 
z udziałem sołeckich organizacji społecznych 
uświetnił występem Żeński Zespół Ludowy 
„Sienniczanki” z Siennicy Różanej.

28.07. Twórczyni Janina Bodio, Żeński Zespół 
Ludowy „Sienniczanki” oraz Kapela Ludowa 
„Siennica” wzięła udział w Jarmarku Jagiel-
lońskim w Parczewie.

30.07. W Centrum Kultury odbył się jubileusz 
20-lecia Żeńskiego Zespołu Ludowego 
„Sienniczanki” oraz promocja tomików poe-
tyckich Felicji Patyry i Stanisława Chmielew-
skiego.
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Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Siennicy Różanej
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