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ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO „NO NAME”



Zespół Tańca Współczesnego „No Name” powstał w 2011 roku przy Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej. Instruktorem i choreografem jest Sabina Englot - magister pedagogiki z przygotowaniem 
kierunkowym w dziedzinie tańca współczesnego. Na siedmioletnią działalność zespołu składają się 
cotygodniowe zajęcia zwieńczone prezentacją przygotowanych układów choreograficznych na przeglądach, 
konkursach, festiwalach i festynach w wielu miejscowościach. Dziewczęta uczestniczą również w wyjazdowych 
zajęciach warsztatowych, podczas których mogą przyjrzeć się pracy artystów tancerzy. Obecnie „No Name” 
współtworzy dziewięć uczennic gimnazjów i szkół średnich: Emilia Bobel, Izabela Bobel, Gabriela Dubaj, 
Patrycja Dyjach, Klaudia Karpik, Weronika Kniażuk, Aleksandra Kura, Wiktoria Martyn, Natalia Pazyna.

fot. Maciej Kołodziej 
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Andrzej David Misiura

 
Od redakcji

W 2018 obchodzimy rocznicę 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Rzeczpospoli-
tą Polską. Publikacje zamieszczone w niniejszym 
wydaniu w różny sposób nawiązują do wydarzeń 
jubileuszowych. Okładki naszego pisma prezentują 
fotografie obiektów parafialnych i kościoła św. Mi-
chała Archanioła w Żdżannem, który w 1919 roku 
ponownie stał się świątynią parafii rzymskokatoli-
ckiej – rówieśniczki Niepodległej. Niniejszy numer 
otwierają obszerne fragmenty pamiętnika rzeź-
biarza Józefa Ciechana. Artysta był uzdolnionym 
uczniem słynnego Xawerego Dunikowskiego. Uro-
dził się przed 110-laty w Siennicy Różanej, a jego 
wyjątkowe zdolności plastyczne zaczęły objawiać 
się właśnie w okresie odzyskiwania niepodległości 
i były nacechowane patriotyzmem, jak chociażby 
rzeźba Józefa Piłsudskiego, czy słynny nagrobek 
zamordowanego przez Niemców wójta Stanisława 
Zadrąga lub udział w wydawaniu konspiracyjnych 
czasopism „Zew” i „Ziarno”.

Doniosła rocznica obfituje w wiele wyda-
rzeń, które odbywają się również w naszej gminie. 

Od redakcji Od redakcji

Już 13 maja zapraszamy na Festyn Niepodległoś-
ciowy, którego gwiazdą będzie Reprezentacyjny 
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Drugą uro-
czystością wpisującą się w ten szczególny rok będą 
obchody 550-lecia parafii pod wezwaniem Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny w Siennicy 
Różanej, która zawsze starała się być ostoją polsko-
ści. W roku jubileuszowym planowane jest również 
wydanie antologii poetów siennickich.  

W niniejszym numerze „Ziarna” publiku-
jemy kalendarium blisko 140 wydarzeń kultural-
nych, historię KGW w Siennicy Królewskiej Małej, 
nowe wspomnienia pilota Mariana Rybczyńskiego 
i piątą część spacerku z Augustem Cieszkowskim, 
patronem Zespołu Szkół CKR, autorstwa Moniki 
Nagowskiej.

Zachęcamy również do lektury wierszy 
Franciszka Marka, Sylwestra Filipczuka oraz Ja-
niny Dobosz i Jana Miszczaka, autorów dwóch 
ostatnio wydanych tomików poetyckich w serii 
Biblioteka ZIARNA. Rozkładówka jak zwykle zare-
zerwowana jest dla kolejnego twórcy z siennickiej 
grupy plastycznej „Osiemnastka”, a pierwsza stro-
na tradycyjnie prezentuje grupę artystyczną i tym 
razem jest nią Zespół Tańca Współczesnego „No 
Name”, który od września występuje w nowym 
składzie.

Andrzej David Misiura

Bezpłatne porady prawne

Przypominamy, że w Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej funkcjonuje punkt nieod-
płatnych porad prawnych powołany przez Polską 
Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Go-
spodarczego „OIC Poland” dla osób w wieku do 
26 roku życia i osób, które ukończyły 65 lat. Nie-
odpłatne porady udzielane są również kobietom 
w ciąży, kombatantom, weteranom oraz osobom 
uprawnionym do pomocy społecznej z powodu 
m.in. niepełnosprawności i przemocy w rodzinie. 
Ponadto porady udzielane są również posiada-
czom Karty Dużej Rodziny oraz poszkodowanym 
lub zagrożonym katastrofą naturalną, awarią 
techniczną lub klęską żywiołową. 

Istnieje możliwość sporządzenia projek-
tu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu, pozyskanie 
informacji o stanie prawnym i przysługujących 
uprawnieniach i obowiązkach, wskazanie sposobu 
rozwiązania problemu prawnego i pomoc w spo-
rządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pisma 
procesowego). 

Punkt czynny jest w dni powszednie 
(od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-13:00. 
Zapraszamy.



100 ROCZNICA ODRODZENIA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1918 – 2018

5 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy w Sali im. Janusza Trzebiatowskiego zawiązał się
Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

 Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład komitetu weszli społecznicy 

oraz przedstawiciele instytucji, organizacji i szkół z terenu gminy Siennica Różana.

 W ramach gminnych obchodów odbędą się m.in.:

13 maja 2018 r. 
Festyn Niepodległościowy poprzedzony uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny

Widowisko historyczne w wykonaniu młodzieży szkolnej oraz występy zespołów artystycznych
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

15 sierpnia 2018 r. 
Uroczystości rocznicowe powiązane z obchodami 550-lecia parafii 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Siennicy Różanej 
z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”

9 listopada 2018 r. 
Uroczysta publiczna akademia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

Wydanie antologii poetów siennickich 
tworzących w okresie 100-lecia po odzyskaniu niepodległości

Ufundowanie pamiątkowej tablicy w hołdzie dla wolnej Ojczyzny.

Roman Dmowski Józef Piłsudski Ignacy Daszyński Wincenty Witos Władysław Sikorski

Gabriel NarutowiczJózef Haller Wojciech Korfanty Ignacy Paderewski  Kazimierz Sosnkowski  

Fotografie i grafika: Wikipedia
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Józef Ciechan 

Krzyż wpisany w historię

Po 39 latach poszukiwań 9 stycznia 1981 
roku odnalazłem drewniany krucyfiks, jedną z mo-
ich pierwszych rzeźb, która zainspirowała mnie 
do napisania niniejszych wspomnień. Urodziłem 
się 17 marca 1908 roku w Siennicy Różanej (woj. 
chełmskie). Rodzice nie posiadali majątku. Ojciec 
mój – Wojciech – inwalida z I wojny światowej był 
z zawodu cieślą, ale nie mógł pracować. Matka, Jó-
zia ze Smerdelów, jako krawcowa zarabiała na ży-
cie szyciem. Nie mam rodzeństwa – młodszy brat 
zmarł w dziewiątym roku życia. Spadł z wysokiej 
drabiny z dachu na głowę. Doznał wstrząsu mózgu 
z czego powstało zapalenie opon mózgowych i na-
stąpiła śmierć w 1922 roku.

Od najmłodszych lat lubiłem rysować 
i rzeźbić. Uczyłem się stolarstwa u miejscowego sto-
larza, u którego zacząłem naukę jeszcze w 1923 r. 
zaraz po ukończeniu Publicznej Szkoły Powszech-
nej. Dużo przy tym rzeźbiłem mniejszymi dłutami 
stolarskimi i nożem. Wiedziałem o tym, że istnieją 
dłuta rzeźbiarskie, ale ich nigdy nie widziałem i na-
wet nie mogłem marzyć o ich nabyciu. Rzeźbiłem 
również w miękkim kamieniu. Oczywiście wszyst-
kie moje robótki były bezpłatne, a obdarowywani 
nigdy nie wyobrażali sobie ile trudu i godzin mo-
zolnej pracy kosztowało mnie wykonanie takiego 
„małego cacka”, jak się wyrażali w podziwie. 

Z Siennicy do Zakopanego

23 sierpnia 1925 roku proboszczem parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sien-
nicy Różanej został ks. Józef Terebus (1889-1955), 
człowiek bardzo energiczny i czuły na wiejską bie-
dotę. Sam pochodził ze wsi Wilków (do 1952 roku 
Wołkowyje) w powiecie hrubieszowskim.

Pierwsze jego imieniny 19 marca obchodzi-
liśmy uroczyście. Chór kościelny oraz świecki, do 
których i ja należałem, przygotowały okolicznoś-
ciowe pieśni i deklamacje. Jako prezent od zespo-
łów wykonałem płaskorzeźbę, którą ksiądz zawiesił 
na ścianie swojej sypialni. Moje szkolne prace zain-
teresowały też powiatowego inspektora szkół pod-
stawowych w Krasnymstawie. Inspektor nazywał 
się Sztajdenberg i wystarał się o przyjęcie mnie do 
Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zako-
panem. Zabiegał również o niewielkie stypendium 
z sejmiku powiatowego, lecz nic z tego nie wyszło. 
Księdzu Terebusowi płaskorzeźba spodobała się, 
więc od razu zainteresował się moimi zdolnościa-
mi. Wspomniał, że będzie rozmawiał z radnymi 
z gminy Siennica Różana. Może gmina zechce wes-
przeć finansowo moją dalszą naukę. Spowodował, 
że na zebraniu rady uchwalono jakieś skromne sty-
pendium dla mnie, ale wszystkie sprawy załatwia-
no bardzo powoli i ciągle nie miałem konkretnej 
decyzji odnośnie przyznanych środków. Pierwsze-
go września 1926 r. rozpoczął się rok szkolny, ale ja 
nie pojechałem do Zakopanego, bo moich rodziców 
nie było stać nawet na czesne za naukę w szkole 
wynoszące podówczas 300 zł rocznie. Dodatkowo 
utrzymanie w internacie kosztowało 90 zł miesięcz-
nie. Ciągle trudno było mi pogodzić się z myślą, że 

Józef Ciechan z matką i bratem, 1917 rok

Ks. proboszcz Józef Terebus

Krzyż wpisany w historię Józef Ciechan 
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nie stawiłem się w szkole. Tymczasem minęła już 
połowa września 1926 r. Zaproszenie na egzamin 
wstępny w Zakopanem, pozostało w szufladzie. 

Pod koniec września wezwał mnie ksiądz 
i mówi: Nie możemy już dłużej czekać, jutro poje-
dziemy. Może uda się przekonać dyrektora szko-
ły, aby cię jeszcze przyjął. Zdawał sobie sprawę 
z tego, że jeżeli pojadę sam to nic nie załatwię, bo 
nie zgłosiłem się na egzamin wstępny i straciłem 
dobrą szansę. Chociaż podróż mogła być dla mnie 
atrakcją, bo jechałem pierwszy raz koleją, to nawet 
i piękne widoki na odcinku Kraków-Zakopane, zu-
pełnie mnie nie interesowały. Bezustannie prze-
śladowała mnie myśl, że jadę za późno, daremnie… 
Siedzący obok mnie ksiądz drzemał z przerwami, 
a ja przez dwie noce nie spałem. Wcześnie rano do-
tarliśmy do Zakopanego. Tuż po ósmej byliśmy już 
w sekretariacie, gdzie przyjęła nas bardzo miła pani 
sekretarka. Kiedy ksiądz oznajmił jej, że przywiózł 
spóźnionego na egzamin ucznia uśmiechnęła się 
i rozłożyła ręce ze słowami: Egzamin wstępny od-
był się już 3 tygodnie temu – nie wiem, czy da się 
coś zrobić. Zaraz przyjdzie pan dyrektor, to po-
rozmawiacie. Poprosiła abyśmy usiedli i zaczekali. 
Jej ciepłe spojrzenie dodało mi otuchy. Za chwilę 
wszedł dyrektor Karol Stryjeński. Mieszkał w są-
siedztwie sekretariatu, przez ścianę. Zauważyłem, 
że miał czarną, bujną, przyprószoną siwizną czu-
prynę zwisającą nad czoło i ubrany był po domowe-
mu w szlafroku. Twarz opalona, ruchy sportowca, 
głos niski, ale bardzo przyjemny. Zaprosił nas do 
swojego pokoju, gdzie poczęstował proboszcza pa-
pierosem i zagadnął: Słucham księdza. Ksiądz Te-
rebus głosił dobre kazania, ludzie z przyjemnością 
go słuchali i mnie się jego kazania podobały, ale 
w rozmowie z dyrektorem Stryjeńskim przeszedł 
samego siebie – dobrego kaznodzieję. Zaczął od 
charakterystyki mego otoczenia: Ojciec inwa-
lida z I wojny światowej, biedny pracować nie 
może. Matka jest krawcową, na wsi zarabia led-
wie na mieszkanie. On w szkole uczył się dobrze, 
harcerz, zdolny, bo wykonał wiele rzeźb i u was 
w sekretariacie jest jego próbna praca. Nie mógł 
przyjechać na egzamin wstępny z powodu tego, 
że nie było wiadomo czy dostanie stypendium. 
Dziś też jeszcze nie wiemy czy stypendium bę-
dzie, ale ja wierzę głęboko, że on nie zawiedzie 
mego zaufania, że będzie się uczył dobrze. Je-
żeli pan dyrektor go przyjmie, to ja w tej chwi-
li zapłacę za pół roku czesne za niego i internat 
też za pół roku. W tej chwili weszła sekretar-

ka, która całą rozmowę słyszała przez uchylone 
drzwi sekretariatu i podała dyrektorowi moje 
dokumenty przesłane przez inspektora Sztajden-
berga ze słowami: Oto jest podanie inspektora 
szkolnego do nas oraz świadectwo szkolne, ży-
ciorys i praca próbna tego chłopca. Dyrektor 
przeczytał uważnie pisma, obejrzał moją robotę 
i powiedział: Już trzy lata jestem dyrektorem, ale 
pierwszy raz będę musiał skorzystać z przysługu-
jącego mi prawa przyjęcia ucznia bez egzaminu 
wstępnego i to po rozpoczęciu roku szkolnego.

Sekretarka odbierając z rąk dyrektora moje 
akta powiedziała już wesoło: Proszę spojrzeć, pa-
nie dyrektorze, jaki ten chłopiec jest „zestracha-
ny”, że go pan dyrektor nie przyjmie. Wszyscy 
oprócz mnie się roześmiali. Dyrektor zwrócił się 
do mnie: Nie obawiaj się „chłoptasiu” – tak póź-
niej wszystkich swoich uczniów nazywał – przyjmę 
cię, ale musisz mi dzisiaj przyrzec, że do półrocza 
nadrobisz ten miesiąc. Przyrzekasz?

Radość mnie ogarnęła ogromna, a ze zdła-
wionego gardła wydobyło się słowo „przysięgam”, 
zamiast „przyrzekam”. Przejęzyczyłem się. Dyrek-
tor uśmiechnął się ze słowami: Przysięgi od cie-
bie nie wymagam, wierzę, że będziesz dobrym, 
pilnym uczniem. W swoim życiorysie napisałeś, 
że prawie 3 lata uczyłeś się stolarstwa. Przyjdź 
do mnie jutro, dam ci karteczkę do pracowni ab-
solwentów, może cię przyjmie na parę godzin do 
pracy po zajęciach szkolnych. Przyda ci się doży-
wianie, bo jak będziesz w internacie, to tam jest 
bardzo skąpe wyżywienie i ciasnota. Podziękowa-
liśmy i poszli do internatu odległego o kilkanaście 
kroków od szkoły.

Przyjął nas kierownik i prefekt interna-
tu ks. Pietrzak. Kiedy usiedliśmy na wskazanych 
krzesłach zapytał co nas sprowadza. Ks. Terebus, 
jak zauważyłem, poczuł się już o wiele pewniej, niż 
w rozmowie z dyrektorem Stryjeńskim. Może zade-
cydowało koleżeństwo po sutannie, a może nabrał 
pewności po przyjęciu mnie przez do szkoły. Mówi: 
Przyszliśmy prosić ks. prefekta o przyjęcie tego 
chłopca do internatu. Ks. Pietrzak rozłożył ręce: 
Nic na to nie poradzę, mam tylko 5 sal, a w nich 
94 uczniów i czterech z nich sypia na podłodze. Na 
to ks. Terebus przerywa mu – To i on jako piąty 
będzie sypiał na podłodze. Zaraz pójdziemy do 
miasta, kupimy siennik, od gazdy jakiś wiecheć 
słomy i sprawa załatwiona. Gdzie ja znajdę teraz 
jakieś lokum prywatne dla niego? To jest chłopiec 
biedny, nie stać go na stancję prywatną, jest spo-

Krzyż wpisany w historię Józef Ciechan 
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kojny, pracowity i posłuszny. Ksiądz będzie zado-
wolony z niego.

Prefekt zastanawia się chwilę i wreszcie 
mówi: Bywa tak, że od półrocza uczniowie re-
zygnują ze szkoły, albo zamożniejsi przechodzą 
na stancję prywatną, bo tu u mnie jest skromne 
wyżywienie, więc może zwolni się jakieś miej-
sce, to wtedy nie będzie problemu. Przyjmę go 
do półrocza, a dalej zobaczymy. Ks. Terebus po-
łożył na biurku 300 zł, a ks. prefekt zapisał mnie 
do księgi. Przywołał woźnego, polecił mu wyjąć 
zapasowy materac, zanieść do sali nr 3 i położyć 
pod oknem. Przeszliśmy wszyscy na górę do trójki, 
gdzie miałem sypiać na podłodze, tam zostawiłem 
swoją walizkę i zeszliśmy z powrotem. Ks. Terebus 
podziękował i pożegnał się z ks. prefektem, a ten 
powiedział do mnie: Dziś obiadu dla ciebie nie 
ma, dopiero od jutra będziesz na prawach ucznia 
tak jak wszyscy, którzy tu mieszkają. Kolacja jest 
u nas o siódmej, potem modlitwa, spanie od 10:00 
wieczorem i obowiązuje nas cisza nocna. Kolację 
już dziś u nas dostaniesz. 

Poszliśmy więc z ks. proboszczem na obiad. 
Po posiłku przeszliśmy się kawałek Krupówkami 
i zawróciliśmy, bo zbliżał się czas odjazdu pocią-
gu, którym ks. Terebus miał się udać do Krakowa, 
a później do Lublina, żeby zdążyć na niedzielę do 
Siennicy Różanej. Przechodząc koło restauracji, 
w której jedliśmy obiad ks. powiedział: Zaczekaj tu 
Józiu, ja wstąpię i kupię sobie na drogę papierosy. 
Czekałem długo, ale ksiądz nie wychodził. Wszed-
łem na salę, gdzie jedliśmy obiad, lecz i tam go nie 
było. Zapytałem więc panią, która w kiosku na sali 
sprzedawała papierosy i gazety. Powiedziała mi, że 
owszem kupował papierosy jakiś ksiądz, ale minę-
ła już chyba godzina jak wyszedł. Zrozumiałem, że 
ksiądz zastawił mnie bez pożegnania, bo przykro 
mu było rozstawać się i powiększać jeszcze bardziej 
moją rozterkę. Miałem wprawdzie 18 lat, ale tak 
daleko od domu i bliskich byłem pierwszy raz, zda-
ny tylko na własne siły wśród obcych. Ksiądz przed 
odjazdem napisał pocztówkę z dworca, w której 
przepraszał, że mnie zostawił bez pożegnania. Ze 
łzami w oczach ucałowałem tę kartkę, pierwszą 
moją korespondencję w dalekiej szkole.

Jestem już uczniem Państwowej Szkoły 
Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. Dyrektor 
polecił mi zgłosić się do profesora Wojciecha Brze-
gi, którego pracownia znajdowała się na piętrze z 
lewej strony. Z prawej strony, również na piętrze 
znajdowała się pracownia prof. Olszowskiego. Pro-

fesor Brzega przydzielił mi mały warsztat rzeźbiar-
ski zwany strugnicą i komplet dłut rzeźbiarskich.

W dwa dni po moim przyjeździe dyrektor 
zorganizował dla całej szkoły wycieczkę w góry. 
Sam też szedł z nami. Był 5 października i złota 
polska jesień 1926 roku. Była to udana wycieczka, 
trwała trzy dni przy pięknej pogodzie. Nocowali-
śmy w Dolinie Pięciu Stawów i przy Morskim Oku. 
Szliśmy przez Halę Gąsiennicową m.in. przy Czar-
nym Stawie. Mieliśmy ze sobą koce, bo schroniska 
nie były przygotowane na przyjęcie tak licznej wy-
cieczki. Dyrektor Stryjeński jako taternik i prezes 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego o wszystko 
zadbał. Była to dla mnie niezapomniana wycieczka. 
Pierwszy raz zobaczyłem urok, dzikość i grozę na-
szych gór Tatr. Na Hali Gąsiennicowej zobaczyłem 
duży kamień położony w miejscu gdzie w 1909 r. 
znaleziono ciało kompozytora Mieczysława Kar-
łowicza przysypane lawiną. Po zrobieniu zdjęcia 
naszej wycieczki przez prof. Zdyba nad Czarnym 
Stawem poszliśmy wyżej do Zmarzłego Stawu. 
Zadziwiło mnie, że jest tyle śniegu. Od starszych 
kolegów dowiedziałem się, że śnieg w tym miejscu 
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nigdy nie stopnieje nawet podczas najgorętszego 
lata. Przekonałem się o tym później. W czasie czte-
roletniego pobytu w szkole bardzo często chodzi-
łem tym szlakiem. Od Zmarzłego Stawu po śniegu 
wspinaliśmy się na przełęcz Zawrat. Szliśmy tak 
zwaną starą drogą (bezpieczniejszą), ale przekona-
łem się, że nowa droga na Zawrat jest znacznie cie-
kawsza i wiedzie cały czas po skałach, na których 
dla asekuracji są klamry, zakute liny oraz łańcuchy 
i żelazne drabinki.

Na Zawracie odpoczywaliśmy, jedząc suchy 
prowiant z internackiej stołówki. Rozkoszowaliśmy 
się pięknymi widokami – z prawej strony Zawrato-
wa Turnia (2245 m), a dalej Świnica - piękny szczyt 
górski trochę mgiełką zasnuty (2301 m). Z przeciw-
nej strony Kozie Wierchy, Zamarła Turnia (2179 m) 
i Grant, a szczytami tych gór wiedzie piękna trasa 
i dość niebezpieczna (ale i tutaj są klamry, liny, łań-
cuchy i drabinki żelazne). Z Zawratu widać lustra 
wody i całą Dolinę Pięciu Stawów Polskich. Po zej-
ściu wygodną już ścieżką mieliśmy tutaj przygoto-
wany obiad i nocleg w schronisku, które projekto-
wał i wykonał inż. Karol Stryjeński, nasz dyrektor. 
Mimo zmęczenia nadmiarem wrażeń mało spałem, 
bo budziły mnie grzmoty, dowiedziałem się, że to 
odgłos pękających skał rozsadzanych lodem w cza-
sie niskiej temperatury w nocy. Rano po umyciu się 
lodowatą wodą ze stawu i śniadaniu poszliśmy da-
lej. Około południa byliśmy nad Morskim Okiem. 
Po obiedzie okrążając jezioro udaliśmy się do Czar-
nego Stawu ponad Morskim Okiem. Piękny i duży 
staw, głęboki na 76 m otoczony wysokimi szczyta-
mi. Tędy prowadzi m.in. znakowany szlak na Rysy 
(2503 m). Wróciliśmy do schroniska, gdzie noco-
waliśmy w górach drugą noc.

Rano dyrektor Stryjeński odjechał doroż-
ką do Zakopanego, a my pod opieką profesorów 
uczestniczących w naszej wycieczce wracaliśmy 
szosą. Po drodze zobaczyliśmy Wodogrzmoty Mi-
ckiewicza. Trzy wodospady Potoku Roztoki spa-
dające z dużej wysokości czynią hałas podobny do 
grzmotu. Piękny i groźny widok - rozpylona spa-
dająca woda podświetlona promieniami słońca 
czyni różnokolorową tęczę. Wodogrzmoty Mickie-
wicza otrzymały swą nazwę w roku 1891 na cześć 
sprowadzenia prochów Mickiewicza na Wawel 
z Francji (w 1890 r.). Drogę od Morskiego Oka do 
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Zakopanego wynoszącą około 25 km przeszliśmy 
w cztery i pół godziny, bo równą i płaską szosą idzie 
się szybko. Później często chodziłem przez Zawrat 
i Dolinę Pięciu Stawów Polskich do Morskiego Oka, 
ale nigdy już w ciągu pięciu godzin nie udało mi się 
pokonać tej odległości.

Rozpocząłem intensywną naukę w szkole, 
musiałem przecież dorównać kolegom, którzy roz-
poczęli blisko miesiąc wcześniej. Nie obawiałem się 
o przedmiot zasadniczy – rzeźbę, bo byłem pewien, 
że nie będę miał trudności, tym bardziej, że miałem 
już powierzone prawdziwe dłuta rzeźbiarskie, z któ-
rych się bardzo cieszyłem. Gorzej było z przedmio-
tami teoretycznymi. Zapoznałem się z notatkami 
kolegów, poprosiłem ich o wytłumaczenie spraw, 
których nie rozumiałem. Często też zwracałem się 
do profesorów o dodatkowe wyjaśnienia. Już wte-
dy w szkole w Zakopanem zrozumiałem, a potem 
potwierdziłem na studiach w Akademii Sztuk Pięk-
nych, że więcej uczymy się od kolegów niż od pro-
fesorów. W przeciągu mniej więcej dwóch miesięcy 
byłem już w szkole ze wszystkich przedmiotów na 
bieżąco.

Dzięki poparciu dyrektora otrzymałem pra-
cę u absolwentów. Dopasowywałem wieczka do 
pudełek, wstawiałem zawiaski, zameczki, politu-
rowałem. Dobrze przy tym zarabiałem. Musiałem 
kupić sobie buty kamasze i spodnie „pumpy” za-
pinane pod kolanem na sprzączkę. Przyjechałem 
w butach z cholewami i odpowiednimi spodniami. 
U nas w Lubelskiem większość na wsi tak chodziła 
ubrana, a tu koledzy śmiali się ze mnie nazywając 
mnie „królewiakiem” jako, że w Królestwie tak się 
ubierają.

W grudniu tegoż roku na jednym z wie-
czornych apeli ks. prefekt po omówieniu różnych 
spraw dotyczących nas i internatu ogłosił, że jakiś 
pan emeryt (lwowianin, prof. szkoły zawodowej) 
ufundował dwa stypendia jednorazowe po 600 zł 
dla pilnych uczniów szkół zawodowych. Gdyby ktoś 
chciał napisać w sprawie tego stypendium, to bliż-
sze dane i adres dokąd się zwracać są wywieszone 
na tablicy ogłoszeń. Napisałem. Po przyjeździe 
z ferii w czasie świąt Bożego Narodzenia w stycz-
niu 1927 roku ks. prefekt wezwał mnie do siebie, 
z wiadomością, że z w sali nr 3, w której sypiałem 
na podłodze przez trzy miesiące, zwolniło się łóżko, 
więc mogę je zająć. Za kilka dni wezwał mnie po-
nownie i z kolei oświadczył, że otrzymałem stypen-
dium ze Lwowa, które on już przelał na II półrocze 
i mam już uregulowaną opłatę za internat. Ważne 

było również to, że miałem łóżko, nie sypiałem na 
podłodze i nie musiałem każdego ranka zamiatać 
i sprzątać po wysłużonym już materacu.

Wszystko układało się pomyślnie, martwi-
ło mnie tylko to, że po badaniach lekarskich jakie 
przeprowadzano na początku i pod koniec roku 
szkolnego, lekarz wezwał mnie drugi raz. Dokładnie 
badał, prześwietlał, bo nie podobały mu się jakieś 
szmery w moich płucach. Zaniepokojony zapyta-
łem, czy to gruźlica. Lekarz powiedział: Gruźlica… 
nie, ale dobrze nie jest, musisz dużo przebywać na 
powietrzu i w miarę swoich możliwości dobrze się 
odżywiać. To samo powtórzył przy badaniach pod 
koniec roku szkolnego. Dopiero w roku 1928 oznaj-
mił: Teraz jestem o ciebie spokojny, jesteś zdrów! 
Masz szczęście, że przyjechałeś do Zakopanego. 
To powietrze cię uleczyło nie ja, nie wiadomo, czy 
żyłbyś do tej pory gdybyś nie mieszkał tu w gó-
rach. Ja też sam czułem się najlepiej wysoko w gó-
rach. We wszystkie święta i dni wolne szedłem na 
wycieczkę w góry. Przy wspinaniu na szczyty mę-
czyłem się, oddychałem ciężko i głęboko, i ta wy-
miana powietrza wymiotła chorobę z moich płuc. 
Pokochałem przy tym góry, marzyłem, że po ukoń-
czeniu szkoły zamieszkam na stałe w Zakopanem 
i sprowadzę do siebie rodziców. Po czterech latach 
ukończyłem szkołę z wyróżnieniem.

Pragnąłem uczyć się dalej, ale nie mogłem 
z powodu biedy w domu. Ojciec wycieńczony czte-
roletnim pobytem w obozach jenieckich chorował 
często i w 1931 roku zmarł. Zacząłem pracować 
w rodzinnej wsi Siennica Różana jako stolarz, rzeź-
biarz, wykonywałem również w kamieniu nagrob-
ki. Miałem kilku uczniów i sporo pracy.

Na wiosnę 1939 roku przeprowadziłem się 
do Krasnegostawu i otworzyłem Pracownię Rzeź-
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biarsko-Kamieniarską. Sprowadziłem z Szydłowca 
wagon piaskowca. Władze miejskie pozwoliły mi 
złożyć ten materiał na ówczesnym placu targowym, 
przy cmentarzu (dziś zajmuje ten teren Szkoła Pod-
stawowa nr 1).

Zacząłem pracować, posypały się niespo-
dziewane zamówienia i moje sprawy układały się 
pomyślnie. Niepokoiło mnie tylko widmo zbliżają-
cej się wojny. Wkrótce spłaciłem wzięty na kredyt 
w szydłowieckich kamieniołomach piaskowiec. 
Z ufnością patrzyłem w przyszłość. 

 

W konspiracji

Niemieckie bomby spadające na Polskę 
1 września 1939 roku zapoczątkowały tę okrutną 
wojnę. Już około dziesiątego września samolo-
ty niemieckie zrzuciły bomby na tory kolejowe w 
Krasnymstawie i strzelały do ludzi znajdujących 
się na ulicy Rejowieckiej i Zamojskiej. Bomby nie 
uszkodziły torów kolejowych, ale zburzyły kilka 
domów i zabiły dużo ludzi. Wojska niemieckie 17 
września były już w Krasnymstawie. Sforsowały 
rzekę Wieprz, drewniany most na rzece był już spa-
lony. W bitwie o Krasnystaw poległo 86 naszych 

żołnierzy. Zabitych na razie pochowano na pobo-
jowiskach, a w połowie listopada 1939 roku eskor-
towano na cmentarz. Rozpoczęła się ciężka, trudna 
i okropna okupacja. 1 października 1939 roku od-
był się nasz cichy ślub z Janiną Wiśniewską. Żona 
okazała się dobrą towarzyszką mojej doli w czasie 
okupacji i w późniejszym życiu. 

W grudniu 1939 roku spotkałem się ze 
znajomym sprzed wojny Janem Zadrągiem bra-
tem Stanisława – wójta gminy z Siennicy Różanej. 
W poufnej rozmowie z Janem dowiedziałem się, 
że on przyjechał z Warszawy i tu w Krasnymsta-
wie chce założyć i wydawać gazetkę konspiracyj-
ną. Zaproponował mi, żebym mu w tym pomógł 
jako rzeźbiarz. Oczywiście zgodziłem się i w lutym 
1940 roku zostałem zaprzysiężony pod pseudoni-
mem „Cyprian” przez Józefa pseudonim „Szczu-
pak”. Przydzielono mnie na prośbę kolegi „Znicza” 
– Jana Zadrąga – do wywiadu ZWZ Zakręcie. 

W tym czasie „Znicz” przywiózł z Warszawy 
czcionki. Mając już je mogliśmy wykonywać pracę 
drukarską. Sporządziłem bardzo potrzebne kaszty 
na czcionki - płytkie, z przegródkami na wysokie li-
tery (24 mm). Każda litera, a ściślej mówiąc grupa 
czcionek miała swoją przegrodę. Ułatwiało to ukła-
danie tekstu w prasie. Niektórzy koledzy doszli do 
takiej wprawy, że nie patrząc na przegródki sięgali 
nieomylnie po literę potrzebną w danej chwili do 
tekstu. Od stycznia 1941 roku byłem już członkiem 
redakcji wydawnictwa „Ziarno”. Pismo ukazywało 
się w zasadzie co tydzień. 

Na wiosnę 1940 roku do Krasnegostawu 
przewiozłem z Siennicy Różanej drzewo przy-
gotowane na budowę domu mieszkalnego tam 
w Siennicy i złożyłem w ogrodzie moich teściów. 
Z części tego drzewa pobudowałem pracownię, 
gdyż nie miałem gdzie pracować. Pracownia ta dała 
mi nieocenione usługi w czasie okupacji i spełnia 
je do dziś. Stała w ogrodzie z dala od jezdni i ulicy. 
Ogród ogrodzony drutem kolczastym bronił dostę-
pu do pracowni od strony ogrodów sąsiadów. Wej-
ście do pracowni było tylko od naszego mieszka-
nia. Wykonałem szczelne zasłony okien chroniące 
przed nalotami. W pracowni tej – przeważnie no-
cami – wykonywałem winiety i ilustracje do pism 
oraz dorabiałem często strzaskane lub przegniłe 
kolby drewniane do karabinów potrzebne naszym 
chłopcom. 

Miałem także aparat radiowy dany mi 
przez ks. A. Miszczuka na przechowanie z 1939 
roku. Aparat ten (sześciolampowy Telefunken) był 
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u mnie w pracowni ukryty w skrzyni z podwójnym 
dnem. Na wierzchu skrzynki po otwarciu przykry-
cia widać było piętnastocentymetrową warstwę 
zwykłego rzepaku do produkcji oleju jadalnego. 
Na bokach skrzyni zostały przymocowane trzema 
wkrętami dwa uchwyty. Środkowy wkręt odkręcało 
się śrubokrętem (ok. 1 cm z obu boków skrzynki) 
i spód, czyli deska z aparatem radiowym, po pod-
niesieniu skrzyni z rzepakiem zostawała na podło-
dze. W ten sposób nasłuchiwałem przez cały czas 
okupacji wiadomości ze świata. Skrzynię tę mam 
do dziś, stoi w pracowni. 

Drukarnia mieściła się w ziemiance wyko-
panej na ogrodzie Józefa Zadrąga w kolonii Za-
kręcie ok. 3 km od Krasnegostawu. Józef Zadrąg 
był ojcem zastrzelonego 20 września 1939 roku 
Stanisława oraz Antoniego – najmłodszego syna 
zastrzelonego przez SS-manów Engelsa i Klema 
w lutym 1941 roku w Izbicy. Był też inicjatorem 
i wykonawcą pomysłu jak doprowadzić do ziemian-
ki powietrze. W miejscu gdzie miała być ziemianka 
– „bunkier” jak ją nazwaliśmy – tato Zadrąg złożył 
słomę z jesiennego omłotu w dużą i wysoką stertę. 
W tej stercie od ziemi do szczytu był kanał – otwór 
założony deskami jak rynna. Pozostała najtrudniej-
sza i najcięższa praca. Postanowiono, że wejście do 
bunkra będzie w piwnicy domu państwa Panasów 
(pani Panasowa była córką Józefa Zadrąga). Dom 
ich znajdował się około 20 m od sterty słomy. 
Z piwnicy zaczęto kopać podziemny chodnik. Zie-
mię wynoszono w workach i sypano na podsta-
wiony przez Józefa Zadrąga wóz. Kopano nocami, 
a przed świtem Józef Zadrąg wywoził ziemię koń-
mi daleko od zabudowań na swoje pole. Była to 
mozolna, ciężka i bardzo niebezpieczna praca, bo 
dom państwa Panasów i sterta słomy były zaledwie 
o 6-8 metrów od drogi przez wieś. Drogą tą jeździły 
wozy, samochody niemieckie, chodzili ludzie. Po-
dziwu godny jest upór i cierpliwość wszystkich ko-
legów pomagających w tym przedsięwzięciu. Naj-
więcej pracy, nerwów, zdrowia i zasług położył tu 
Jaś Zadrąg pseudonim „Znicz” - mój bezpośredni 
przełożony, naczelny redaktor naszych pism. Dru-
karnia bezpiecznie pracowała do końca okupacji. 
Żeby dostać się do niej, wyjmowało się kilka ka-
mieni ze ściany piwnicy i wygodnym korytarzem 
wchodziło do drukarni. Jeżeli wchodzący miał zo-
stać tam dłużej, to druga osoba układała dopaso-
wane kamienie do włazu w ścianie i nie było znać 
gdzie jest wejście.
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W latach sześćdziesiątych kolega „Znicz” 
przyjechał ze Szczecina, gdzie do dziś mieszka. Jaś le-
czył wtedy swoje oczy u profesora Tadeusza Krwawi-
cza w Lublinie. Miał dwa dni wolne i dał się namówić 
na to, żeby spróbować odkopać naszą drukarnię. Nie 
było już wtedy sterty słomy ani zabudowań jakie tam 
istniały przed 20 laty. Stał i stoi do dziś dom z piw-
nicą. Uradziliśmy przekopać podwórze poprzecznie 
w nadziei, że znajdziemy ślady chodnika i tymi ślada-
mi dokopiemy się do naszego bunkra. Po przekopaniu 
rowu około 5 metrów długości i 2 metrów głębokości 
nie natrafiliśmy na ślady korytarza. Jaś musiał odje-
chać, trzeba było zaprzestać kopania. Nie odnalazły 
się prasa, czcionki i dla mnie najważniejsze – matry-
ce wykonane w drzewie do winietek i ilustracji gaze-
tek „Ziarno” i „Zew”. Bowiem od września 1942 roku 
postanowiliśmy drukować drugie pismo. Oba wy-
chodziły na zmianę - „Ziarno” i „Zew”. Oboje z żoną 
zorganizowaliśmy w naszym domu punkt kolportażu 
prasy podziemnej. Byłem ponadto łącznikiem redak-
tora wydawcy pism i komórek terenowych BIP-u. 
W roku 1943 do współpracy zaprosiłem swego kolegę 
jeszcze ze szkoły zakopiańskiej – artystę rzeźbiarza 
Stefana Momota, zamieszkałego obecnie w Warsza-
wie przy ulicy Niekłańskiej nr 19. Od tego czasu do 
końca okupacji wykonywaliśmy ilustracje wspólnie. 

Zbrodnia na plebanii

W Krasnymstawie trwała działalność kon-
spiracyjna, ale nie zapomniałem o Siennicy Róża-
nej. W połowie czerwca 1942 roku ks. Józef Terebus 
przysłał do mnie swego brata Piotrusia z prośbą, 
abym przyjechał do Siennicy. Proboszczowi chodzi-
ło o to, że w kościele przy głównym ołtarzu odpadły 
złocone ornamenty. Trzeba je potłuczone posklejać 
i umocować na swoim miejscu. Piotr był studen-
tem weterynarii, z powodu szczupłej budowy ciała i 
niskiego wzrostu nazywaliśmy go Piotrusiem. Wy-
buch wojny we wrześniu uniemożliwił mu studia. 
Przebywał u brata w Siennicy Różanej. Wstąpił do 
mnie przejeżdżając przez Krasnystaw w drodze do 
Hrubieszowa do chorej matki. Powiedział mi, że je-
dzie tam ze strachem, bo w okolicy – gdzie mieszka 
matka – grasują bandy Ukraińców, które napadają 
i mordują Polaków. Zapewniłem Piotrusia, że na-
zajutrz pojadę do Siennicy i naprawię wszystko. 

Księdzu Terebusowi byłem winien wdzięcz-
ność - w 1926 roku to on zawiózł mnie, chłopca 
biednych rodziców, do Państwowej Szkoły Prze-

mysłu Drzewnego w Zakopanem. Wyprosił u dy-
rektora Karola Stryjeńskiego przyjęcie do szkoły 
w miesiąc po rozpoczęciu nauki. Z trudem umieś-
cił mnie w internacie, bo miejsc już nie było. Gdy 
w 1930 roku wróciłem do Siennicy do rodziców, 
ksiądz Terebus zatroszczył się o pracę dla mnie 
w okolicznych parafiach. Pierwszym zleceniem 
jakie wykonałem po szkole była chrzcielnica do 
kościoła w Żdżannem ufundowana przez hr. M. 
Smorczewską – właścicielkę majątku Żdżanne-
Wierzchowiny. Do 1939 roku, gdy mieszkałem na 
wsi, plebania była dla mnie jakby drugim domem 
rodzinnym. Od wiosny 1939 roku zamieszkałem 
w Krasnymstawie, ale często jeździłem do Sienni-
cy zapraszany przez księdza, żeby wykonać jakąś 
pracę w kościele, czy na plebanii albo po prostu w 
odwiedziny. 

To tu dotarła do mnie groza wojny. 20 
września 1939 roku zostali zastrzeleni przez pierw-
sze oddziały hitlerowców Stanisław Zadrąg - wójt 
gminy Siennica Różana (lat 40) i brat jego żony 
- Józef Gułaś (chłopiec, lat 16). Działo się to w od-
ległości 2-3 km od kościoła w kolonii Baraki. Za-
drągowie krzątali się po swoim podwórzu nie prze-
czuwając, że zbliża się do nich śmierć. Widzieli, 
że drogą w ich stronę idzie pięciu Niemców. Gdy 
dochodzili do ich drogi dojazdowej od głównego 
traktu, dwóch odłączyło się, przyszli na podwórze 
i zastrzelili obu. Jeden z oprawców wymierzył też 
do osłupiałej z wrażenia Karoliny Zadrągowej, nie 
zważając na jej zaawansowaną ciążę. Chciał i ją za-
strzelić, ale drugi oprawca powstrzymał go zwraca-
jąc mu uwagę na jej stan. 

Śmierć Stasia Zadrąga - mojego wielkiego 
przyjaciela - wstrząsnęła mną mocno. Przecież obaj 
zastrzeleni w niczym swym oprawcom nie zawini-
li. Chyba tylko tym, że byli Polakami. Nie mogłem 
zrozumieć, jak żołnierze z Werhmachtu mogli tak 
bestialsko i bezkarnie mordować ludzi cywilnych. 
O tym do czego Niemcy są zdolni i co potrafią, mia-
łem się przekonać dopiero w późniejszych latach 
okupacji. Latem 1940 roku na wspólnej mogile 
Stasia i jego szwagra postawiłem nagrobek. Wy-
konałem go w piaskowcu z płaskorzeźbą przedsta-
wiającą Matkę Boską okrywającą swym płaszczem 
zabitego polskiego żołnierza. Wyobrażałem sobie, 
że Staś zginął jak żołnierz w pierwszej linii, jak tylu 
innych w tym czasie we wrześniu w całej Polsce. 

Od wiosny 1940 roku na terenie gminy 
Siennica Różana grasowali już żandarmi. Po wy-
pędzeniu właścicieli majątku – Marii i Jerzego Ko-
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szarskich – w ich dworku oprócz administratora 
Niemca był posterunek żandarmerii. Oni to park 
otaczający dworek zamienili na cmentarz swoich 
ofiar. Gdy stawiałem pomnik ku czci ofiar hitlery-
zmu w roku 1958, podano mi liczbę 250 Polaków 
zamęczonych na tym terenie. Komendantem po-
sterunku w Siennicy Różanej był Otto Sass zastęp-
cą – Sosna (czy Sosner), jakie miał imię chyba nikt 
nie wie. Oni siali grozę i postrach przez lata okupa-
cji. Z nimi spotkałem się w połowie czerwca 1942 
roku na plebanii w Siennicy. 

Tak jak przyrzekłem Piotrusiowi, na drugi 
dzień rano pojechałem rowerem do Siennicy. Po 
rannej mszy świętej zabrałem się do pracy. Pra-
cowałem przez cały dzień jednak nie udało mi się 
skończyć. Wieczorem chciałem wsiąść na rower 
i pojechać do domu, a jutro przyjechać i dokończyć 
pracę. Ksiądz odradził mi, mówił: Zanim przeje-
dziesz te 10 km to zrobi się ciemno. Niebezpiecznie 
jest teraz jechać rowerem i w dodatku bez latarki. 
W moim pokoju sypialnianym – mówił ksiądz – 
jest kanapa, na której sypia Piotruś. Jego dziś nie 
ma, będziesz spał na jego miejscu. Przekonał mnie 
choć miałem jakieś przeczucie, że bezpieczniejszą 
może byłaby dla mnie podróż rowerem po nocy niż 
noc spędzona na plebanii. 

Około godziny 21:30, gdy siedzieliśmy obaj 
z księdzem przy kolacji, weszli żandarmi z dwoma 
dużymi wilczurami. Psom rozkazali się położyć 
przy piecu. Widać dobrze tresowane, cały czas po-
bytu żandarmów tkwiły tam nie ruszając się z miej-
sca. Żandarmi z wielką swobodą świadczącą, że już 
tu często bywali, wyciągnęli z kieszeni swych mun-
durów po pół litra wódki i z trzaskiem postawili 
na stole. Pierwszy raz z bliska zobaczyłem tych ka-
tów – wiedziałem, że tyle już mordów popełnili tu 
w Siennicy – trochę się zmieszałem, zaniepokoiłem. 
Ksiądz, żeby mnie jakoś uspokoić, a może pochle-
bić Niemcom powiedział: Nie obawiaj się Józiu, to 
są nasi przyjaciele. Opowiedział im, że jestem jego 
wychowankiem, rzeźbiarzem. Pokazując wiszący 
na ścianie krzyż powiedział: To jest jego robota. 
Wykonał dla mnie na imieniny, gdy był na II roku 
w szkole. Komendant nie rozumiał po polsku, więc 
Sosna mu tłumaczył. W czasie tłumaczenia Sosny 
wyczułem jakiś błysk porozumienia w oczach obu 
żandarmów. Dowiedziałem się o co chodziło dopie-
ro po czterech tygodniach.

Ksiądz poprosił gospodynię o przekąs-
kę. Żandarmi z gości zamienili się w gospodarzy. 
Nalewali przyniesioną ze sobą kontyngentówkę 

i natarczywie zapraszali do wypicia. Ja wytłuma-
czyłem się, że jestem chory, biorę leki i pić mi nie 
wolno. Uwierzyli i mój kieliszek przez cały wieczór 
stał pełny. Niemcom nie zależało na tym czy ja 
będę pił czy nie, im chodziło o to, żeby upić księdza. 
Popisowo żłopali wódę, dziwiłem się, że można tyle 
i z takim upodobaniem pić. 

Byłem zmęczony całodzienną pracą i wspi-
naniem się po drabinie. Chciało mi się spać, bo 
wstałem wtedy bardzo rano. Wychodziłem do kuch-
ni, rozmawiałem z gospodynią. Pytałem jej, czy oni 
często przychodzą tu na takie opilstwo. Powie-
działa, że tak, dość często. Ksiądz ich nienawidzi, 
ale co ma począć, kiedy przychodzą nieproszeni. 
Gospodynią była młoda jeszcze kobieta, pierwszy 
raz widziałem ją na plebanii. Podobno wysiedlona 
z poznańskiego. Dziewczyna do pomocy w kuchni 
to jeszcze dziecko, miała może 14-15 lat. Siedziała 
na ławce obok swojego żelaznego łóżka z podkulo-
nymi nogami i drzemała – nie może się położyć, bo 
przecież są goście. 

Było już po godzinie 23:00, gdy wróciłem 
do stołowego pokoju. Sosna przysiadł się do księ-
dza i zadaje mu jakieś pytania, pyta o nazwiska. 
Ksiądz robi wrażenie nieprzytomnego – nie wiem 
– może udaje. Wreszcie popchnięty łokciem przez 
Sosnę spadł z krzesła. Sosna kopnął go butem, jak-
by chciał się przekonać, czy rzeczywiście jest taki 
nieprzytomny. Sięgnął po nalany dla mnie kieli-
szek, bo tylko tyle zostało z dwóch przywiezionych 
butelek. Wypił. 

Po chwili wyciągnął z kabury parabellum 
i mierząc we mnie, powiedział: Idziemy. W tym 
czasie komendant zawołał psy, otworzył drzwi do 
kuchni, przepuścił je przed sobą i wszedł do kuch-
ni. Mnie Sosna popychając lufą od pistoletu też 
wypchnął do kuchni. Byłem pewny, że wyprowadzą 
mnie do ogrodu i zastrzelą. Sosna po zamknięciu 
drzwi ze stołowego do kuchni – gdy ja znajdowa-
łem się na wprost paleniska kuchennego – ude-
rzył mnie pistoletem. Poczułem bolesne uderzenie 
przez prawe ucho w głowę. Upadłem dłońmi na 
gorące jeszcze blaty. Z przodu walił mnie kulkami 
Otto Sass, z tyłu uderzał po głowie Sosna. W pew-
nym momencie dostałem tak silny cios od komen-
danta w zęby, że upadłem na wznak na ławkę i łóż-
ko dziewczyny. Zemdlałem. 

Nie wiem jak długo byłem nieprzytomny. 
Ocknąłem się na krzyk dziewczyny, dochodzący 
przez niedomknięte drzwi z kuchni do pokoju go-
spodyń. Dziewczyna krzyczała: Nie! W kuchni nie 
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było nikogo. Z pokoju gospodyni słyszałem szamo-
tanie i krzyk dziewczyny. Pojąłem, zrozumiałem, że 
Niemcy zajęci są w tej chwili gwałceniem kobiet. 
Dla mnie była to jedyna sposobność ucieczki. Spoj-
rzałem na psy, siedzą na zadach przy moich kola-
nach z obu stron. Jestem przekonany, że jak się 
poruszę to psy rzucą się na mnie. W tym momen-
cie przyszła mi na myśl pogadanka jaką mieliśmy 
niedawno w konspiracji – jak zachować się w przy-
padku, gdy dopadną psy wroga. Nie robić gwał-
townych ruchów – to zapamiętałem z pogadanki. 
Usłyszałem wtedy jakiś wewnętrzny głos -  uciekaj, 
to ostatnia szansa ocalenia, psy się nie rzucą! Po-
wolutku podniosłem się, psy również wstały, ale 
spokojnie patrzyły na mnie. Do drzwi do ogrodu 
miałem zaledwie trzy kroki. Pomału, patrząc ciągle 
w ślepia bestii, posuwałem się do drzwi. Dziewczy-
na po paru plaśnięciach – prawdopodobnie policz-
kach wymierzonych przez żołdaka – zamilkła. Nie 
odwracając się do psów plecami, otworzyłem drzwi 
i zamknąłem przed nosami pchającymi się za mną. 
Zamek tych drzwi miał po zewnętrznej stronie 
zasuwkę, zasunąłem ją, żeby po naciśnięciu łapą 
psy nie mogły otworzyć i pobiec za mną. Wypad-
łem na drogę i ile tylko starczyło mi sił pędziłem 
do wsi. Koło budynku dawnej szkoły, a obecnie 
gminy (dziś mieści się tam sklep – przyp. red.), 
dopadłem jadącą w moim kierunku furmankę 
i wskoczyłem na nią. Prosiłem woźnicę, by popę-
dził konie, bo mnie żandarmi gonią. Poczciwiec nie 
od razu zrozumiał co do niego mówię, ale po chwili 
zaciął konie i jak wicher pojechaliśmy przez wieś.

Byłem uratowany. Dopiero gdy znalazłem 
się w bezpiecznym miejscu u rodziny, poczułem 
jak bardzo jestem zmęczony i obity. Bolała mnie 
głowa od uderzeń pistoletem. Krwawiły mi poprze-
cinane wargi i dziąsła, spluwałem krwią. Z ucha są-
czyła się krew. W głowie miałem nieznośny ciągły 
szum i zgrzyt, jakbym był w wielkiej hali maszyn 
pracujących na najwyższych obrotach. Nie mogłem 
usnąć, rozmyślałem. Znalazłem w myślach rozwią-
zanie, dlaczego żandarmi bili mnie przy kobietach. 
Dlatego, żeby wiedziały co ich czeka, gdy będą się 
opierały przy gwałcie, żeby je zastraszyć i sterro-
ryzować. Zrozumiałem, że gdybym w porę nie 
odzyskał przytomności i nie udałoby mi się uciec, 
żandarmi po zaspokojeniu swoich chuci wywlekli-
by mnie z plebanii i zastrzelili choćby dlatego, że 
byłem świadkiem gwałtu. Cieszyłem się mimo bo-
lesnego pobicia, że miałem dość sił do ucieczki i że 
ucieczka się udała. 

Rano kuzyn mój – Konstanty Tryksza – 
przyprowadził mi z plebanii mój rower, a na nim 
teczkę z narzędziami, którą zostawiłem poprzed-
niego dnia. Wsiadłem i pojechałem przez Wolę 
Siennicką. Na szosę do Krasnegostawu wyjecha-
łem za starym cmentarzem, żeby nie natknąć się 
na żandarmów. 

Piotruś po trzech tygodniach pobytu u cho-
rej matki wrócił do Siennicy. Spełniając jej prośbę 
przekonał brata księdza, żeby i on pojechał jeszcze 
zobaczyć matkę przy życiu. Na zastępstwo w para-
fii proboszcz uprosił swego kolegę gimnazjalnego, 
młodego księdza z Krasnegostawu – Stanisława 
Galewskiego. Ksiądz Galewski urodził się 30 marca 
1914 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 lipca 
1941 roku w Tarnowie. Był księdzem zaledwie od 
roku. 

Przebieg wydarzeń jakie zaszły na pleba-
nii w Siennicy Różanej znam z relacji naocznego 
świadka – pana Wacława Domańskiego, emeryta 
zamieszkałego w Krasnymstawie (przy ulicy Sobie-
skiego 16 m. 27). Pan Domański był wieloletnim 
urzędnikiem w gminie Siennica Różana. 13 lipca 
1942 roku w bliskim sąsiedztwie plebanii odbywało 
się wesele innego urzędnika tejże gminy – Ukra-
ińca Święcickiego. Na to wesele był zaproszony 
pan Domański. Zaproszeni byli również żandarmi. 
Przyszli z psem, zasiedli przy stole i pies między 
nimi na krześle. Podano talerze i dla psa również. 
Żandarmi popisywali się tresurą swego psa. Jeżeli 
ktoś z uczestników wesela podał na talerz psu ja-
kiś smaczny kęs szynki czy kiełbasy, pies nie jadł. 
A jeżeli podający ten kawałek mięsiwa natarczy-
wie zapraszał do jedzenia, pies ze złością warczał 
i szczekał. Zjadał dopiero wtedy, gdy mu któryś 
z żandarmów pozwolił. 

Około południa Klem spojrzawszy na ze-
garek powiedział: Na nas już czas. Wstali od stołu 
i wyszli kierując się przez podwórze w stronę ple-
banii. W ogrodzie przy plebanii siedział z książką 
w rękach Piotruś. Czytał. Żandarmi podeszli do 
niego i zapytali, czy ksiądz jest w domu. Piotr od-
powiedział, że księdza nie ma, bo wyjechał do cho-
rej matki. Żandarmi nie uwierzyli mu. Weszli na 
plebanię i przekonali się, że księdza rzeczywiście 
nie było. Zwrócili się do Piotra z pytaniami: Kiedy 
i dokąd wyjechał? Kiedy wróci? Na jak długo wy-
jechał? Piotr wiedział, że oni wracają z wesela, że 
są pijani. Cierpliwie tłumaczył im, że ksiądz wyje-
chał wczoraj do chorej matki, że nie wiadomo kiedy 
wróci. 
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Piotr nie wiedział o tym, że właśnie wtedy 
przyszli aresztować księdza i wściekają się, że im 
uciekł. Po prostu nawiał, jak to się kiedyś mówi-
ło. Posądzili Piotra, że był w zmowie z księdzem. 
Ze złości poszczuli na niego psa. Nie mając czym 
bronić się, Piotr wdrapał się na drzewo, ale pies go 
ściągnął i szarpał na ziemi leżącego. Żandarmi roz-
kazami podsycali psa do ciągle nowych ataków. 

Ksiądz Galewski po lekcji nauki religii 
w kościele, którą prowadził w tym czasie z dziećmi 
do pierwszej komunii szedł z kościoła do plebanii 
na obiad. Widział co żandarmi wyprawiają z Pio-
trusiem, poszedł do nich ze słowami: Jeżeli macie 
go zabić to zastrzelcie od razu, a nie tak pastwicie 
się... Komendant Sass wziął go za ramię i pchnął 
w stronę plebanii, a sam wrócił do „zabawy”. Ksiądz 
Stasio Galewski wszedł do pokoju stołowego ukląkł 
na klęczniku przed krzyżem i modlił się głośno. Po 
chwili przyszli żandarmi - strzałem w głowę zabili 
księdza Stasia. Przed odejściem Sosna podszedł do 
konającego Piotra i dobił go. Opowiadał mi o tym 
pan Kazimierz Łoza, który z odległości około 200 
m obserwował wszystko z ukrycia, przez otwarte 
okno swego domu. Słyszał krzyki Niemców, war-
czenie psa i strzały. 

W drugim dniu po morderstwach na pleba-
nię przyszli z Krasnegostawu około godziny 10:00 
rodzice ks. Stasia – państwo Galewscy. Ktoś zawia-
domił ich co się stało na plebanii w Siennicy. Ple-
bania była otwarta, pusta. Nikogo żywego. W stoło-
wym pokoju w kałuży zakrzepłej krwi leżał ks. Staś. 
Uklękli przy nim i głośno rozpaczali. Po chwili we-
szli żandarmi z psem. Czatowali przez noc w stodole 
księdza proboszcza. Widzieli, że dwoje ludzi weszło 
na plebanię, ale nie wychodzą. Opowiadała mi pani 
Galewska, żyjąca do dziś, że kiedy przyszli oboje do 
leżącego na podłodze syna, ona uklękła i płakała. 
Mąż jeszcze przez chwilę stał i widział przez okno 
jak żandarmi wychodzili z bramy stodoły. Stąd mój 
wniosek, że pilnowali przez noc i czekali, że może 
ksiądz proboszcz nadejdzie. Coś tam w ich zapitych 
głowach majaczyło z tego, co Piotruś im tłumaczył, 
że ksiądz pojechał do chorej matki. 

Wypędzili z plebanii państwa Galewskich, 
postawili przed ścianą plebanii, żeby ich zastrzelić. 
Widział to ze swego podwórka sołtys Franciszek 
Strus. Przybiegł do żandarmów i powiedział, że to 
są rodzice księdza, który tam leży w pokoju, że on 
ich dobrze zna. Żandarmi zapowiedzieli państwu 
Galewskim, że za dwie godziny oba trupy mają być 
pochowane na cmentarzu. Że oni przyjdą za dwie 

godziny i jeżeli nie będą pochowane to spotka ich to 
samo. Państwo Galewscy dopiero teraz zauważyli 
w sadzie pod jabłonką leżące strzępy w zakrwawio-
nych łachmanach, które jeszcze wczoraj były Pio-
trusiem. Stali otępiali, zmartwieni, bezradni. Było 
im wszystko jedno, co się z nimi stanie. Dobrze, że 
był przy tym obecny Franciszek Strus. Zwołał kilku 
sąsiadów, ściągnęli ze strychu obory ks. proboszcza 
jakieś deski. Zrobili dwie trumny, włożyli w nie za-
mordowanych i zanieśli na cmentarz. Do jednego 
dołu włożyli najpierw Piotrusia, a na nim księdza 
Stasia. Zrobili to na prośbę państwa Galewskich, 
gdyż oni chcieli zabrać syna na cmentarz w Kras-
nymstawie. Po kilku tygodniach uzyskali zgodę od 
władz niemieckich na ekshumację. Odbył się drugi 
pogrzeb księdza Stasia. Tłumy ludzi w milczeniu, 
bez śpiewów i przemówień w skupieniu oddały 
hołd księdzu patriocie – Polakowi. 

Dopiero po tygodniu ksiądz Terebus wrócił 
od matki pociągiem z Hrubieszowa do Krasnego-
stawu. Wstąpił do państwa Barańskich i od nich 
dowiedział się o wypadkach w Siennicy. U nich 
ksiądz nie mógł dłużej przebywać. Siennica była 
oddalona tylko o 10 km, a żandarmi Otto Sass 
i Sosna buszowali także i po Krasnymstawie. Pań-
stwo Barańscy postarali się o ubranie cywilne dla 
księdza i w takim przebraniu poszedł na tułaczkę. 

Pod koniec lipca 1942 roku na cmentarz 
w Siennicy przyjechali motocyklem oficerowie SS. 
Engels i Klem stale mieszkali w Izbicy, ponieważ 
tam od 1940 roku do końca 1943 byli zajęci likwi-
dowaniem Żydów w getcie. Jako wyższa instancja 
zawyrokowali – zburzyć nagrobek Stanisława Za-
drąga. Ten, który wykonałem w piaskowcu. Pod 
nagrobek podłożyli granat, wybuch nie zburzył 
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jednak nagrobka, tylko powierzchownie pokale-
czył. Zwołali więc ludzi z młotami i ci pod ich ko-
mendą rozbili pomnik. Tym niegodziwym czynem 
uzasadnili morderstwa na plebanii. Klem – podob-
no Polak ze Śląska – który przed wojną odbywał 
służbę wojskową w Zamościu, krzyczał do ludzi, 
którzy tłukli kamień: Jak proboszcz mógł tolero-
wać napis na nagrobku „Królowo Korony Polskiej 
– módl się za nami”?! Przecież Polski nie ma i już 
nigdy nie będzie!

W 1940 roku, gdy ten nagrobek stawiałem 
zapytałem księdza Terebusa, czy mogę taki napis 
umieścić. Ksiądz mi wtedy powiedział: To jest cy-
tat z litanii do Matki Boskiej, to jest modlitwa, 
a Niemcy jeszcze nie zabronili nam się modlić. 
Możesz tak napisać. 

W lipcu 1942 roku wojska niemieckie ob-
legały Leningrad, były na przedpolach Moskwy 
i w Egipcie. Mieli opanowaną prawie całą Europę. 
Ale najwyraźniej zarówno żandarmi jak i esesmani 
widzieli w modlitwie Polaków zagrożenie dla „wiel-
kich Niemiec”.

Niemcy byli informowani przez Ukraińców 
(wrogo nastawionych do Terebusa), że wspomaga 
partyzantów i jeńców radzieckich, którym udało 
się zbiec z obozów zagłady. Dlatego żandarmi czę-
sto przychodzili na plebanię w nadziei, że może na 
czymś księdza przyłapią. Widziano ich wałęsają-
cych się po cmentarzu w poszukiwaniu prawdopo-
dobnie ks. Terebusa. Żandarmi jeszcze w lipcu po 
morderstwach na plebanii zastrzelili Piotra Palon-
kę (przedwojennego posła na Sejm), a na kolonii 
Stójło wymordowali rodziny Czwórnogów i Mo-
rawskich – razem z dziećmi 10 osób. Spalili rów-
nież ich gospodarstwa. 

Wobec nasilających się mordów nasze pod-
ziemie nakazało sabotaż. W połowie sierpnia spa-
liły się sterty ze zbożem w majątku Siennica Róża-
na, Wierzchowiny, Surhów. Wszystkie jednej nocy 
o godzinie 23:00. Zapowiedziano, że jeżeli będą 
kolejne morderstwa, to znowu nastąpi odwet. 

  30 sierpnia 1942 roku rano oddziały żan-
darmów i wojska okrążyły wieś Siennicę Różaną. 
Wypędzono wszystkich mężczyzn przed kościół 
i trzymano przez kilka godzin pod lufami karabi-
nów maszynowych. Zażądano wydania sprawców 
pożarów grożąc, że jeżeli sprawców nie będzie, wy-
strzelają wszystkich. 

Podpalacze nie zgłosili się, bo ich nie było 
wśród spędzonych mieszkańców Siennicy Różanej. 
Spalenia dokonali AK-owcy z Siennicy Nadolnej. 
To, że 30 sierpnia 1942 roku nie doszło do masakry 
jaką zapowiedzieli żandarmi, zawdzięczać należy 
w dużej mierze wstawiennictwu administratora 
majątku Siennica Różana. Administrator Maksy-
milian Mertens (Niemiec) zrozumiał wówczas, że 
zabicie nawet wszystkich aresztowanych mężczyzn 
nie powstrzyma Polaków przed zemstą. Bał się 
i o swoją skórę. W rezultacie żandarmi wybrali 
tylko dziesięciu, ale i z tej grupy Mertens wyciąg-
nął jeszcze trzech. Siedmiu żandarmi zatrzymali, 
a pozostałych zwolnili. Zatrzymanych przewieźli do 
obozu na Majdanku. W maju 1945 roku z siedmiu 
zabranych 30 sierpnia 1942 roku wrócił tylko jeden 
- Józef Golec po 3-letnim pobycie w obozach kon-
centracyjnych: Majdanek, Flossenburg, Gross–Ro-
sen i Nordhausen. Uwolniony został przez wojska 
amerykańskie 9 maja 1945 roku. 

 Żandarmi w obawie, że gdy będą za mało 
gorliwi, to władze wyślą ich na front wschodni 
(czego się najbardziej obawiali) utrzymywali się 
na posterunku w Siennicy do roku 1943. Po akcji 
na wójta Stepaniuka i na posterunek żandarmerii, 
wyprowadzili się i morderstwa ustały. Uważali – 
i słusznie – że dalszy pobyt na posterunku w Sien-
nicy Różanej jest równie niebezpieczny jak front 
wschodni.

Życie budowane od nowa

We wrześniu 1945 roku dostałem list od 
księdza Terebusa. Ucieszyłem się, że żyje. Zaprosił 
mnie do przyjazdu do siebie. Pojechałem. Był pro-
boszczem w małej parafii Rogóźno koło Łęcznej. 
Prosił mnie o wykonanie w betonie cokołu pod fi-
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gurę Matki Boskiej na cmentarzu przykościelnym, 
ofiarowaną przez niego jako wotum dziękczynne 
za podwójne ocalenie - raz w Siennicy Różanej od 
śmierci z rąk żandarmów, a drugi – za wybawienie 
z ciężkiego zapalenia płuc, jakie przechodził na po-
czątku tego roku. 

Gdy odjeżdżałem po ukończeniu pracy, 
ksiądz powiedział, że ma jeszcze jedną wielką 
prośbę do mnie - może ostatnią w życiu. Prosił, że-
bym postarał się odnaleźć krzyż, który mu kiedyś 
ofiarowałem. Mówił: Ja czułbym się zdrowszym, 
silniejszym, gdyby ten krzyż wisiał nad moim 
łóżkiem. Po powrocie postanowiłem wznowić po-
szukiwania. Pojechałem do Siennicy i rozpytałem 
gdzie tylko można było, ale nikt nie umiał mi po-
wiedzieć, co stało się z krucyfiksem. Dowiedziałem 
się tylko, że w drugim dniu po pogrzebie Piotrusia 
i księdza Galewskiego krzyż z pokoju stołowego 
na plebanii znikł. W 1943 roku zaraz po ucieczce 
żandarmów z posterunku byłem w Siennicy, roz-
mawiałam z panem Kazimierzem Łozą i on mówił, 
że w drugim dniu po pogrzebie zamordowanych 
był na plebanii. Widział plamy niedomytej podłogi 
w pokoju stołowym, ale krzyża na pewno nie było. 
W sypialnianym pokoju księdza proboszcza zoba-
czył małą rzeźbę w drzewie i głowę księdza Tere-
busa wykonaną w gipsie. Te moje rzeźby zdjął ze 
ściany i zabrał, żeby je przechować w swoim miesz-
kaniu. Teraz skoro się zgłosiłem - oddaje mi je. To 
zgadzałoby się z tym, co mówiła mi pani Galewska, 
że po włożeniu ciała syna do trumny, przyniosła 
wiadro wody z sadzawki i wymyła podłogę, żeby 
buty oprawców – żandarmów – nie deptały krwi 
jej syna. Ani wtedy, ani zaraz po wojnie krucyfiksu 
nie udało się odnaleźć. Ksiądz Terebus chorował na 
raka płuc, zmarł w październiku 1955 roku.

Ja w tym czasie od dziesięciu lat realizowa-
łem swoje marzenia. W październiku 1945 roku, 
jak tylko otwarto Akademię Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, dostałem się na studia na wydziale rzeźby. 
W 1949 roku prof. Xawery Dunikowski – projek-
tant pomnika Powstańców Śląskich na Górze św. 
Anny - powierzył mi przekłucie głów na pomniku. 
Zorganizowałem wśród kolegów kończących studia 
trzech do pomocy i razem przekłuliśmy osiem głów 
wysokości 1 m w granicie strzegomskim. W 1950 
roku powołano mnie na asystenta ASP w Krako-
wie. Dyplom ukończenia wyższych studiów arty-
stycznych zdobyłem w 1952 roku (numer dyplomu 
112). Po otrzymaniu zamówienia na odbudowę 

Krzyż wpisany w historię Józef Ciechan 



��

zniszczonego przez hitlerowców pomnika POW 
w Międzyrzecu Podlaskim, zwolniłem się z asy-
stentury ASP w Krakowie. Pomnik w Międzyrzecu 
Podlaskim odbudowałem w latach 1957-1958. 

Swojemu miastu wykonałem w latach 1965-
1968 granitowy pomnik „Bohaterom Ziemi Kras-
nostawskiej”. Odsłonięcie odbyło się 5 maja 1968 
roku. Relacje publikowano w gazetach: „Sztandar 
Ludu”, „Polska Zbrojna”, „Trybuna Ludu”. Na Lu-
belszczyźnie wykonałem także kilka form rzeźbiar-
skich upamiętniających walkę Narodu Polskiego 
z hitleryzmem. Za działalność okupacyjną otrzy-
małem Krzyż Walecznych, a za działalność społecz-
ną powojenną - Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski. Jestem kombatantem (legitymacja 
nr 0385516). 

Dopiero w styczniu 1983 roku otrzymałem 
wiadomość, że jakiś duży krzyż widziano u pań-
stwa Karczewskich na Woli Siennickiej. Pojechałem 
tam. Gdy wszedłem do izby zobaczyłem na ścianie 
mój krucyfiks. Ucieszyłem się, jakbym wygrał przy-
słowiowy milion na loterii. Wtedy dowiedziałem się, 
w jakich okolicznościach krzyż ten znalazł się u nich. 

Ojciec państwa Karczewskich – Łukasz 
Karczewski - przez prawie całe swoje życie był 
„brackim” w kościele - zbierał na tacę, śpiewał 
godzinki w kościele, ubierał księdza w szaty litur-
giczne, służył do mszy świętej. Znałem go bardzo 
dobrze, był człowiekiem uczciwym i szlachetnym. 
Kiedy dowiedział się o morderstwach na plebanii, 
uprzytomnił sobie, że teraz Niemcy na pewno za-
mkną kościół, a plebanię może nawet spalą. Uznał, 
że trzeba ratować co się da. Do kościoła od jego 
domu było około półtora kilometra. Sam był słaby, 
nie mógł chodzić – posłał więc do kościoła swoje 
dzieci (7 i 9 lat). Wytłumaczył im, gdzie w zakrystii 
leży ukryty klucz do szafki, w której znajdowały się 
monstrancja i kielichy mszalne. Dzieci zapakowa-
ły te przedmioty w obrusy znalezione w komodzie. 
Trzeci obrus wzięły, żeby zapakować krzyż wiszący 
w stołowym pokoju na plebanii: Bo tak przykazali 
tato. Ojciec ukrył to wszystko na spodzie skrzyni 
pod bielizną. Po kilku tygodniach, gdy przyszedł 
nowy ksiądz do parafii, pan Łukasz odesłał mon-
strancję i kielichy do kościoła, a krzyż pozostał 
w skrzyni. Łukasz Karczewski zmarł w ostatnim 
roku okupacji. Za życia często przypominał dzie-
ciom, żeby oddały krzyż, jak się zjawi ksiądz Tere-
bus albo Józef Ciechan – rzeźbiarz, który ten krzyż 
rzeźbił. W dniu odnalezienia krzyża, czyli 9 stycz-
nia 1983 roku – ksiądz Terebus nie żył już od 28 lat. 

Nigdy w czasie poszukiwań 
nie przyszło mi na myśl, żeby 
o krucyfiks zapytać Karczew-
skich. Może dlatego, że Łuka-
sza już dawno nie było wśród 
żyjących.

Karczewskich wyna-
grodziłem za dobre przecho-
wanie i krzyż zawiesiłem na 
ścianie naszej sypialni. Cenię 
go, bo oprócz tego, że jest to 
moja pierwsza praca, posiada 
dla mnie inną wartość. Na od-
wrocie krzyża jest dedykacja: 

KS. J.TEREBUSOWI NA IMIENINY 19.III.1928 
ROKU PIERWSZĄ SWOJĄ SAMODZIELNĄ PRA-
CĘ OFIARUJĘ WDZIĘCZNY JÓZEF CIECHAN 
UCZ.II.R. RZEŹBY PSPD W ZAKOPANEM. 

Józef Ciechan
Od redakcji: 

Józef Ciechan był autorem wielu rzeźb i pomników 
m.in. wykonał w 1937 roku popiersie Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, które jakimś cudem przechowa-
ło się w Urzędzie Gminy w Siennicy Różanej oraz  
obelisk przy Szkole Podstawowej im. Synów Pułku 
w Siennicy Różanej, który odsłonięto 5 maja 1968 r.
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Franciszek Marek

Mama

Mama to proste ciche słowo
A jednak po latach brzmi dźwięcznie
Każdy z nas dobrze je pamięta
Nie wspomnieć byłoby niezręcznie

Ty mi bezcenne życie dałaś
O moje zdrowie zawsze dbałaś
Czas poświęciłaś dla mnie cały
Nienagrodzony trud niemały

Pamiętam stary elementarz 
W twoich dobrych rękach trzymany
Nauczyłaś mnie pisać czytać 
Dobrze mi było u mamy

Dziękuję ci za wychowanie
I za wielki trud poświęcony
Nie zawsze o nim pamiętałem
Nawet gdy nie byłem już młody

Warto wspominać dziś po latach
Tamte cudowne wspólne chwile
Mama już odeszła jak wszyscy
I mój czas niebawem przeminie

Trwanie

Trwanie przez wieki to rzecz wspaniała 
My zaś nie znamy jego końca 
Życie jest przemijające i kruche
Historia dziejów nie zna wyjątku

Nieubłagane przemijanie to rzecz święta
Piękność rodzi się w bólu i cierpieniach
Stulecia płyną - pokolenia odchodzą
Jedni drugim przekazują czym się trudzą

Człowiekowi nic nie jest dane na zawsze
Podobnie jak wieki i on przeminie
Następcom pozostawi tylko ślad istnienia
Twórzmy aby pokolenia pamiętały 

Nie zatraćmy talentów otrzymanych od niebios
Piękny jest kamień szlachetny jeśli szlifowany
Pamiętajmy – diamenty nie rodzą się same
Ich doskonałość to kunszt twojego warsztatu

Wzlecieć ponad światy to nasze zadanie
Swoim dziełem nieśmy innym to przesłanie 
Żyjemy nie dla siebie lecz dla Stwórcy
A nasz poranek nie będzie trwał bez końca
 

Droga  

Po życiu doczesnym szedł ziemianin do nieba 
Tak sobie myślał przekonany o tym święcie
Jak już tam posmakuję wieczystego chleba   
To zaproszę wszystkich w te niebiańskie objęcia

Nie wiedział biedak że aby przejść wieczne wrota
Trzeba być czystym jak łza spadająca z oka
Że cel życia nie zawsze jest w zasięgu wzroku 
I podążać warto w świetle a nie pośród mroku

Droga czysta i prosta - satysfakcja wielu
A w nas dziecinna tęsknota aby dróżkami
Obejść zbędne rozdroża ominąć zakręty
Wszystko i tak za mało aby zostać świętym

Świtem podróż życia od nowa się zaczyna
Stwórz trasę przyjazną dla innych i dla siebie
Bądź dobrej myśli w tym powodzenia przyczyna
Kochaj i szanuj bliźnich a dostąpisz nieba 

Drogi opatrzności się schodzą i rozchodzą 
Idź prostą ścieżką - od losu nie żądaj wiele
Zmęczeni kończą życie a dzieci się rodzą
Czas - droga - bezkres to wędrowca przyjaciele

1.11. 2016 r.

Poezja Franciszek Marek
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Monika Nagowska

 

Spacerek z Augustem, cz. 5

August Cieszkowski, choć wiódł życie 
świątobliwe – do grona świętych nie należy. Zdą-
żył jednak stać się patronem dla wielu instytucji, 
organizacji, uczelni i ulic. Od 2014 roku patronuje 
też Zespołowi Szkół CKR w Siennicy Różanej, a od 
pewnego czasu również – czytelniczym spacerom 
na łamach „Ziarna”. A spacerować lubił August 
szczególnie. Wydaje się niemożliwe, by podczas 
pobytu w Surhowie nie odwiedził cudownego miej-
sca w pobliskiej Łukaszówce. Zresztą przez całe 
swoje długie życie wędrował…

…pod opieką świętych patronów

Święty Łukasz Ewangelista przypisany 
jest do Surhowa w sposób szczególny, choć naj-
pierw związany był z owym cudownym miejscem w 
Łukaszówce. A właściwie odwrotnie – to cudowne 
miejsce związane było ze św. Łukaszem, bo w koń-
cu od jego imienia wzięło swoją nazwę. Początki 
kultu datuje się na koniec XVI wieku, gdyż to wów-
czas pobudowano z kamienia i cegły leśną kaplicz-
kę, przy której zamieszkali pustelnicy. Stanęła ona 
w miejscu gdzie – jak głosi tradycja – objawiła się 
Matka Boża i św. Łukasz i w którym biło cudowne 
źródło. A ponieważ św. Łukasz nie tylko zasłynął 
jako autor Ewangelii, ale i jako pośrednik łask, ka-
plicę zaczęli odwiedzać pątnicy wznoszący prośby 
o uzdrowienie. 

Z czasem nieznany fundator zamówił 
u nieznanego autora obraz Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem i św. Łukaszem Ewangelistą. Czas powstania 
dzieła również pozostaje tajemnicą, po raz pierw-
szy wspomina się o nim w 1672 roku. Kult się roz-
wijał. Gdy została cudownie uzdrowiona Krystyna 
z Lubomirskich Potocka, wówczas wraz z mężem 
Feliksem Potockim (starostą krasnostawskim) 
ufundowała drewniany kościół na wzniesieniu 
zwanym wzgórzem św. Łukasza. Choć kościół dziś 
już nie istnieje, to szczególną pamiątką po świątyni 
jest odnaleziona w tym miejscu metalowa tabliczka 
z łacińskim tekstem: „Świętemu Łukaszowi Ewan-
geliście na chwałę i cześć (…) tego miejsca stró-
żowi i prawdziwemu jego opiekunowi ze wszech 
miar wyjątkowemu, kościół ten od fundamentów 
na koszt własny wznieśli (…) w roku od zbawienia 
ludzkości 1677 w dniu 9 miesiąca czerwca”.1 W tym 
właśnie czasie miejsce to odwiedził biskup diece-
zji chełmskiej Stanisław Święcicki i wraz z funda-
torami położono kamień węgielny pod świątynię. 
Przez kolejne lata Krystyna Potocka pielgrzymo-
wała tu z Wojsławic, zawsze w dzień św. Łukasza, 
aby modlić się przed cudownym obrazem. To ba-
rokowe dzieło namalowano farbami olejnymi na 

1 Ks. Wiesław Józef Szewczuk: Sanktuarium Mat-
ki Bożej i św. Łukasza Ewangelisty w Surhowie. Sur-
hów: Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP 
i św. Łukasza, 2007, s. 12.
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Kapliczka w Łukaszówce – stan w 2010 r. 

Otoczenie kapliczki w Łukaszówce.
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płótnie. Głównymi postaciami przedstawionymi 
na szarym tle przez nieznanego artystę są – Matka 
Boska z Dzieciątkiem i św. Łukasz w ciemnoniebie-
skiej szacie i czerwonym płaszczu.2 Wokół Maryi 
widać w obłokach główki aniołków, przy czym je-
den rozparł się wygodnie na samej górze po prawej 
stronie – ma przez ramię przerzucony czerwony 
płaszcz, co stanowi przeciwwagę dla szaty św. Łu-
kasza. W prawym dolnym rogu widoczne są cztery 
większe postacie, przy samym brzegu obrazu pią-
ta umieszczona w cieniu, a tuż przy niej – jakby 
w dalszej perspektywie – wychylająca się maleńka 
twarz szóstej postaci, odkryta w wyniku przepro-
wadzonej konserwacji, a wcześniej niewidoczna. 
Na obrazie znalazła się też zwierzęca głowa. Praw-
dopodobnie z malowidła spogląda w stronę wejścia 
do kościoła… cielę, gdyż wół, byk i cielątko to przy-
jęte w ikonografii atrybuty św. Łukasza. I oprócz 
małego Jezusa, który unosi rękę w geście błogosła-
wieństwa jest to jedyna postać patrząca z obrazu 
w oczy wiernym.

Jak św. Łukasz peregrynował przed wie-
kami ze św. Pawłem, tak w 1764 roku jego wize-
runek na znacznie mniejszą odległość zawędrował 
z Łukaszówki do drewnianego kościoła w Surhowie. 
W 1780 roku  zaopatrzono go w srebrne koszul-
ki i korony, które do dziś ozdabiają postać Maryi 
i Jezusa (częściowo pozłocone).3 A  także srebrną 
aureolę i pas dla św. Łukasza oraz srebrny półksię-
życ umieszczony pod stopami Matki Boskiej. Po 
kolejnych dziesięcioleciach – 18 października 1821 
roku – obraz znowu zmienił miejsce, bo ze świą-
tyni drewnianej  przeniesiono go tuż obok do mu-

2 Św. Łukasz uznawany jest za patrona służby zdrowia 
i artystów malarzy. W Ewangelii św. Łukasza spisanej 
między 70 a 80 r. odnaleźć można kilkadziesiąt terminów 
medycznych – stąd przypuszczenie, że był medykiem. 
W Liście do Kolosan św. Paweł nazywa go wprost „umi-
łowanym lekarzem”. To św. Łukaszowi zawdzięczamy 
bardzo plastycznie oddany wizerunek Najświętszej Ma-
rii Panny i barwne opisy wydarzeń w Ewangelii. Według 
legendy on jako pierwszy namalował Madonnę z Dzie-
ciątkiem i praca ta stała się pierwowzorem wszystkich 
późniejszych obrazów. Sam św. Łukasz w ikonografii 
jest przedstawiany przez artystów podczas malowania 
portretu Madonny lub pisania Ewangelii i Dziejów Apo-
stolskich. Spisał je dla chrześcijan nawróconych z pogań-
stwa, a zapewne poznał ich wielu, gdyż towarzyszył św. 
Pawłowi w jego podróżach misyjnych. 
3 Koszulka – inaczej sukienka lub okład, czyli ozdobna 
osłona na pewne partie obrazu wykonana ze szlachetnych 
metali.

rowanej, czyli kościoła wybudowanego z fundacji 
Zofii i Pawła Cieszkowskich (rodziców Augusta). 
Zofia nie doczekała tej chwili, zmarła w 1818 roku, 
a obraz do dziś zajmuje miejsce w ołtarzu głównym, 
znajduje się przy tym w doborowym towarzystwie 
innych świętych. 

Można powiedzieć, że świętego Łukasza 
fundatorzy nowego kościoła zastali już w Surhowie, 
jednak w kolejnych dziesięcioleciach wizerunków 
świętych patronów przybywało.4 Prawdopodob-
nie jako pierwszy powstał ufundowany przez Pa-
wła Cieszkowskiego obraz „Nawrócenie św. Pawła”, 
pędzla Mikołaja Montiego.5 Scena uchwycona przez 
Montiego jest często malowana przez artystów. To 
moment, w którym Paweł podążając wraz z wojskiem 
do Damaszku (w celu uwięzienia znajdujących się 

4 Wizerunek św. Łukasza i Matki Bożej w ołtarzu głów-
nym na co dzień zasłonięty jest obrazem Przemienienia 
Pańskiego, przesuwanym za pomocą urządzenia elek-
trycznego, jakie zostało zamontowane po konserwacji 
w 1993 roku. 
5 Jak ustalili Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy „Nawróce-
nie św. Pawła” wystawione zostało w Warszawie już w maju 
1819 r., o czym donosiła „Gazeta Korrespondenta Warszaw-
skiego i Zagranicznego” (1819 nr 35, z dn. 1 maja).

Ołtarz główny w kościele w Surhowie.

Spacerek z Augustem Monika Nagowska



��

tam chrześcijan) nagle widzi światło, spada z konia 
i słyszy głos Jezusa „Szawle, Szawle, czemu Mnie 
prześladujesz?”. Traci wzrok i od tego wydarzenia 
dokonuje się jego nawrócenie. Obraz obecnie znaj-
duje się na prawej bocznej ścianie kościoła. Scena 
jest bardzo dynamiczna. Przyszły święty leży na zie-
mi bez hełmu, z nieobecnym wzrokiem i lewą ręką 
wyciągniętą ku górze. Ubrany jest w tradycyjny strój 
rzymskiego żołnierza i czerwony płaszcz, z krótkim 
mieczem przypasanym do boku. Podtrzymuje go to-
warzysz, który wymownie wskazuje na własne oczy, 
chcąc dać do zrozumienia co stało się z Pawłem. Po-
zostałe osoby zdają się nie zauważać tego wydarzenia, 
widać nogi innego przechodzącego żołnierza i koń-
skie kopyta, a w oddali – całe zastępy wojska. Obraz 
Montiego wymieniono w inwentarzu parafii w 1829 
roku, podobnie jak inny obraz, którego już dziś nie 
ma w Surhowie – „Św. Zofia z córkami”. Oba umiesz-
czone były w ołtarzach bocznych, pierwotnie znajdu-
jących się w głębi kościoła, a po remoncie świątyni 
w 1876 roku, przesuniętych bliżej prezbiterium. Neo-
barokowe ołtarze wykonano z drewna sosnowego 
i lipowego, są one polichromowane i złocone.6 Ołtarz 
główny ozdabiają cztery kolumny i zwieńczenie z syl-
wetką gołębicy otoczonej promieniami, czyli symbo-
lem Ducha Świętego, a także postaci dwóch aniołków 
(pierwotnie czterech). Po obu stronach cudownego 
obrazu znajdują się rzeźbione figury Apostołów św. 
Piotra i św. Pawła z połowy XIX wieku. Warto wspo-
mnieć, że ołtarz główny w kościele w Jaruzalu, gdzie 
ślub brali August i Helena również jest ozdobiony 
figurami tych dwóch świętych.7 

Obecnie w ołtarzu bocznym po lewej stro-
nie znajduje krucyfiks, rzeźbiony w drewnie i poli-
chromowany, umieszczony na czerwonym suknie, 
wymieniany w parafialnych inwentarzach od 1884 
roku. Zaś po prawej stronie – znacznie późniejszy 
obraz Matki Bożej Różańcowej z 1932 roku. W sur-
howskim kościele na lewej bocznej ścianie można 
też dostrzec malarskie przedstawienia: „Nawie-
dzenie NMP” i „Św. Mikołaj” – oba z XIX wieku. 
Pierwszy z nich przedstawia scenę Nawiedzenia, 

6 polichromowany – od gr. „polychromos” – wielobar-
wny; polichromia, to wielobarwna dekoracja malarska 
rzeźby i wyrobów rzemiosła artystycznego oraz ścian.
7 Imiona te w szczególny sposób przywołano w całkiem 
współczesnej historii Jaruzala, gdyż to właśnie ta miej-
scowość i charakterystyczny drewniany kościół „zagrały” 
Wilkowyje w serialu „Ranczo”. Dwie najważniejsze osoby 
w Wilkowyjach – wójt i ksiądz proboszcz – noszą właśnie 
imiona Piotr i Paweł.

gdy Maria Panna przybywa do św. Elżbiety i św. 
Zachariasza. Osoby te namalowano na tle frag-
mentu rzymskiej budowli i krajobrazu z błękitnym 
niebem i drzewami. Trzem głównym postaciom 
towarzyszy jeszcze sześć osób, w tym dwie kobie-
ty w barwnych, przyciągających wzrok szatach. 
Twarz Marii promienieje spokojem, uwagę zwra-
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Św. Piotr i św. Paweł – figury z ołtarza głównego 
w kościele w Surhowie.
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cają jej bardzo jasne włosy. Natomiast św. Mikołaj 
został namalowany na neutralnym tle (z tyłu moż-
na dostrzec niewyraźny zarys wzgórz) w brązowym 
połyskliwym płaszczu z ciemnoszarym podbiciem 
i jasnej sutannie przepasanej w pasie oraz jasnych 
pantoflach. W prawej dłoni trzyma  księgę, a w dło-
ni lewej pastorał oparty o ziemię. Nosi złotą bisku-
pią mitrę na głowie, zwieńczoną małym krzyżem, 
spogląda ku niebu.8 Przez artystę uchwycony został 
prawdopodobnie w drodze, bo przecież to patron 
podróżników. Święty ten związany jest też z innym 
kościołem bliskim sercu Augusta. Po opuszczeniu 
ziemi krasnostawskiej i osiedleniu się w podpo-
znańskiej Wierzenicy, August Cieszkowski chodził 
do pięknego drewnianego kościoła p.w. św. Miko-
łaja. Patron ten do dziś spogląda na wiernych z oł-
tarza głównego, znajduje się tam bowiem jego rzeź-
biona postać z pastorałem w dłoni i otwartą księgą, 
na której leżą trzy złote kule.9 Obecnie świątynia ta 
jest odrestaurowana, podobnie jak znajdująca się 
w niej krypta Cieszkowskich, gdzie pochowany zo-
stał August, jego żona Helena, ojciec Paweł, a także 
synowie – August junior i Krzysztof. W tym gronie 
najbliższych brakuje Zofii z Kickich Cieszkowskiej 
(została pochowana we Florencji) oraz małej sio-
strzyczki Augusta – Gabrieli – która zmarła w dzie-
ciństwie w 1820 roku. Przypuszcza się, że spoczęła 
na przykościelnym cmentarzu w Surhowie, usu-
niętym w 1876 roku podczas rozbudowy świątyni. 
Jeśli był na nim grób Gabrieli, to nie pozostał po 
nim żaden ślad. 

Jest za to obecna tu jej matka Zofia. Wzo-
rem XIX-wiecznych zwyczajów w symboliczny 
sposób wróciła z ziemi włoskiej do Polski i w koś-
ciele znalazło się jej serce. Zostało zamurowane za 
epitafium z czarnego marmuru po prawej stronie 
prezbiterium.10 Mijają stulecia, a kościół w Surho-
wie nadal wznosi się nad doliną rzeki Wojsławki 
i wszystko jest tak jak być powinno. Wszak świąty-
nie stawia się na opoce, by trwały. Za to przezna-

8 mitra – inaczej infuła, czyli w Kościele rzymskokatoli-
ckim uroczyste nakrycie głowy biskupów.
9 Trzy kule są związane z jedną z legend o św. Mikołaju 
i symbolizują posag, który ofiarował trzem ubogim dziew-
czętom, aby mogły wyjść za mąż. Św. Mikołaj patronuje 
w Wierzenicy wielu ciekawym przedsięwzięciom. Docze-
kał się nawet własnej statuetki, wręczanej osobom szcze-
gólnie zasłużonym dla społeczności i obdarzanym tytu-
łem „Przyjaciela Wierzenicy”. 
10 epitafium – ozdobna tablica ku czci zmarłego wmuro-
wana w ściany lub filary kościołów lub klasztorów.
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czeniem zwykłych ludzi i świętych patronów jest 
wędrówka. Najwyraźniej August Cieszkowski do-
brze o tym wiedział, bo nie dość, że podróżował po 
całej Europie, to z upodobaniem spacerował każ-
dego dnia. Również po surhowskich włościach.

Monika Nagowska 

Redakcja „Ziarna” składa serdeczne podziękowa-
nia ks. Edwardowi Janowi Łatce i organiście panu 
Szczepanowi Peździe za pomoc w przygotowaniu 
dokumentacji fotograficznej do tekstów na temat 
kościoła w Surhowie.
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Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Łukaszem 

Nawiedzenie NMP 

Św. Mikołaj
Nawrócenie św. Pawła (fot. Monika Nagowska)



„Znicz” Siennica Różana, początek lat 90. XX w. W górnym rzędzie od lewej: Marian Klejna, Alek Krawiec, Mirek 
Brzeziński, Krzysiek Winiarczyk, Jacek Mazurek, Romek Szpilski, Cezary Kaczor. W dolnym rzędzie: Tomek Knap, 

Jacek Karwat, Radek Knap, Grzesiek Bednaruk, Mariusz Bednaruk, Janek Siwczak

Aktor Jerzy Rogalski prowadzi warsztaty dla Teatru Pokoleń



Słomkarka Janina Bodio, Chór Mieszany „Echo” i Kapela Ludowa „Siennica” reprezentują naszą gminę 
w Lubartowie, Siennicy Nadolnej, Nieliszu, Krasnymstawie, Rejowcu i Sawinie.



XVI Spotkanie Opłatkowe - 30.12.2017 r.



55-lecie KGW w Siennicy Królewskiej Małej - 26.08.2018 r.



Spektakl Teatru Pokoleń w Urzędowie - 19.11.2017 r.
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Wernisaż Marii Rutkowskiej 
podczas promocji „ZIARNA”

Gwiazdą promocji 44 wydania siennickie-
go czasopisma „Ziarno” była malarka Maria Rut-
kowska, która interesująco opowiedziała o swojej 
twórczości, ujawniając jednocześnie rodzinne 
powiązania z naszą gminą. Częstowała przy tym 
lampką wyśmienitego wina. Oprócz stałych bywal-
ców dopisali również reprezentanci środowisk ar-
tystycznych Krasnegostawu, Chełma oraz Siennicy 
Różanej. Podczas wernisażu 22 sierpnia 2017 roku 
autorka wystawy tradycyjnie poddała losowaniu 
swoje dzieła. Wyjątkowo poświęciła aż trzy olej-
ne miniatury, które wylosowały: Jadwiga Szaron, 
Wanda Berbeć oraz Regina Marek. Na okoliczność 
wystawy wydany został także folder, a prace dodat-
kowo zaprezentowano na łamach „Ziarna”. Malar-
ka otrzymała podziękowania i kwiaty z rąk sekre-
tarz Krystyny Skóry oraz przewodniczącego rady 
Waldemara Nowosada. 

Wśród zamieszczonych materiałów w cza-
sopiśmie znalazły się wzmianki o blisko 190 wyda-
rzeniach kulturalnych dotyczących siennickiej spo-
łeczności w okresie minionego półrocza. Zawartość 
numeru bogato ilustrowanego kolorowymi zdję-
ciami omówili redaktorzy – Andrzej David Misiu-
ra i Monika Nagowska – zapraszając do wypowie-
dzi publikujących autorów. Na okładce periodyku 
przedstawiono kolejny zespół, tym razem była to 
Strefa Wokalna Centrum Kultury w Siennicy Róża-
nej, której wokalista Wojtek Dziedzic wystąpił w mi-
nirecitalu. Swoje piosenki przy akompaniamencie 
gitary śpiewał także siennicki bard Edward Słotwiń-
ski. Spotkanie stało się również okazją do wręczenia 
dyplomów i wyróżnień w konkursie poetyckim.

WydarzeniaWydarzenia
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Powiatowe dożynki w Rudniku

W niedzielę 27 sierpnia 2017 roku podczas 
dożynek powiatowych w Rudniku gminę Siennica 
Różana reprezentowały delegacje Kół Gospodyń 
Wiejskich, Centrum Kultury oraz Zespół Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. 
KGW w Woli Siennickiej wyplotło okazały wieniec, 
który zwrócił uwagę uczestników oraz komisji kon-
kursowej i w rezultacie otrzymał III nagrodę, za 
wieńcami z Rudnika i Gorzkowa. Wieniec niosły 
w barwnych stylizowanych strojach dziewczęta z Ka-
peli Ludowej „Siennica” oraz młodzi strażacy z OSP 
w Woli Siennickiej w asyście przewodniczącej KGW 
Alicji Dubaj, radnej Marzeny Dubaj, wójta Leszka 
Proskury oraz przewodniczącego rady Waldemara 
Nowosada. Tradycyjne stoisko, które przygotowały 
i przystroiły KGW i OSP w Żdżannem pod okiem 
przewodniczącej Wiesławy Popik otrzymało wy-
różnienie, podobnie jak oddzielne stoisko Zespołu 
Szkół CKR. Wyróżnienie otrzymał także oryginalny 
wieniec w postaci biblijnej łodzi, który niosła w do-
żynkowym korowodzie delegacja uczniów z Zespołu 
Szkół CKR wraz z Anną Kowalik i Jackiem Jagiełłą. 
Na obu stoiskach znajdowały się materiały reklamo-
we oraz ostatnie wydania „Ziarna”, które łączą dzia-
łalność kulturalno-oświatową organizacji i instytucji 
z terenu gminy Siennica Różana. 

Starostami dożynek byli Dorota Koziej oraz 
Andrzej Łoński i to oni zgodnie z tradycją przeka-
zali symboliczny bochen chleba na ręce gospoda-
rzy – włodarza powiatu Janusza Szpaka i wójta 
Rudnika Tadeusza Zdunka. Widowisko obrzędowe 
przygotowała Krystyna Kobylańska, a w części ar-
tystycznej odbyła się m.in. rewia „Cygańskie Czary” 
z Eleną Rutkowską i występ zespołu wokalno-ta-
necznego „Galiczyna” z Ukrainy. Nie mogło zabrak-
nąć też Kapeli Ludowej „Siennica”, która koncerto-
wała na nowym kontrabasie i w nowym składzie.
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Siennica reprezentuje powiat 
na Kongresie Kultury

6 i 7 września 2017 roku w Centrum Spot-
kania Kultur w Lublinie odbył się Kongres Kultury 
Województwa Lubelskiego. W organizację wyda-
rzenia zaangażował się także Wojewódzki Ośro-
dek Kultury w Lublinie, a prezentację dorobku 
kulturalnego przygotowali wystawcy z terenu ca-
łego województwa. Oprócz prezentacji działalno-
ści poszczególnych instytucji w ramach kongresu 
odbyły się wykłady i dyskusje panelowe. Powiat 
krasnostawski reprezentowany był przez Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej i przez stałego współ-
pracownika siennickich animatorów – Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sienni-
cy Różanej. Na przygotowanej wspólnie ekspozy-
cji uczestnicy kongresu mogli obejrzeć najnowsze 
i archiwalne numery „Ziarna” i „Nestora”, tomiki 
poetyckie i publikacje okolicznościowe wydawane 
w Siennicy Różanej, materiały reklamowe szkoły, 
foldery, plakaty. Cyklicznie odtwarzano też prezen-
tacje multimedialne dokumentujące wydarzenia, 
jakie miały miejsce na terenie gminy w ostatnich 
latach, a także działalność Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego. Szczególną ozdobą stoiska 
były prace uczniów – wielkoformatowe fotografie 
oraz rysunki, które wzbudziły żywe zainteresowa-
nie zwiedzających. Siennica Różana zaprezento-
wała się jako aktywna gmina o bogatym dorobku 
kulturalnym (w której poprzez współdziałanie 
można organizować wielkie przedsięwzięcia) oraz 
jako miejsce ambitnych inicjatyw realizowanych 
na wysokim poziomie. Takie właśnie opinie prze-
ważały wśród osób licznie odwiedzających stoisko. 
Na kongresie gościli dyrektorzy i pracownicy insty-
tucji kultury, przedstawiciele świata nauki, a także 
twórcy i odbiorcy kultury zainteresowani wymianą 
poglądów, szukający inspiracji do działania i dzie-
lący się własnymi doświadczeniami. Siennicę Ró-
żaną w pierwszym dniu kongresu reprezentowali: 
Andrzej David Misiura (Dyrektor Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej) wraz z Eweliną Matczuk i Ka-
roliną Herbut oraz - z ramienia Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 
- Monika Nagowska. 

Na zdjęciu wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, 
Monika Nagowska, Andrzej Misiura, 

rektor Andrzej Wac-Włodarczyk. 
Poniżej Ewelina Matczuk i Karolina Herbut 

przedstawicielki Biblioteki Publicznej.
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Festyn integracyjny w Rudce

W słoneczną niedzielę 10 września 2017 
roku podczas uroczystej mszy św. odprawio-
nej przez dziekana ks. prałata Henryka Kapi-
cę poświęcona została odnowiona kapliczka św. 
Jana Nepomucena i Dom Wioskowy „Krynica” 
w Rudce. Uroczystość zainicjowała sołecki festyn 
integracyjny, który zorganizowany został przez 
mieszkańców, radnego, sołtysa, radę sołecką oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich w Rudce.

Przewodnicząca KGW Katarzyna Matysiak 
oraz radny Andrzej Korkosz pełniący obowiązki 
gospodarzy wręczyli darczyńcom i dobrodziejom 
specjalne podziękowania adresowane do Anny 
i Zbigniewa Wysockich, Anny i Andrzeja Korko-
szów, Marty i Rafała Brzyszków, Stanisława Pa-
tyry, piekarni Jadwigi Greli, prezesów Stowarzy-
szenia Miłośników Ziemi Siennickiej, prezesa RSP 
w Zagrodzie Adama Bojarskiego, burmistrz Han-
ny Mazurkiewicz, wójta Leszka Proskury i starosty 
Janusza Szpaka. Ponadto okolicznościowe wystą-
pienia wygłosili – Anna Kowalik wicedyrektor Ze-
społu Szkół CKR w Siennicy Różanej oraz dyrektor 
Centrum Kultury Andrzej David Misiura. Własne 
wiersze z życzeniami recytował Stanisław Patyra 
– syn miejscowej poetki Felicji Patyry, której po-
śmiertny tomik z wierszami „Srebrną snuję nić” 
oraz ostatni numer „Ziarna” rozdany został miesz-
kańcom Rudki.

Z okazji festynu wszystkich uczestników 
zaproszono na poczęstunek – każda gospodyni 
przyniosła własnoręcznie przygotowane potrawy. 
Przyjęcie urządzono w pomieszczeniach Domu 
Wioskowego „Krynica” oraz w kilku namiotach 
ustawionych na utwardzonym gruncie przystoso-
wanym do tańca. Pomysłowa scena na placu spor-
towym także spełniła swoje zadanie. Wystąpili tam 
najmłodsi mieszkańcy Rudki prezentując humo-
rystyczne przedstawienie, soliści Strefy Wokalnej 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej oraz Kapela 
Ludowa „Siennica”. Obsługę techniczno-logistycz-
ną zapewnił Piotr Szostek.

W przyszłości mieszkańcy Rudki planują 
zagospodarować uzdrawiające źródełko, które bije 
obok kapliczki. 

WydarzeniaWydarzenia
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Festiwal w królewskim wydaniu

Kulinarne specjały w królewskim wydaniu 
były oryginalną atrakcją i motywem III Festiwalu 
Siennickich Smaków, który odbył się 6 październi-
ka w Żdżannem. Tego roku do konkursu przystąpi-
ło 14 uczestników – wszystkie Koła Gospodyń Wiej-
skich z terenu gminy oraz reprezentacja Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy 
Różanej. Komisja w składzie: Hanna Mazurkie-
wicz, Dorota Sawa, Helena Nowosadzka, Mariola 
Niewiadomska i Marian Betiuk oceniała potrawy 
w konkurencjach: „Królowa Dynia”, „Król Ziem-
niak” i „Królewska Nalewka”. W pierwszej kon-
kurencji kolejne miejsca zajęły: KGW Wola Sien-
nicka, KGW Maciejów, Zespół Szkół CKR, KGW 
Wierzchowiny i KGW Boruń. Laureatami w konku-
rencji „Król Ziemniak” zostały kolejno: KGW Sien-
nica Królewska Duża, KGW Baraki, KGW Żdżanne, 
KGW Stójło i KGW Siennica Królewska Mała. Naj-
wyżej oceniono nalewkę przygotowaną przez KGW 
Siennica Różana oraz KGW Rudka, KGW Zagro-
da i KGW Kozieniec. Fundatorem nagród rzeczo-
wych za pierwsze miejsca w każdej z kategorii było 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej. 
Pozostałe jedenaście nagród w postaci bonów to-
warowych ufundowało Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej. Festiwal Siennickich Smaków cieszy 
się rosnącym powodzeniem. Panie uczestniczące 
w konkursie z roku na rok osiągają coraz większe 
mistrzostwo prezentując oryginalny kunszt, walo-
ry smakowe i estetykę zgłaszanych potraw. Posu-
mowaniem ostatnich edycji będzie specjalny fol-
der z przepisami nagrodzonych specjałów. Kiedy 
i w jakiej miejscowości gminy Siennica Różana od-
będzie się następna IV edycja festiwalu dowiemy 
się już niebawem. Do zobaczenia!



Andrzej David Misiura – poeta, malarz, grafik, literat, dziennikarz, animator kultury, sce-
narzysta i reżyser teatralny. Założyciel lub współzałożyciel pism: „Ziarno”, „Posłowie”, „Elip-
sa”, „Gazeta Krasnostawska”, „Nestor” oraz kapeli Czarny Salceson, Forum Sztuki A.K.T., 
Grupy Literackiej „Słowo” i innych. Redaktor naczelny Czasopisma Artystycznego „Nestor” 
oraz Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Ziarno”. Współtwórca Teatru Pokoleń w Siennicy 
Różanej. Zadebiutował w 1976 we „Wspólnych Sprawach” i „Kamenie”. Autor kilku tomików 
poetyckich, wydawnictw zbiorowych i 25 opracowań edytorskich. W latach 1980-1991 i od 
2013 do chwili obecnej dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Radny Miasta Krasny-
staw trzech kadencji i delegat do sejmiku chełmskiego (1990-1994). Odznaczenia: „Brązowy 
Wawrzyn Literacki” (2009), „Srebrny Krzyż Zasługi” (2014), Laureat „Złotych Karpi” (2015). 
Zajmuje się artystycznym malarstwem olejnym, a jego grafiki ilustrują zbiory wierszy i ukazy-

wały się np. w „Kamenie”, „Tygodniku Chełmskim” i „Tygodniku Zamojskim”. Należy do Grupy Plastycznej „Osiem-
nastka”, którą założył w Siennicy Różanej.
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Mistrzostwa Okręgu 
Lubelskiego

VIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tań-
ca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Siennica 
Różana Rytm 2017 zgromadziła prawie 170 par ta-
necznych z całego kraju. Wydarzeniu towarzyszyły 
Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego PTT.

Sobotnią rywalizację rozpoczęły najmłod-
sze pary taneczne, które nie posiadają jeszcze 
uprawnień zawodniczych. W starszych kategoriach 
niektóre pary startowały w Mistrzostwach Okręgu 
Lubelskiego PTT.

Z naszego regionu najlepiej w mistrzo-
stwach zaprezentowali się Daria Gawlik i Jakub 
Koguciuk reprezentujący Chełmskie Centrum 
Tańca RYTM. Wytańczyli trzecie miejsce w kate-
gorii open powyżej 18 lat i w stylu standardowym. 
Ta sama para w podobnej kategorii wygrała OTTT 
o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana.

Wysokie miejsce zajęli również inni tan-
cerze chełmskiego RYTMU: Patrycja Nowacka 
i Bartłomiej Przebierowski (drugie miejsce do 
10-11 lat, kat. G komb.), Nikola Grochowska 
i Łukasz Korol (drugie miejsce do 12-13 lat, kat. 
G komb.), Patrycja Joachimowicz i Szymon 
Mazurek (trzecie miejsce do 12-13 lat, kat. G 
komb.), Roksana Paralusz i Seweryn Hałaj 
(trzecie miejsce powyżej 15 lat, kat. D styl standar-
dowy) oraz Weronika Sokół i Daniel Pietryjas 
(drugie miejsce powyżej 15 lat, kat. B styl latynoa-
merykański).

Wśród tancerzy ze szkoły TAKT Chełm 
miejsca na podium zajęli: Aleksandra Czyż 
i Mateusz Grzeluk (pierwsze miejsce do 12-13, 
kat. F komb.), Magdalena Pietrykowska i Jan 
Kędzierawski (drugie miejsce do 14-15, kat. E+F 
komb.), Weronika Sikorska i Mikołaj Łokiń-
ski (drugie miejsce do 14-15, kat. D styl latynoa-
merykański). W Mistrzostwach Okręgu Lubelskie-
go dwa srebrne medale zdobyli Patrycja Koziej 
i Jakub Ungert (do lat 12-13, kategoria open 
w stylu standardowym i stylu latynoamerykań-
skim).

Organizatorami wydarzenia byli: Polskie 
Towarzystwo Taneczne Okręg Lubelski, Chełmskie 
Centrum Tańca RYTM, Urząd Gminy Siennica Ró-
żana i Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

WydarzeniaWydarzenia
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Gminne Święto Niepodległości

10 listopada 2017 roku w hali sportowej 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Siennicy Różanej odbyła się uroczystość z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. Tegoroczne 
obchody miały charakter gminny, ale rolę gospo-
darza pełniła szkoła prowadzona przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystości rozpoczęły 
się przemarszem uczestników z biało-czerwonymi 
flagami spod budynku Centrum Kultury do koś-
cioła parafialnego na mszę w intencji poległych za 
wolność i niepodległość ojczyzny. Nabożeństwo 
odprawił ks. kan. Ryszard Siedlecki. Wzięło w nim 
udział wielu znamienitych gości, m.in.: władze sa-
morządowe, przedstawiciele Związku Kombatan-
tów, Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy 
szkół i instytucji związanych z regionem, ucznio-
wie, nauczyciele oraz mieszkańcy angażujący się 
w życie społeczne gminy. Zgodnie z tradycją po 
mszy św. delegacja uczestników udała się na po-
bliski cmentarz parafialny, by złożyć hołd bohate-
rom walk o niepodległość. Dalsza część obchodów 
odbywała się w Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej. Obecność licznych pocztów sztandaro-
wych sprawiła, że wydarzenie miało szczególnie 
odświętny charakter. Uroczystość otworzył Dyrek-
tor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej Jacek 
Jagiełło. On też powitał gości przybyłych na spot-
kanie: Wójta Gminy Siennica Różana Leszka Pro-
skurę, Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara 
Nowosada, Prezesa Gminnego Koła Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych Juliana Kubinę 
wraz z członkami związku oraz Dyrektora Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej Andrzeja Davida Mi-
siurę, Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku Annę 
Fornal, Dyrektora Zespołu Szkół w Siennicy Róża-
nej Dariusza Michalaka, Dyrektora Banku Spół-
dzielczego Annę Frańczak, Komendanta Gminne-
go OSP Janusza Dobosza, a także mieszkańców 
gminy, nauczycieli i uczniów. 

Po przemówieniach gości rozpoczęła się 
część artystyczna „Ku Niepodległej” przygotowana 
przez uczniów Zespołu Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej. Uroczystość prowadzili – Malwina Adamczuk 
oraz Arkadiusz Siedlecki. Podczas akademii dzięki 
wierszom, pieśniom oraz ciekawostkom historycz-
nym, przypomniano widzom z jakim trudem wal-

czono o niepodległość ojczyzny. Na zakończenie 
dyrektor szkoły Jacek Jagiełło podziękował wszyst-
kim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie 
akademii i poczęstunku dla gości. W jadalni inter-
natu czekała na uczestników uroczystości tradycyj-
na grochówka oraz kawa i ciasto.
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Kiermasz, promocja, spektakl

Tegoroczny Kiermasz Bożonarodzeniowy 
organizowany przez Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej odbył się we wtorek 12 grudnia 2017 roku. 
Misternie wykonane świąteczne ozdoby prezen-
towały członkinie grupy rękodzieła artystycznego 
z terenu gminy m.in.: Janina Bodio, Agata Czemerys, 
Jolanta Czwalik, Natalia Głowacka, Agnieszka Her-
but, Maria Guz, Anna Jędrzejewska, Maria Kiełba-
sa, Bożena Kowalewska, Monika Mazur, Agnieszka 
Zaworska, Grażyna Zaworska oraz przedstawicielki 
KGW „Lawenda” z Siennicy Królewskiej Dużej.

Kiermaszowi towarzyszyło (wzorem ostatnich 
lat) spotkanie autorskie Jana Miszczaka połączone 
z promocją debiutanckiego zbioru poezji „Zielone 
serenady” wydanego jako 16 tom w serii „Biblioteka 
Ziarna”. Okładkę książki zdobi reprodukcja obrazu 
Marioli Niewiadomskiej z Grupy Plastycznej „Osiem-
nastka”, a korektą zajęła się Monika Nagowska.

Na wstępie dyrektor Centrum Kultury An-
drzej David Misiura przedstawił zebranym 72-let-
niego autora, obok którego zasiadła jego małżonka 
Krystyna oraz córki. Duże wrażenie wywarła recy-
tacja wierszy w wykonaniu aktorów Teatru Poko-
leń: Elżbiety Furtak, Teresy Klugi i Stefana Zająca. 
Później autor nie kryjąc wzruszenia z łezką w oku 
opowiedział o swoich odczuciach i osobiście zapre-
zentował wybrane teksty. Do gratulujących córek 
dołączył z przyjacielskim wystąpieniem starosta 
Janusz Szpak, wójt Leszek Proskura, zarząd Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku – Anna Fornal, sekre-
tarz Krystyna Skóra, przyjaciele i sympatycy. To-
mik „Zielone serenady” jako egzemplarz gratisowy 
otrzymali wszyscy obecni na spotkaniu. 

Popołudnie zakończył spektakl „Powróćmy 
jak za dawnych lat…” w wykonaniu Grupy Tea-
tralno-Muzycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Krasnymstawie w reżyserii Hovhannesa Alek-
sanyana. Nastrojowe i klimatyczne widowisko się-
gające romantycznego okresu międzywojennego 
zatrzymywało oddech i najbardziej niecierpliwych 
gości. Piosenka, taniec, dowcip i kostiumy zawład-
nęły publicznością. Na zakończenie wykonawcy ob-
darowali organizatorów upominkami, a w rewanżu 
każdy otrzymał pakiet wydawnictw Centrum Kul-
tury, świąteczne ozdoby oraz kwiaty i Pamiątkowy 
Medal Teatru Pokoleń. 

WydarzeniaWydarzenia
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Abstrakcyjnie 
przy muzyce i poezji

Wystawa malarstwa abstrakcyjnego Teresy 
Stasiak wzbudziła duże zainteresowanie. 18 lutego 
2018 roku na wernisażu w Galerii MAESTRO po-
dziwiały ją środowiska artystyczne gminy Siennica 
Różana oraz goście z sąsiednich miejscowości. Cykl 
obrazów stanowiących wystawę nosi tytuł „Pomię-
dzy” i powstał  w latach 2016-17. Autorka określa 
go następująco: Tematem przewodnim przedsta-
wianych prac są interaktywne relacje wielora-
kich przestrzeni we wszechświecie. Ich symbole 
– płaszczyzny rywalizując o dominację tworzą 
osnowę prac i najważniejsze jest to co dzieje się 
pomiędzy nimi, co tworzy klimat i nadaje smak.

Teresa Stasiak jest absolwentką Wydziału 
Artystycznego UMCS. Należy do ZPAP, Grupy „Pa-
leta” oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Lublinie. Warsztat swój doskonali pod opieką 
Macieja Bijasa.

Tę duchową ucztę wzbogacił koncert pio-
senek Edwarda Słotwińskiego, wykonanych przy 
akompaniamencie gitary oraz promocja tomiku 
poetyckiego „Sen kwitnącej łąki” autorstwa sien-
nickiej nauczycielki Janiny Dobosz (1936-1990). 
Książka ukazała się w serii „Biblioteka Ziarna”, 
którą współredaguje Monika Nagowska. Tego wie-
czoru wiersze poetki czytali: Anna Fornal, Elżbie-
ta Patyk, Klaudia Mazurek i Stefan Zając. Goście 
wypełniający salę wystawową Centrum Kultury 
po raz kolejny mieli okazję do wielorakich doznań 
artystycznych przekonując się tym samym, że nie 
samym chlebem człowiek żyje.
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Powołanie wśród fotografii

W niedzielę 21 stycznia 2018 roku słuchacze 
i sympatycy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sien-
nicy Różanej oraz zaproszeni goście uczestniczyli 
w niecodziennej uroczystości, na którą złożyło się 
nadanie ks. kan. Ryszardowi Siedleckiemu – pro-
boszczowi parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Siennicy Różanej tytułu asystenta 
kościelnego Uniwersytetu. Do prośby wniesionej 
przez zespół organizacyjny UTW w Siennicy Ró-
żanej Arcybiskup Metropolita Lubelski odniósł się 
pozytywnie, przesyłając pisemne powołanie. Od-
czytała je koordynator prac uniwersyteckich – Kry-
styna Skóra, sekretarz Gminy Siennica Różana.

Do życzeń arcybiskupa dołączyli zebrani 
w sali Centrum Kultury, życząc obfitości łask Bo-
żych w szerzeniu wartości chrześcijańskich w ra-
mach UTW w Siennicy Różanej. Kolędy w wykona-
niu chóru uniwersyteckiego były również wyrazem 
szacunku dla nowej funkcji ks. Ryszarda Siedle-
ckiego.

Drugą częścią uroczystości był wernisaż 
fotografii i wykład dziekana ks. prałata Henryka 
Kapicy: „Rezerwat przyrody Wodny Dół”, który 
przybliżył ten w istocie mało znany zakątek zie-
mi krasnostawskiej. Status rezerwatu Wodny Dół 
otrzymał w 1996 r. Zajmuje 186 ha i położony 
jest w miejscowości Niemienice. W wyniku erozji 
w Wodnym Dole powstały wzgórza, wąwozy oraz 
niezwykłe cuda przyrody. Zbocza dolin sięgają 
nieraz do kilkunastu metrów. Malowniczość tego 
miejsca tworzą różnorodne rośliny, kwiaty, ciekawe 
okazy drzew. Rosną tu storczyki, parzydełko leśne, 
wawrzynek szerokolistny, żuławiak wielkokwia-
towy, gnieźnik leśny, omieg górski, skrzyp pstry, 
zawilec gajowy, cieszynianka wiosenna (unikatowa 
roślina żyjąca w Karpatach). Do drzew rosnących 
w rezerwacie należy dąb (5,5 m obwodu), wiązy, klo-
ny, sosny, świerki, jawory, czereśnie. Oprócz roślin-
ności można tu spotkać różne zwierzęta, jak: dziki, 
lisy, kuny leśne, sarny, borsuki, różnorodne ptaki.

Rezerwat jest najpiękniejszy wiosną, ale 
o każdej porze roku budzi zachwyt i zachęca do 
spacerów. Jest obrazem przyrody namalowanym 
przez Boga-Stwórcę, jak stwierdził ks. dziekan, 
który od dawna zajmuje się fotografowaniem cie-
kawych miejsc i cudów przyrody. 

Po uczcie duchowej zebrani skonsumowali 
obiad. O deser, którym był wspaniały tort, zatrosz-
czył się ks. kanonik Ryszard Siedlecki – od dziś 
asystent kościelny Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Siennicy Różanej.

WydarzeniaWydarzenia
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Anna Fornal

Wiedeń

Wiedeń – jedno z 25 najpiękniejszych miast 
świata – mieli okazję zwiedzić 14-17 września 2017 
r. słuchacze dwóch Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku w Siennicy Różanej i Krasnymstawie oraz ich 
sympatycy.

Wszystkich zachwyciła wiedeńska archi-
tektura i malarstwo, doskonałość formy i prze-
pych dekoracji widoczny w budowlach sakral-
nych i świeckich wzniesionych przez Habsburgów 
i wcześniejszych władców.

Spacerując średniowiecznym szlakiem 
podziwialiśmy Katedrę św. Szczepana w stylu go-
tyckim, która w XVII wieku uległa barokizacji. 
Zwróciliśmy uwagę na strzelistą wieżę oraz dach 
pokryty 230 tys. glazurowanych dachówek. We-
wnątrz obejrzeliśmy ambonę, gotyckie sklepie-
nie, gotycką „Madonnę służących” z ok. 1300 r. 
i wczesnobarokowy ołtarz. Za katedrą kryły się uro-
cze i nastrojowe uliczki; przy jednej z nich miesz-
kał W. A. Mozart. W pobliżu wznosi się Kościół 
Kapucynów, gdzie znajdują się Krypty Cesarskie, 
a po prawej stronie najsłynniejszy pensjonat miasta 
– Hotel Sacher oraz neorenesansowy gmach Opery 
Wiedeńskiej z reprezentacyjną klatką schodową.

Graben – dawniej plac targowy – dzisiaj 
trakt spacerowy kapiący bogactwem i luksusem 
centrum handlowego Wiednia budził nasz zachwyt 
i niedowierzanie. Podobnych odczuć doznaliśmy 
na Targu Węglowym - najbardziej ekskluzywnej 
ulicy handlowej miasta, ze sklepami jubilerskimi 
i butikami. Z dala można było dostrzec Judenplatz, 
gdzie wznosi się pomnik Żydów zamordowanych 
w czasie II wojny światowej, Wysoki Rynek z fon-
tanną, Kościół Jezuitów, Kościół Dominikanów – 
druga pod względem wielkości świątynia Wiednia.

Ring wiedeński – to ciąg ulic, przy któ-
rych podziwialiśmy Muzeum Sztuki Użytkowej, 
w parku odlany z brązu złoty pomnik Johanna 
Straussa (syna), stację nieistniejącej kolejki miej-
skiej, fontannę zaopatrującą miasto w wodę źród-
laną z gór, gmach Wiedeńskiego Towarzystwa 
Muzycznego, gdzie odbywa się co roku „Koncert 

Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich”, Koś-
ciół św. Karola Boromeusza (najpiękniejsza baro-
kowa budowla sakralna na północ od Alp), muzea, 
parlament, Wiedeński Pałac Sprawiedliwości, ra-
tusz (neogotycka budowla świecka), piękny Kościół 
Wotywny upamiętniający ocalenie cesarza Fran-
ciszka Józefa I podczas nieudanego zamachu.

Hofburg – cesarski kompleks zamkowy 
budynków, które powstawały przez blisko sześć 
stuleci od czasów Ferdynanda I po Franciszka Jó-
zefa, to „miasto w mieście”. Zwiedzanie rozpoczę-
liśmy od Zamku Cesarskiego, przed którym wzno-
si się pomnik cesarza Józefa II. Przez Bramę św. 
Michała weszliśmy do kompleksu budynków, gdzie 
zwróciliśmy uwagę na Bibliotekę Narodową, Trakt 
Sal Redutowych, Kościół Augustynów, w którym 
Habsburgowie zawierali związki małżeńskie, Pałac 
Arcyksięcia Alberta, Kaplicę Zamkową, Skarbiec 
Cesarski, Muzeum Cesarzowej Sisi, Nowy Zamek.

Ze szczytu Kahlenbergu otworzył się przed 
nami wspaniały widok na miasto i część Dolnej Au-
strii. Na Kahlenbergu w kościele parafialnym pod 
wezwaniem św. Józefa uczestniczyliśmy we mszy 
koncelebrowanej przez księży uczestniczących 
w wycieczce.  W 300 rocznicę odsieczy wiedeńskiej 
miejsce to odwiedził papież św. Jan Paweł II. Są 
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tu jego pamiątki za kuloodporną szybą. Na terenie 
kościoła mieści się również niewielkie muzeum 
Jana III Sobieskiego.

Pałac Shonbrunn – dawna letnia rezy-
dencja cesarska zaprojektowana na wzór Wersalu 
budzi podziw swoją kunsztownością i ogromem. 
Jest kojarzona z panowaniem cesarzowej Marii 
Teresy. W skrzydle zachodnim pałacu podziwiali-
śmy różne pokoje o bogatym wystroju, np. Pokój 
Bilardowy, Gabinet Franciszka Józefa, Sypialnię 
Franciszka Józefa, Sypialnię Małżeńską Franciszka 
i Elżbiety (Sisi), Salon Cesarzowej, Salon Lustrzany 
i inne. Również okazałe sale w trakcie środkowym, 
w skrzydle wschodnim i na parterze wzbudzały 
powszechny zachwyt. Pałac Schonbrunn otoczony 
jest parkiem – ogrodem ozdobionym 6 fontanna-
mi – to park muzeum pełen kwiatów (róż) i róż-
nych okazów roślin. U podnóża wzgórza wznosi się 
fontanna Neptuna, a wierzchołek wzgórza uhono-
rowano słynną „Gloriettą”. Rośliny z lasów tropi-
kalnych można podziwiać w palmiarni, a kaktusy 
i inne sukulenty w cieplarni. Shonbrunn jest wy-
mownym świadectwem wspaniałej austriackiej hi-
storii – służył Habsburgom przez całe wieki, przez 
trzy lata zamieszkiwał go Napoleon, gościł euro-
pejskich władców podczas kongresu wiedeńskiego, 
tutaj urodził się i zmarł Cesarz Franciszek Józef, 

tutaj Cesarz Karol I podpisał w 1918 r. rezygnację 
z udziału w rządach. Pałac w 1996 r. został wpisany 
na listę UNESCO.

Uwagę naszą zwróciła część Wiednia 
w Trzeciej Dzielnicy, gdzie Friedensreich Hundert-
wasser (1928-2000) zaaranżował wybudowaną w 
latach 1983-1985 kamienicę o różnych kształtach 
zbliżonych do natury (krzywe okna, rosnące drze-
wa na dachu, brak proporcji, różne kolory, krzywi-
zny). Takich obiektów tego malarza i architekta jest 
w świecie około 40. Do ciekawostek należy fakt, że 
artysta został pochowany w Nowej Zelandii w gro-
bie ziemnym, obleczony w lniane płótno. Na grobie 
posadzono drzewo – jak sobie życzył – w którego 
koronie ma się odrodzić.

Historia Grinzingu liczy ponad tysiąc lat. 
Grinzing – to ważny ośrodek wiedeńskiego życia. 
To wiejska gospoda serwująca młode wino, które 
degustowaliśmy z przyjemnością podziwiając roz-
ciągające się na wzgórzach winnice. Wracając do 
Polski przez Czechy odwiedziliśmy Morawski 
Kras. Podziwialiśmy Jaskinię Macochy – niezwy-
kłe formacje skalne (stalagnity, stalaktyty), cieka-
we formy geologiczne – podczas pieszej wędrówki 
i rejsu podziemną rzeką Punkva.

Dla równowagi pierwszego dnia wycieczki 
podziwialiśmy stolicę bliźniaczej Czechom Sło-
wacji. W Bratysławie zwiedzaliśmy wzgórze za-
mkowe, Zamek Bratysławski, Stare Miasto, Stary 
Ratusz, Wieżę i Bramę Michalską oraz Pałac Pry-
masowski. Mimo deszczu miasto oświetlone noc-
nymi latarniami dobrze zapisało się w naszej pa-
mięci.

Wycieczka, przyjazna atmosfera i zwiedza-
ne miejsca budziły niekłamane zauroczenie i za-
chwyt uczestników.

Anna Fornal
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Jesiennie… artystycznie…

17 listopada 2017 roku w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Róża-
nej odbyły się II Jesienne Spotkania Artystyczne. 
Uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy 
szkoły spotkali się ze sztuką w to listopadowe nie-
zwykłe popołudnie. Tego dnia w Siennicy Różanej 
gościł Robert Jakubik – zastępca Dyrektora Depar-
tamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ks. dziekan 
Henryk Kapica, ks. kan. Ryszard Siedlecki i ks. kan. 
Józef Serej, a także Leszek Proskura – Wójt Gminy 
Siennica Różana, Maria Kiliańska – przewodniczą-
ca Komisji Oświaty, Andrzej David Misiura - Dy-
rektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Anna 
Frańczak – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Sien-
nicy Różanej, Krystyna Mojska ze Stowarzyszenia 
Twórców Kultury „Paleta” z Krasnegostawu i wiele 
innych zacnych osób. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej, 
a także grupy artystyczne i pracownicy instytucji 
kultury. W pięknie przybranej sali zgromadziło się 
ponad 100 osób. 

W magicznej atmosferze swój talent pre-
zentowała młodzież ucząca się w Technikum im. 
Augusta Cieszkowskiego. Jako pierwsze zaśpiewa-
ły dziewczęta z grupy wokalnej. Na scenie w pio-
sence „Biegnij przed siebie” wystąpiły: Patrycja 
Zaworska, Paulina Repeć, Kamila Gleń, Weronika 
Zakrzewska, Aleksandra Rozwałko, Agnieszka Lip-
ska i Agata Jagniątkowska. Zespół zaprezentował 
również piosenki - „Dach” i „Alleluja”. Niektóre 
z dziewcząt przygotowały występ solowy. Paulina 
Repeć zaśpiewała piosenkę pt. „Moja i twoja na-
dzieja”, Kamila Gleń - „Miasteczko cud”, a Patrycja 
Zaworska „Cykady”. Swój debiutancki tomik wier-
szy „W mgnieniu oka” przedstawił Sylwester Fi-
lipczuk. Tomik został opracowany i przygotowany 
pod względem edytorskim w szkolnej bibliotece. 
Młody autor odczytał jeden z wierszy - zatytułowa-
ny „Oczy” - który to utwór zdobył trzecią nagrodę 
w konkursie poetyckim i po raz pierwszy został 
wydrukowany na łamach czasopisma „Ziarno”. 
Na szkolne wydawnictwo oprócz poezji złożyły się 
także rysunki kilku uczennic – Julii Chodor, Ag-
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nieszki Dąbskiej i Pauliny Repeć. Swojej fotografii 
na okładkę użyczyła Patrycja Zaworska. Młodzież 
podczas trwania uroczystości przekazała tomiki 
wierszy zgromadzonym gościom.

Publicznie zaprezentowały się również au-
torki prac plastycznych: Paulina Repeć, Weronika 
Kowalska, Julia Chodor i Dominika Zaj. Na wysta-
wie znalazły się ich rysunki wykonane ołówkiem, 
obrazy namalowane suchymi pastelami, farbami 
akrylowymi lub akwarelą i linoryty. Także tematy-
ka prac była zróżnicowana – portrety ludzi i zwie-
rząt, kompozycje surrealistyczne, ciekawe detale. 
W sumie zgromadzono 26 obrazów wykonanych 
na kartonie lub płótnie, w tym kilka namalowa-
nych przez dwie uczennice nieobecne na wernisażu 
– Agnieszkę Dąbską i Agnieszkę Karczewską. Na 
sztalugach wyeksponowano również 14 wielkofor-
matowych fotografii wykonanych przez uczniów: 

Patrycję Zaworską, Aleksandrę Rozwałko, Kubę 
Żeliszczaka i Agnieszkę Dąbską. Do ulubionych te-
matów młodzieży należały pejzaże i natura ujęta w 
efektownym detalu, a także rówieśnicy uchwyceni 
na tle przyrody. Na wystawie pokazano poza tym 
8 zdjęć zgłoszonych do konkursu fotograficznego 
„Krasnostawskie, jakie cudne…” i była to ostatnia 

okazja, by obejrzeć je przed przekazaniem komi-
sji konkursowej. Zdjęcia te wykonały: Patrycja 
Zaworska, Aleksandra Rozwałko, Paulina Repeć 
i Agnieszka Dąbska. 

Nieco odmienny charakter miał występ 
grupy recytatorskiej. We własnej interpretacji nie-
zapomnianej ballady Adama Mickiewicza „Świ-
tezianka” wystąpili: Malwina Adamczuk, Paulina 
Repeć i Maciej Ciosek. Natomiast fragment powie-
ści Olgi Tokarczuk „Bieguni” przedstawiła Ewelina 
Sitarz. Spotkanie zakończyło się eleganckim poczę-
stunkiem przygotowanym przez uczniów pod kie-
runkiem nauczycieli zawodu. Na pożegnanie głos 
zabrał zarówno dyrektor szkoły Jacek Jagiełło, jak 
i wójt Leszek Proskura. Obaj dziękowali organiza-
torom i młodym twórcom za  przygotowanie tego 
niezwykłego wydarzenia. 

Tego jesiennego popołudnia zaprezentowa-
ło się przed publicznością 17 autorów i wykonaw-
ców. Niejednokrotnie pokonując tremę, opowie-
dzieli o swoich zainteresowaniach i o sztuce, którą 
uprawiają. Były to pouczające i przyjemne spotka-
nia, pozwoliły poznać ich artystyczne dusze i spę-
dzić czas w miłej twórczej atmosferze. 

WydarzeniaWydarzenia

Motyle, Agnieszka Dąbska, kredka.
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Andrzej David Misiura

Na okoliczność 
jubileuszu 55-lecia

Koło Gospodyń Wiejskich w Siennicy Kró-
lewskiej Małej powstało 24 lutego 1961 roku. Zgro-
madziło dziewiętnaście kobiet. W skład pierwszego 
zarządu weszły: Helena Żeleszczak – przewodni-
cząca, Aniela Margol – skarbnik i Domicela Marek 
– sekretarz.

Na przestrzeni 55 lat nieprzerwanej działal-
ności Kołem zarządzało pięć przewodniczących:

Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich w Sien-
nicy Królewskiej Małej liczy 25 członkiń czynnych 
oraz 21 pań, które głównie ze względu na wiek 
i stan zdrowia nie podejmują aktywnej działalno-
ści. Dziewiętnaście członkiń odeszło na zawsze.

Rok za rokiem zmieniała się polska wieś, 
a razem z nią Siennica Królewska Mała. Zmieniał 
się i urozmaicał przy tym zakres działania Koła. 
W początkach działalności organizowano prze-
różne szkolenia w prywatnych domach członkiń. 
Wśród nich kurs masarski, racjonalnego żywienia, 
pieczenia, gotowania. Kobiety zakładały ogródki 
kwiatowe i warzywne, prowadziły zespołową kon-
traktację truskawek czy odchów drobiu. 

Przy każdej działalności nieodzowny jest 
własny budżet, toteż aby pozyskać fundusze kobie-
ty organizowały zabawy taneczne, a pieniądze prze-
znaczały na działalność statutową w tym na zakup 
szatkownika i drobnego sprzętu. Stała współpraca 
z Urzędem Gminy, Gminną Spółdzielnią i Kółkiem 
Rolniczym także przynosiła efekty.  Dzięki niej 
otrzymały kuchnię i siewniczki. Członkinie czyta-
ły prasę fachową, np. „Gospodynię” i brały udział 
w konkursach czytelniczych oraz organizowały 
wycieczki, m.in. do Warszawy, Łańcuta, Wieliczki, 
Krakowa, Ojcowa i w inne ciekawe strony.

Na początku lat 70-tych XX wieku niedaw-
no wybudowany Dom Ludowy, w którym KGW 
znalazło swoje upragnione lokum zaczął popadać 
w ruinę, co zdecydowanie utrudniało pracę. Koło 
jednak przetrwało ten trudny czas z determina-
cją prowadząc działalność, tak jak w początkach 
– w prywatnych domach. Kobiety zaczęły wówczas 
kompletować sprzęt gospodarstwa domowego. 
W 1992 roku otrzymały szatkownik elektryczny 
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Helena Żeleszczak 
- od 24.02.1961 r. 
- do 20.02.1964 r.

Lucyna Dobosz 
- od 21.02.1964 r. 
- do 28.02.1966 r.

Waleria Kloc 
- od 1.03.1966 r. 

- do 24.02.1989 r.

Alicja Kazanowska 
- od 25.02.1989 r. 
- do 23.02.1996 r.

Maria Jeleń 
- od 24.02.1996 

- do chwili obecnej.



��

oraz komplet naczyń zakupionych z funduszu sołe-
ckiego. W roku 1995 zorganizowały dożynki połączo-
ne z jubileuszem 30-lecia miejscowej jednostki OSP. 

Udział Koła Gospodyń Wiejskich z Siennicy 
Królewskiej Małej w licznych konkursach, to kolej-
ny bogaty rozdział działalności. Począwszy od za-
angażowania w akcję „Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę” w 1997 roku,  poprzez konkursy organizowa-
ne przez Urząd Gminy i Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego („Moje gospodarstwo bezpieczne i estetycz-
ne”), w których Koło często było nagradzane.

Uroczysty jubileusz 40-lecia KGW był oka-
zją do wzmożonej aktywności. Natomiast rok 2014 
przyniósł kolejne zaszczyty. Podczas obchodów 20-
lecia zespołu śpiewaczego „Słowianki” w Barakach 
wielodzietne matki uhonorowano orderem „Matki 
Polki”, a wśród nich członkinie Koła: Władysławę 
Zając, Walerię Kloc i Halinę Kazanowską.

KGW w Siennicy Królewskiej Małej ciągle 
bierze udział w imprezach i konkursach organi-
zowanych na terenie gminy m.in. przez Centrum 
Kultury. W 2009 roku wzięło udział w konkursie 
na „Babę wielkanocną”, a w grudniu tego samego 
roku w warsztatach Lubelskiego ODR „Boże Naro-
dzenie pachnące grzybami i piernikami”.

25 sierpnia 2009 roku stał się pamiętną 
datą, ponieważ rozpoczął się długo oczekiwany 
remont kuchni, a z końcem roku Urząd Gminy 
sfinansował meble kuchenne. W roku 2010 Sien-
nica Królewska Mała była organizatorem dożynek 
gminnych „Od ziarenka do bochenka”. Okazały 
wieniec wypleciony przez członkinie Koła pojechał 
na dożynki powiatowe w Izbicy i zajął III miej-
sce. Największym z kolei wydarzeniem roku 2012 
były dożynki wojewódzkie organizowane w gminie 
Siennica Różana, podczas których KGW otrzymało 
500 zł nagrody za dożynkową dekorację wsi. Za po-
zyskane pieniądze zakupiono naczynia.

W roku 2013 siedziba KGW – dawny dom 
ludowy na przestrzeni lat będący siedzibą GOK-u, 
świetlicą, a obecnie zwany Domem Strażaka – zo-
stał odremontowany i wyposażony w nowe krzesła 
i stoły.

Czasem historia zatacza kręgi i tym razem 
było podobnie. W roku 1976 Maria Mochniej na ze-
braniu KGW zaproponowała założenie we wsi pla-
cu zabaw dla dzieci. To pobożne życzenie na reali-
zację czekało aż do roku 2014. Plac zabaw powstał 
i wreszcie służy ku uciesze dzieciarni. Rok 2015 to 
udział w organizacji pikniku rodzinnego w Kozień-
cu oraz III miejsce i bon 50 zł za produkt w słoiku 

podczas I Festiwalu Siennickich Smaków. Rok póź-
niej KGW brało udział w uroczystościach jubileu-
szowych 1050-lecia Chrztu Polski, a 26 paździer-
nika było gospodarzem II Festiwalu Siennickich 
Smaków, na którym zajęło II miejsce w kategorii 
„Czerwona nalewka” i otrzymało bon 70 zł. Człon-
kinie Koła dały się również zapamiętać jako autorki 
jesiennej dekoracji oraz poczęstunku dla delegacji 
gminnych Kół. Następną nagrodą było III miejsce 
w kulinarnym konkursie walentynkowym organi-
zowanym w 2017 roku przez Centrum Kultury oraz 
IV miejsce w kategorii „Król Ziemniak” na III Fe-
stiwalu Siennickich Smaków w Żdżannem.

W latach 2009-2013 KGW brało czynny 
udział w spotkaniach opłatkowych organizowa-
nych w różnych gminach powiatu przez LGD Kras-
nystaw Plus, jak również przy wszystkich edycjach 
tradycyjnego siennickiego Opłatka Ludowego, 
podczas którego wnosi swój skromny wkład w po-
staci smacznych wypieków.

Koło nie ogranicza się tylko do udziału 
w imprezach, ale garnie się także do organizacji 
własnych uroczystości takich jak Święto Kobiet, 
Dzień Matki, Dzień Dziecka, w których uczestniczy 
cała społeczność sołecka. Na co dzień członkinie 
dbają o wygląd swojej świetlicy zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz. Sprzątają więc, koszą, grabią oraz 
sadzą drzewa i krzewy. Chętnie również współpra-
cują z OSP, Zespołem Szkół CKR oraz Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej.

Na pewno nie byłoby tak znaczących efek-
tów i zaangażowania, gdyby nie wyjątkowe zdolno-
ści organizacyjne Marii Jeleń, która od 22 lat prze-
wodniczy Kołu Gospodyń Wiejskich w Siennicy 
Królewskiej Małej, pełniąc jednocześnie zaszczyt-
ną funkcję przewodniczącej Zarządu Gminnego 
Kół Gospodyń Wiejskich w Siennicy Różanej.

Andrzej David Misiura

Andrzej David MisiuraNa okoliczność jubileuszu 55-lecia

Ptaki, Agnieszka Dąbska, ołówek.
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Jubileusz KGW 
w Siennicy Królewskiej Małej

Koło Gospodyń Wiejskich w Siennicy Kró-
lewskiej Małej obchodziło 55-lecie działalności. 
Uroczystość jubileuszowa, którą otworzyła prze-
wodnicząca Maria Jeleń odbyła się w sobotę 26 
sierpnia 2017 roku. Seniorki otrzymały od młode-
go pokolenia gospodyń pamiątkowe dyplomy, któ-
re wręczył wójt gminy. Okazały prezent podarował 
starosta, a dyplomy samorządu gminy Siennica 
Różana wręczył przewodniczący rady Waldemar 
Nowosad oraz dyrektor Centrum Kultury Andrzej 
David Misiura. Nie zabrakło życzeń Zespołu Szkół 
CKR, które osobiście złożył dyrektor Jacek Jagieł-
ło. List gratulacyjny przekazał także poseł Jarosław 
Sachajko, a odczytała go Anna Komajda. Imprezę 
uświetniło występami najmłodsze pokolenie. Dele-
gacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz 
goście degustowali wyborne gorące potrawy, a do 
tańca przygrywał niezawodny pan Tadzio.

Członkinie i seniorki KGW w Siennicy 
Królewskiej Małej uhonorowane dyplomami:

Czesława Berbeć
Władysława Berbeć 
Irena Bobrowska 
Genowefa Haratym 
Adela Herbut
Stanisława Herbut
Urszula Jakubiec 
Maria Jeleń
Alicja Józefowska
Alicja Kazanowska
Aniela Kazanowska 
Halina Kazanowska
Henryka Kazanowska
Wiktoria Kazanowska
Maria Kloc
Waleria Kloc
Fryderyka Kura
Janina Malesza
Maria Manachiewicz
Katarzyna Maria Mochniej
Halina Nowicka
Irena Nowicka
Anna Sitarz
Krystyna Starba
Halina Tryksza
Barbara Warda

Wydarzenia

 
Marian Rybczyński

Moja przygoda z „Garbatym”

Mówi się, że lotnicy komunikacyjni dzielą 
się na tych, którzy latają na „Garbatym” i na tych, 
którzy chcieliby na nim latać. To powiedzenie, je-
śli nie już, to na pewno wkrótce odejdzie zapewne 
w przeszłość, jako że wchodzą do użytku nowe, więk-
sze typy samolotów. Chociaż trzeba będzie napraw-
dę dużej wyobraźni, aby zbudować coś tak samo 
pięknego i niepowtarzalnego, jak i równie dobrego. 
Mowa oczywiście o Boeingu 747-400 popularnym 
Jumbo jet. Pomimo, że mija blisko 50 lat od chwi-
li kiedy konstrukcja ta uniosła się po raz pierwszy 
w powietrze, to w dalszym ciągu setki tych samolo-
tów codziennie startują i lądują na całym świecie. 
Oczywiście nie jest to dokładnie taki samolot jak pół 
wieku temu. Obecna wersja ma zmieniony zarów-
no kadłub, skrzydła jak i wyposażenie kokpitu, nie-
mniej jednak sama idea pozostaje wciąż ta sama.

Swoją przygodę z tym samolotem rozpoczą-
łem w Singapurze, gdzie po zdanych egzaminach, 
znalazłem się w styczniu 2005 roku, pożegnawszy 
wcześniej PLL LOT. W firmie tej przepracowa-
łem 18 lat przechodząc wszystkie szczeble kariery 
od drugiego pilota AN-24 do kapitana B-767. Po-
nieważ miałem wcześniej doświadczenia w pracy 
w zagranicznych liniach (pracowałem na kontrak-
cie w południowokoreańskich liniach „Asiana Air-
lines”), więc zdawałem sobie sprawę, że czeka mnie 
mnóstwo pracy i na pewno lekko nie będzie. Samo 
przeszkolenie teoretyczne zakończone egzaminem 
trwało standartowo 2 tygodnie, po nim następo-
wało szkolenie na symulatorze. Pierwsze niemiłe 
zaskoczenia? Trzeba się było czasem mocno wsłu-
chiwać w „singlish”, czyli singapurski angielski. 
Niektóre słowa jakich używają Koreańczycy mają 
zupełnie inne znaczenie, niż w angielskim czy ame-
rykańskim. Jeśli chodzi o sam „Training Center” to 
można tylko pozazdrościć. Wszystko perfekcyjnie 
zorganizowane, żadnej improwizacji czy przypad-
kowości. Ale wiadomo – „Singapore Airlines” to 
światowa czołówka i czymś musieli na to miano 
sobie zasłużyć. Szkolenie na symulatorze nie od-
biegało od standardów spotykanych gdzie indziej. 

Marian Rybczyński
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Jedynym zaskoczeniem dla mnie była konieczność 
odbycia lotów „szkolnych”, co było warunkiem 
otrzymania tamtejszej licencji. Przymierzałem się 
do tego parę razy, jako że – a to samolot musiał 
być wolny, a to instruktor dostępny, a to wreszcie 
pogoda odpowiednia. Pewnie ktoś zapyta: dlaczego 
pogoda, cóż ona ma do tego? Ano jednak ma. Kiedy 
wszystko udało się poskładać i w końcu wystarto-
waliśmy, okazało się, że po pierwszym podejściu 
w ILS – kiedy kontrolerowi udało się nas wcisnąć 
w kolejkę – przyszła nad lotnisko burza. To aku-
rat w Singapurze nie jest czymś nadzwyczajnym 
i musieliśmy iść w holding, aby to przeczekać. Cze-
kaliśmy około 2 godzin, bo przecież pierwszeństwo 
miały samoloty rejsowe. Skończyło się to wszyst-
ko lądowaniem i taki był koniec mojego pierw-
szego szkolnego latania w tym dniu. Samolot był 
potrzebny do rejsowego lotu i pozostało czekanie 
na następną okazję. Na szczęście trafiła się za dwa 
dni. Ktoś poszedł po rozum do głowy i zamiast le-
cieć na Changi w Singapurze (z wiadomym skut-
kiem), polecieliśmy do Joho Bahru w Malezji, czyli 
dosłownie za miedzę. Tym razem wszystko poszło 
sprawnie, a ja byłem pod wrażeniem jak ten sa-
molot lata – zupełnie jak  szybowiec, tylko „nieco” 
większy. Na dodatek instruktor był sympatyczny 
i z lotniczym zacięciem, co znowu nie jest takie 
częste u tamtych nacji. Zarządził latanie z widzial-
nością, a nie jakiś tam ILS i to na dodatek na wy-
sokości 800-1000 stóp. Po prostu dwuzakrętowy 
krąg jak na Wildze. Nigdy już później nie miałem 
takiej frajdy. Po tym wszystkim pozostało tylko 
poczekać na wydanie singapurskiej licencji i roz-
począć praktykę w lotach liniowych. Tutaj jednak 
sprawa cokolwiek się przeciągała. W końcu uda-
łem się osobiście do tamtejszego „ULC-u”(Urząd 
Lotnictwa Cywilnego), żeby zorientować się skąd 
to opóźnienie. Zapytana urzędniczka – zresztą 
bardzo sympatyczna – powiedziała, że czekają na 

potwierdzenie autoryzacji mojej licencji z Polski, 
a trwa to już ponad 3 tygodnie. Coś mnie tknęło 
i zapytałem gdzie to to zostało wysłane. Zajrzała 
do komputera i za chwilę miałem wydruk pisma 
do ULC-u, a tam adres... ulica Chałubińskiego. 
Wyjaśniłem, że adres jest inny, a ona na to otwo-
rzyła stronę ULC i pokazała, gdzie jak byk stało 
„Chałubińskiego”. No cóż – pomyślałem – to jest 
Polska właśnie. Na dodatek zapytała mnie, czy my 
mamy duże lotnictwo i ile właściwie Polska ma 
ludności. Odpowiedziałem, że coś około 38 mln, 
a lotnictwo... cóż trochę tego jest.

Więc pani zdziwiona zapytała: To dlaczego 
macie u siebie tylko Biuro Lotnictwa Cywilnego? 
Takie mniej więcej znaczenie przyjmuje angielska 
nazwa ULC – Civil Aviation Office. Cóż miałem 
powiedzieć? Sam się zastanawiałem kiedyś, kto u 
licha wymyślił tę nazwę, biorąc ją chyba prosto ze 
słownika. W efekcie dało to efekt prawie podobny 
do „Thank you from the mountain”.

W końcu jednak moja polska licencja została 
potwierdzona i mogłem rozpocząć praktykę. Na po-
czątek poleciałem do Melbourne, a moim instrukto-
rem był Anglik Gournet Hunt. Szybko znaleźliśmy 
wspólny język, bo jak powiedział, jego ojciec latał 
w dywizjonie z Polakami. Zrobiłem z nim jeszcze 
parę lotów i pracowało mi się z nim doskonale. 
Przed następną turą, kiedy miałem latać już z in-
nym instruktorem dał mi tylko jedną radę: Uważaj 
na żółtych... z nimi nigdy nic nie wiadomo, możesz 
trafić na różnych. I wykrakał – faktycznie trafi-
łem i mocno mi życie umilili. Niektórzy czytelnicy 
pomyślą – jak to, przecież na tym etapie z takim 
doświadczeniem to powinna być tylko formalność. 
Tak niestety nie jest. Pracując w obcej linii trzeba 
na dobrą sprawę cały czas udowadniać, że nie jest 
się wielbłądem, a twierdzenie naszych dziennikarzy, 
prezentowane czasem w gazetach, że polscy piloci 
są rozchwytywani na świecie, można między bajki 
włożyć. Ile trzeba z siebie dać, żeby w świecie zaist-

Moja przygoda z „Garbatym” Marian Rybczyński



��

nieć wiedzą tylko ci, którzy tam byli i to robili. Zro-
biłem około 14 rejsów i przyszedł czas na egzamin, 
którego nawiasem mówiąc trochę się obawiałem, 
ale tu – miła niespodzianka. Zanim sprawdziłem z 
kim lecę, wieczorem zadzwonił do mnie kap. Hunt: 
Wiesz, że masz ze mną egzamin? – zapytał – Jak 
nie wiedziałeś, to teraz już wiesz – dodał. 

Nie powiem, żebym się nie ucieszył słysząc 
te słowa. Pomyślałem, że chociaż raz szczęście się 
do mnie uśmiechnęło, bo przecież szkoły „młod-
szych radzieckich dowódców” trochę mi tu dali. 
Nie miałem takiego szczęścia jak Grzesiek Tomala, 
który szkolił się tutaj przede mną i bardzo zachwa-
lał tutejszych instruktorów, ale jak wymienił na-
zwiska, to faktycznie miał rację. Ja mówiąc oględ-
nie miałem trochę inne zdanie. Hunt żegnając się 
ze mną rzucił: Aha... żebym nie zapomniał – sły-
szałem, że zdałeś.

Na lot pojechałem w doskonałym nastroju. 
Był to kurs do Narity w Tokio, lotnisko doskona-
le mi znane – lekkie łatwe i przyjemne, jak to się 
mówi. Gdy przyszedłem do samolotu okazało się, 
że mamy usterkę – nie działa mechanizm wypusz-
czania klap. Bez tego oczywiście lecieć nie można 
i musimy czekać aż mechanicy awarię usuną. Wy-
piliśmy jedną kawę, potem drugą, a problem jak 
był tak jest. Zaczęliśmy się niepokoić, ponieważ 
w Tokio lotnisko po 10:00 pm jest zamykane i ot-
wierane dopiero o 5:00 am. Zapas czasu niebez-
piecznie zaczął się kurczyć i w końcu stało się to 
czego się obawiałem – nasza załoga została z lotu 
odwołana, nie było szans zdażyć tam przed „go-
dziną policyjną”. Ponieważ Hunt miał mieć zaraz 
po tym locie symulator, więc szansa, że będę miał 
z nim egzamin była równa zeru. Pozostało tylko 
czekać, kogo mi los wyznaczy na egzaminatora. 
I wyznaczył. Garnet zadzwonił do mnie wieczorem 
i dał mi jedną radę – ponieważ mój nowy egzami-
nator lubi się czepiać najdrobniejszych szczegółów, 
muszę po prostu robić swoje i nie dać się wytrącić 
z równowagi, bo na to też zwraca uwagę. Zrobiłem 
jak mi radził, ponadto instruktor miał chyba „zły 
dzień” bo nie wtrącał się do niczego. Wszystko 
poszło jak z płatka, zakończyłem tym lotem swoją 
działalność „szkoleniową” i rozpocząłem pracę na 
liniach. Pracę o tyle ciekawą, że lataliśmy do ponad 
40 portów na całym świecie i nieraz zdarzało się ro-
bić loty, których trasa zamykała się dookoła globu.

Reasumując swoje doświadczenia mogę 
stwierdzić, co jest naprawdę ważne dla tych, których 
los rzuca w świat. Przede wszystkim język, język 

i jeszcze raz język. Nie można spoczywać na laurach 
i uważać, że skoro potrafię się „dogadać”, to już jest 
OK. Bardzo często nie jest. A naprawdę nic tak nie 
dyskwalifikuje pilota jak niezadawalający (nie mó-
wię, że słaby) angielski. Mam tę szczęśliwą sytuację, 
że moim hobby jest i było krótkofalarstwo i dało mi 
to możliwość używania języka obcego. To doskona-
ły trening zwłaszcza, że kiedy latałem w lotnictwie 
wojskowym, uczenie się angielskiego nie było za-
bronione, ale na pewno niezbyt mile widziane przez 
władze PRL-u, przynajmniej do pewnego czasu.

 Drugą rzeczą, która często dyskwalifikuje 
pilotów przy staraniu się o pracę w obcych liniach 
(zwłaszcza podczas kwalifikacji czyli screnningu) 
jest małe przywiązywanie uwagi do proceduralne-
go latania w każdej sytuacji. My jako naród, który 
lotnictwo wyssał z mlekiem matki mamy wrodzone 
zdolności do improwizacji… i bardzo dobrze, ale 
nie zawsze. To się przydaje w sytuacjach bardzo 
niestandartowych jak na przykład przypadek za-
łogi B-737 PLL LOT w Londynie, kiedy po starcie 
wysiadły im wszystkie „telewizory”, a z przyrzą-
dów został tylko mały zapasowy sztuczny horyzont 
i klasyczna busola, która tak się przydaje do latania 
na pasażerskim odrzutowcu jak lotnikowi szabla 
(cytuję Meissnera). Mimo wszystko przy niezbyt 
dobrej pogodzie dali sobie radę. Jak stwierdził mój 
kolega z USA, poznawszy tę historię, inne nacje – 
a zwłaszcza azjatycka – na pewno by poległy. 
Jednak takie przypadki są naprawdę rzadkością 
i nawet sytuacje anormalne bywają zwykle „stan-
dardowe”. A tu już kłaniają się procedury, dobrze 
i jasno przeprowadzony briefing, CRM  itd.

Na zakończenie czas wrócić do meritum. 
B-747 jest dla mnie najpiękniejszym samolotem 
i nie mogę się doczekać, kiedy to – prawdopodob-
nie dla przyszłego pokolenia lotników – wersja 
747-800 wejdzie do linii. Z pewnością będzie god-
nym następcą obecnego B-747-400.

pilot Marian Rybczyński
PS
„Los jest myśliwym” – to nie tylko tytuł powieści 
uważanej za klasykę lotnictwa, autorstwa Ernesta 
Ganna. Minęło ładnych parę lat od czasu jak pisa-
łem te wspomnienia i nawet w najśmielszych ma-
rzeniach nie przypuszczałem, że jednak ukorono-
waniem mojego lotniczego żywota będzie latanie 
na Boeingu 747-800. Stało się to z racji podjęcia 
pracy w liniach Silkway West Airlines w Azerbej-
dżanie, gdzie pracuję obecnie. 

Moja przygoda z „Garbatym” Marian Rybczyński
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Poezja - Sylwester Filipczuk „W mgnieniu oka” – wiersze Sylwestra Filipczuka

 
Sylwester Filipczuk

Ekspedientka

Delikatna… a jej włos
zapleciony w miękki kłos
spódnica koloru krem
usta słodsze są niż dżem
radosna i ponętna
nie jest mi obojętna
w sklepiku odzieżowym
z uśmiechem kolorowym
obiektywnie genialna
sylwetka idealna
choć zwykle ma klientów
i w sklepie moc zamętu
ma czas niekiedy dla mnie
i wtedy jest zabawnie

Lecz żadnych szybkich ruchów
i świadków cichych śmiechów
sam na sam z piękną panną
uroczą słodką Anną

Twoja dłoń

Tak bardzo potrzebuję
twego oddechu i ciepła
słowa i wzroku
słuchu i smaku
abyś tu była
przy mnie
a najbardziej chcę
poczuć twój dotyk 
muśnięcie opuszkami palców
na mojej twarzy

Twoja dłoń leczy
jest lekarstwem na niepogodę
przebłyskiem słońca i szczęściem

Gdy się z moją dłonią splata
chcę ją zatrzymać na długie wieczory
i każdą chwilę wspominać czule

„W mgnieniu oka” 
– wiersze Sylwestra Filipczuka

Druga edycja Jesiennych Spotkań Artystycznych 
zorganizowanych 17 listopada 2017 roku przez Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej ponow-
nie zainspirowała szkolną bibliotekę do wydania okolicznoś-
ciowego folderu. Rok temu swój tomik wierszy opublikowała 
w szkole Paulina Repeć, nosił on tytuł „Dogonić marzenia” 
i został wzbogacony ilustracjami wykonanymi przez Domi-
nikę Zaj. Tym razem ukazała się publikacja pt. „W mgnieniu 
oka”, która stanowi zbiór wierszy Sylwestra Filipczuka oraz 
prac plastycznych Julii Chodor, Agnieszki Dąbskiej i Pauliny 
Repeć. Do tej grupy autorów dołączyła także Patrycja Zawor-
ska, użyczając swojej fotografii na okładkę. Paulina i Sylwe-
ster brali w przeszłości udział w Konkursie Poetyckim „Ziar-
no” i ich pojedyncze wiersze wydrukowano w czasopiśmie, 
wydawanym przez zaprzyjaźnione ze szkołą Centrum Kultu-
ry w Siennicy Różanej. Tomiki wierszy przygotowane przez 
szkolną bibliotekę są jednak pierwszymi tak obszernymi pub-
likacjami uczniów i ich szczególnym poetyckim debiutem. 

Wszyscy wymienieni autorzy kształcą się w Techni-
kum im. Augusta Cieszkowskiego w zawodzie technik żywie-
nia i usług gastronomicznych. Choć na co dzień uczniowie ci 
doskonalą umiejętności kulinarne, tym razem przygotowali 
dla czytelników ucztę… duchową. A w menu znaleźć można: 
wiersze okraszone rymami lub bez rymów (do wyboru), ry-
sunki wykonane ołówkiem, kredką i linoryty, a także zabawne 
spostrzeżenia, nieco młodzieńczych obaw, wzruszeń i dojrza-
łych refleksji oraz wyśmienity deser - wyobraźnię. Wyobraź-
nia dodaje skrzydeł autorom, iskrzy w tym niewielkim tomi-
ku, rozpala słowa w wierszach, ożywia linie rysunków. To 
dzięki wyobraźni świat tych młodych ludzi nabiera nowych 

kolorów i kształtów. I zmie-
nia się w mgnieniu oka.

Monika Nagowska

Sylwester Filipczuk: 
W mgnieniu oka: z ilustra-
cjami Julii Chodor, Agnieszki 
Dąbskiej, Pauliny Repeć. 
Siennica Różana: Zespół 
Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej, 2017, ss. 16
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Janina Dobosz

Do przyjaciół 

Jeśli mam przyjaciół 
do was adresuję 
przybliżam odległe ramiona 
uczucia potęguję 

Chcę wam dzisiaj wyśpiewać 
sny kwitnącej łąki 
i spowiedź nagiej brzozy 
pod czerwonym słonkiem

A obłok w pióropuszu 
na niebieskiej scenie 
niech pieści wasze ucho
wzrok i gasi pragnienie 

Jeśli mam przyjaciół 
do was adresuję
pukajcie do moich drzwi 
ja was oczekuję

Czekam 

W warkocz splotłam marzenia
twarz obmyłam słońcem
w dłoniach zamknęłam nadzieję

na rąbku rzeźbionego zegara
tańczy myśl w welonie
czekam na twój gest
warkocz starannie ułożony

Na obczyźnie 

Drzazga serce rani
kropla po kropli się sączy 
nikt nie przejrzy 
głębin strumienia boleści 
chociaż twarz kwitnie 
zachodem ginącej pieśni 

Dusza rwie się w strzępy 
na ustach uśmiech ostatni 
ludzie i tutaj jak sępy
spodlą
wpędzą do matni  

Za tobą 

Porwałeś mnie w sferę 
gdzie przyciąganie nieziemskie 
i wiatr niezbyt łaskawy 
wezwałeś mnie do drogi
przez oceany zamyślenia

Odeszłam gdy ptaki siały 
srebro wilgotne w porannym ogrodzie 
a dzień powszedni kołysał pola
i lasy w milczącym pochodzie 

Dłonie ciężkie – blizny i odciski 
uśmiech jakiś nieznajomy 
skrzydeł ani śladu 
a w oddali obce domy 

Ktoś mi rękę podał 

Zawrócić czas

Wieczny ślad pozostał
na piasku 
na papierze i w sercu

nurtują marzenia
zasypiam ze łzą
we śnie widzę żywe pejzaże
z ogrodem 
z ławką w cieniu i ciebie

zgasłam w twoim sercu
jak przelotny blask
popełniłam błąd

Poezja - Janina Dobosz Poezja - Janina Dobosz
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dzisiaj chcę zawrócić czas
po jednej stronie ja
po drugiej ty
szukamy blasku szczęścia
jak ćmy

Korzenie

Różo biało-czerwona 
wyrosłaś dźwiękami mowy
śpiewem modrzewi
dniem i świętem
pieśnią i krwią
znaczyłaś swe ścieżki 

weszłam w twoje korzenie
i kołysanie wierzchołków
w moim drzewie 
pełnaś fletów
wyrosłam dla ciebie 

Godło

Oszroniony patyną
wdeptany w ziemię
kopytami targany
słabo widoczny - złamany

przemywam pył
klejnot tulę – nic więcej
chociaż niemodny
będzie przy sercu

 
Andrzej David Misiura

Spowiedź nagiej brzozy

Można powiedzieć, że twórczość Janiny 
Dobosz rozwijała się równolegle z aktywnością 
siennickiego Czasopisma Społeczno-Kultural-
nego „Ziarno”. Autorka wkrótce po napisaniu 
pierwszego wiersza zadebiutowała na jego łamach 
w 1983 roku (w czwartym numerze).

Urodziła się 26 maja 1936 roku w miejsco-
wości Bzite, które obecnie znajduje się na terenie 
gminy Krasnystaw. Po ślubie z Edwardem Dobo-
szem zamieszkała w Woli Siennickiej. Razem wy-
chowali dwóch synów – Zdzisława i Waldemara. 
Uzyskała wykształcenie wyższe ze specjalnością 
nauczania początkowego i wybrała zawód na-
uczycielki, który wykonywała przez 31 lat,  aż do 
przejścia na emeryturę. W ostatnich latach pracy 
kierowała punktem filialnym w Maciejowie, pod-
legającym Zbiorczej Szkole Gminnej w Siennicy 
Różanej. Prowadziła wiele zajęć pozalekcyjnych, 
a wśród nich zespół rękodzieła artystycznego, 
koło recytatorskie i teatrzyk dziecięcy. Efekty pra-
cy prezentowała na imprezach Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Siennicy Różanej, który w latach 
osiemdziesiątych XX wieku miał swoją siedzibę 
w sąsiedniej wiosce – Woli Siennickiej. 

Janina Dobosz odznaczała się spontanicz-
ną aktywnością społeczną i artystyczną. Należała 
do prowadzonego na wysokim poziomie Chóru 
Mieszanego „Siennicki Dzwon” oraz chełmskiego 
chóru „Hejnał”. Wielokrotnie koncertowała z tymi 
zespołami. Uczestniczyła również w dużych wi-
dowiskach obrzędowych z okazji lokalnych świąt 
m.in. dożynek.  

Do zainteresowań śpiewaczych dołączyła 
fascynacja pisarstwem i literaturą. Pojawiła się 
wraz z rozstrzygnięciem I Konkursu Poetyckiego 
„Ziarno” w 1982 roku. Oprócz autorów z terenu 
Lubelszczyzny, wzięło w nim udział pięcioro poe-
tów siennickich skupionych w Klubie Twórców 
Ludowych przy miejscowym GOK-u. Wkrótce 
Janina Dobosz dołączyła do nich współtworząc 
oddzielną grupę literacką, która w 1984 roku do-
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czekała się zbiorowej publikacji wierszy – antolo-
gii poetów siennickich „Z ojczystego zagonu”. Rok 
później (1985) ukazał się jej debiutancki tomik 
„Do odległych ramion” w serii Biblioteka „Ziarna”. 
Ze względu na prześladowania cenzury PRL-u był 
on umownie sygnowany nieprawdziwą wsteczną 
datą – rokiem 1981 – podobnie jak tomiki innych 
autorów wydane w tej samej serii. 

Janina Dobosz niebawem wstąpiła do 
Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa 
Czechowicza w Lublinie. W czasie gdy na cztery 
lata zawieszono wydawanie czasopisma „Ziarno” 
pisała „do szuflady”. Dwukrotnie wyjeżdżała do 
Toronto w Kanadzie, aby dorobić do skromnej 
emerytury. Nieustannie przy tym udzielała się 
w środowisku polonijnym przenosząc pierwiast-
ki polskiej kultury na grunt dalekiej Ameryki. 
Uczestniczyła w spotkaniach autorskich i wystę-
powała podczas festynów folklorystycznych. 

Pobyt za granicą nie okazał się jednak 
uśmiechem losu. Choroba zmusiła ją do nagłego 
powrotu do Polski. Szybko znalazła się w lubel-
skim szpitalu, ale na ratunek było za późno. Janina 
Dobosz zmarła w wieku 54 lat, 9 lipca 1990 roku 
w Lublinie. Utrzymywała kontakty z ludźmi kultury 
i miejscową wspólnotą parafialną. W szkole polo-
nijnej uczyła języka polskiego, a w lokalnym radiu 
prowadziła programy dydaktyczno-naukowe. 

W tym samym czasie w krasnostawskim 
zakładzie poligraficznym drukowano już drugi to-
mik –  „Perły mgliste” – do którego od kilku mie-
sięcy systematycznie nadsyłała zza oceanu nowe 
wiersze. Jednak nie dane jej było cieszyć się tą 
książką.

Minęło przeszło ćwierć wieku i po prze-
prowadzeniu kwerendy w literackim archiwum 
okazało się, że zachowała się grupa wierszy, które 
z różnych powodów nie weszły w skład pierwszych 
tomików. Odkrycie było dobrym pretekstem, aby 
przypomnieć pełną twórczość siennickiej poetki. 
Trzeci indywidualny tomik „Spowiedź nagiej brzo-
zy” jest więc zbiorem prawdopodobnie wszystkich 
wierszy Janiny Dobosz.

Prezentowany dorobek niewiele ma wspól-
nego z twórczością ludową, albowiem Janina 
Dobosz jako jedyna z kręgu zaprzyjaźnionych 
poetów, skutecznie podjęła wyzwanie sprostania 
oczekiwaniom współczesnej poezji. Teksty pisane 
są w większości tzw. białym wierszem, a tematyka 
sięga daleko poza problematykę miejsca zamiesz-
kania. Nie znaczy to, że autorka stroni od wspo-

mnień z dzieciństwa oraz od piękna i trudów życia 
wsi, jednak stara się przy tym przemycić głębsze 
przesłanie. Interesującą grupę stanowią utwory 
patriotyczne nawiązujące do historii. Widoczny 
jest w nich krytyczny stosunek do trwającej jesz-
cze w latach 80-tych XX wieku zależności od so-
wieckiej Rosji. Wiersze odzwierciedlają ówczesne 
narodowe nastroje w czasie powstającej „Solidar-
ności”. Wypowiedzi przemycone w przenośniach 
wyraźnie potwierdzają obawę przed bezwzględną 
cenzurą, istniejącą jeszcze do 1990 r. Autorka nie 
stroni od wierszy metapoetyckich, ale i nieobce 
są jej wiersze miłosne, których zazwyczaj unika-
ją poeci ludowi. Erotyki stanowią znaczną część 
tomiku. Charakteryzują się dojrzałą formą i ory-
ginalnym widzeniem. Nie sprowadzają się do po-
spolitego „słodzenia” i wyznawania miłości, ale 
przedstawiają różnorodne aspekty uczucia do 
drogiej osoby.

Twórczość Janiny Dobosz od początku 
przesiąknięta jest nieodpartym pragnieniem po-
znawania szerokiego świata. Ten stan ma zupeł-
nie inny wymiar niż dzisiaj, ponieważ przynależy 
do czasów, gdy nieznane były jeszcze telefony ko-
mórkowe, internet, komputery, aparaty cyfrowe, 
mało kto jeździł własnym samochodem itd. Autor-
ka sprawia wrażenie osaczonej, a nawet uwięzio-
nej w otaczającym świecie. W wierszach widoczne 
jest wyraźne rozczarowanie i pragnienie znalezie-
nia swojego miejsca za granicą. Po wyjeździe po-
jawiają się z kolei wątki refleksyjno-nostalgiczne 
przesiąknięte tęsknotą do ojczyzny.

Janina Dobosz publikowała na łamach 
„Ziarna”, „Tygodnika Chełmskiego” „Zielonego 
Sztandaru” (tygodnika ludowców) i „Dzienni-
ka Polskiego” – polonijnego pisma wydawanego 
w Detroit. Jest autorką trzech tomików poety-
ckich, a jej poezja wyrasta ponad lokalne środo-
wisko. 

Andrzej David Misiura

Janina Dobosz, Sen kwitnącej łąki, wiersze, 
okładka Zbigniew Antoniak, Centrum Kultury 
– Siennica Różana 2017, ss. 72, nakład 500 egz., 
ISBN 978-83-949871-1-4

Andrzej David MisiuraSpowiedź nagiej brzozy
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Jan Miszczak

Zapomnij 

Zjawiłaś się jak sen pewnej nocy wrześniowej
Pukając do mego serca skutego lodem
Teraz chcę ci wyznać miłość w strofach wiersza
Bo nic innego podarować już nie mogę
 
Niczego ofiarować oprócz mgły na łące
Śpiewu skowronka i szelestu liści pod stopami
Prócz styczniowej nocy pod gwiazdami
Prócz kropli deszczu zmieszanej ze łzami

I babiego lata co snuje się nad polami
Prócz zawodzenia wiatru kołyszącego brzozami
Maków i bławatków z pszenicznych łanów
Narcyzów i bratków róż i tulipanów

I wszystkich kwiatów z mojego ogrodu
Słonecznych wschodów i zachodów
Niczego więcej nie mogę ci ofiarować 
Na tym co mam szczęścia nie można zbudować

Jestem tylko mgłą którą wiatr wokół rozwiewa
Jestem tylko piosenką którą wicher śpiewa
Ja jestem jedynie nocy letniej cieniem
Ja jestem jedynie zwyczajnym złudzeniem

Chociaż jeszcze istnieję - ty zapomnij o mnie
Naprawdę nie jestem już wart twoich wspomnień

Przemijanie

Przemija lato już późna pora 
Przekwitły róże i bzy
W okna pożółkła zagląda jesień
I zimne szare mgły

Umilkły ptaki na naszej łące
Gdzieś odleciały w dal
Tylko wspomnienia pozostały
I w sercu gorzki żal
 
Patrzę przez szyby obmyte deszczem
Jak twarz oblane łzami
Szukam nadziei w moim sercu 
Złudnymi wspomnieniami

Ta sama szarość w każdy dzień
Jesienną mgłą osnuta
Okrywa nasze serca dwa 
Troskami jak lodem skute

Tamte wspomnienia

Zatopionym wzrokiem w bezkresnej dali 
Szukam wspomnienia jak żeglarz lądu
Na wzburzonym morzu
Miotane wichrem żagle i spienione fale 
Gnają łódź moją gdzieś na krańce świata
I tylko nadzieja za mgłą ulata

Że znajdę swój port zaciszny spokojny
I tawernę cichą by odpocząć chwilę
Bo dawno minęły już lata młodości 
I szron już się bieli na głowie

A ja wciąż wracam co dzień
Do tamtych wspomnień o naszej miłości
Gdzież się podziały marzenia
Przy blasku księżyca wysnute 

W kolorach zorzy porannej skąpane
W zapachu kwiatów ukryte
Dzisiaj zostały po nich wspomnienia
W szarej mgle czasu rozmyte

I tylko poranne słońce trochę serca rozgrzeje
Przywróci uśmiech i życiu nadzieję
Że jeszcze jesteśmy razem i wciąż żyjemy
A kiedy przyjdzie pora razem odpoczniemy

Lustro

Lustro – odbicie mojej twarzy
Czy jeszcze widzę w nim siebie
W kryształowej dali już nie tamta twarz
Roześmiana szczęśliwa pełna nadziei

Już nie te oczy błyszczące wesołe
Dziś czoło zmarszczką rozorane
I spojrzenie smutkiem zamglone
Bo już nie wrócą dni wiosny zielonej

Tylko wspomnienia wracają sprzed lat
Gdy wszystko było pierwsze
Pierwsze spotkania uściski rąk
I pierwsze pocałunki

Poezja - Jan Miszczak Poezja - Jan Miszczak
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A pierwsza miłość
Pozostała już na zawsze 
Tylko pierwsza

 
Moje życie

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

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

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

 
Andrzej David Misiura

Poeta i racjonalizator

Jan Miszczak urodził się 13 czerwca 1945 
roku na skraju Rudki. Właściwie teren gospodar-
stwa administracyjnie należał jeszcze do odległej 
Siennicy Nadolnej, ale z oczywistych przyczyn miał 
go już pod opieką sołtys Rudki w gminie Sienni-
ca Różana. W dokumentach metrykalnych jako 
miejsce urodzenia poety będzie jednak zapisana 
Siennica Nadolna. Warto wiedzieć, że rok wcześ-
niej Rudka liczyła 29 domów i 169 mieszkańców. 
Administracyjne zawiłości dla rodziny Miszczaków 
nie miały zupełnie znaczenia wobec nadchodzą-
cych problemów. W 1948 roku trzyletniego Janka 
oraz starsze rodzeństwo Teodorę i Tadeusza osie-
rocił ojciec Wacław, więc trud wychowania spadł 
na matkę Katarzynę. Te okoliczności niewątpliwie 

przyspieszyły społeczną dojrzałość przyszłego poe-
ty.

Autor już jako szesnastolatek trafił do Wy-
twórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku - 
„PZL-Świdnik”.  2 lipca 1962 roku zameldował się 
w hotelu robotniczym, gdzie przez pierwsze dwa 
tygodnie musiał mieszkać w czterdziestoosobowej 
sali zastawionej piętrowymi łóżkami. 

4 października 1964 roku otrzymał powoła-
nie do zasadniczej służby wojskowej w Zamościu. 
Po wstępnym przeszkoleniu przeniesiony został do 
Wrocławia, do pułku obsługującego wszystkie ro-
dzaje jednostek lotniczych. Jako specjalista tech-
nik-mechanik samolotów myśliwskich odpowiadał 
za ogólny stan sprawności samolotu począwszy od 
radia, a skończywszy na silniku. W tej dziedzinie 
fuszerka nie wchodziła w grę - pilot i mechanik 
musieli mieć do siebie absolutne zaufanie. Odpo-
wiedzialność taka nagradzana była dodatkowym 
wysokim żołdem (400 zł), dzięki któremu było z 
czym chodzić na przepustki. 

Po wyjściu do cywila w 1966 Jan Miszczak 
przyjechał w rodzinne strony szukać pracy i towa-
rzyszki życia. Rok później poślubił Krystynę Kar-
czewską z Siennicy Różanej, z którą doczekali się 
dwóch córek - Celiny i Ewy. W sierpniu 2017 roku 
obchodzili 50. rocznicę pożycia małżeńskiego, czyli 
złote gody.

Zatrudnienie znalazł w Państwowym 
Ośrodku Maszynowym w Siennicy Różanej i pra-
cował tam aż do przejścia na emeryturę. Jak sam 
wspomina, był kierownikiem warsztatów do spraw 
utrzymania ruchu i uruchomienia produkcji. 
Wprowadził nowe rozwiązania w zakresie pneuma-
tyki, elektroniki i mechaniki. Dzięki zawodowym 
zdolnościom, doświadczeniu i przede wszystkim 
wyobraźni potrafił naprawiać awarie maszyn czę-
sto zagrożonych długotrwałym przestojem. Wielo-
krotnie opracowywał własne alternatywne systemy 
w zakresie konstrukcji, napędu, czy np. sterowania 
obrabiarkami do metalu. Jest autorem dziesiątków 
pomysłów, projektów i usprawnień. Zdobył m.in. 
odznaczenie ministerstwa rolnictwa „Racjonaliza-
tor Produkcji” (1975 r.),  „Mistrz Racjonalizacji” 
(Chełm, 1979 r.) i nagrodzony został Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (1985 r.).

Zainteresowanie poezją objawiło się jesz-
cze w okresie młodzieńczym - tuż po wyjeździe do 
Świdnika. Na kontynuowanie twórczości niewąt-
pliwie miała też wpływ rozłąka z rodzinnym do-
mem podczas służby wojskowej. 

Poeta i racjonalizator Andrzej David Misiura
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Dzisiaj wiadomo, że gdy w latach osiemdzie-
siątych minionego wieku w gminie Siennica Róża-
na rozkwitała twórczość literacka, to Jan Miszczak 
miał już w szufladzie zaczątek niniejszego tomi-
ku. O istnieniu wierszy czytelnicy dowiedzieli się 
jednak dopiero w listopadzie 2015 roku, kiedy to 
pierwsze z nich opublikowane zostały w 41. wyda-
niu siennickiego Czasopisma Społeczno-Kultural-
nego „Ziarno”, a sam autor zaczął być nagradzany 
w konkursach literackich. 

Trudno poezję Jana Miszczaka porów-
nać z twórczością poetów ludowych, ale związek 
z nią jest w wielu utworach odczuwalny. Wiersze 
charakteryzuje jednak bogatsze obrazowanie. Au-
tor skupiony na wiernym przekazywaniu doznań 
i przemyśleń niekiedy trafia na zdradliwy grunt 
rymów częstochowskich – grzech początkujących 
twórców. Miejscami wydaje się zafascynowany grą 
słów, zmianą ich szyku, czy chociażby powtarza-
niem ulubionych wyrazów, a nawet metafor.

Tomik „Zielone serenady” jest przekrojem 
dorobku literackiego Jana Miszczaka. Na znacz-
ną część zbioru składają się wiersze miłosne, nie-
słychanie romantyczne i świetnie nadające się do 
recytacji. Emanuje z nich świeżość, młodzieńczy 
duch oraz  lejtmotyw „zieloności” - słowa odmie-
nianego na różne sposoby. Większość utworów 
zamykają nostalgiczne puenty z tęsknotą do pierw-
szych uczuć i uporczywą refleksją nad nieubłaga-
nym przemijaniem.

Nie brakuje liryków z bogatymi opisami 
zjawisk przyrody i pór roku, tekstów poświęconych 
członkom rodziny oraz wierszy religijnych prze-
chodzących w formę dziękczynnej modlitwy. Autor 
nie stroni od wierszy metapoetyckich, w jednym 
z nich nawet toczy retoryczną dysputę na temat 
warsztatowej poprawności. W wypowiedziach od-
czuwalne jest przeświadczenie o indywidualnych 
racjach artystycznych oraz kierunku obranej drogi 
poetyckiej. 

Jan Miszczak od wielu lat mieszka w Sienni-
cy Różanej. Uczestniczy w zajęciach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz współtworzy grupę literacką 
przy Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Debiu-
tancki zbiór jego wierszy „Zielone serenady” jest 
jedną z bardziej interesujących i ważnych książek 
wydanych w serii Biblioteki Ziarna.

Andrzej David Misiura
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Tomasz Kliszcz 

„Znicz” Siennica Różana 
- runda wstępna

 
5 listopada rozegrano ostatnią w tym 

roku, dwunastą kolejkę w ramach zmagań o mi-
strzostwo chełmskiej A-klasy w piłce nożnej. Tym 
samym zakończyła się pierwsza, jesienna runda 
tych rozgrywek. Jako że zimowa przerwa zawsze 
jest dobrą okazją do pierwszych poważnych podsu-
mowań, pokusiliśmy się o ogólną analizę spotkań 
rozegranych przez reaktywowany seniorski zespół 
„Znicza” Siennica Różana.

Analizując grę i osiągane przez naszych 
piłkarzy wyniki możemy stwierdzić, że od począt-
ku do końca jesiennej rundy rozgrywek sytuacja 
i postawa drużyny wyglądała bardzo podobnie. Po 
pierwsze gra „Znicza” jest bezkompromisowa, co 
obrazuje bilans meczów i jest to jedyna drużyna 
w tabeli, która ani razu nie zremisowała. Po drugie, 
co przyznają sami przeciwnicy, ale i kibice śledzą-
cy spotkania naszej lokalnej drużyny, zawodnicy 
„Znicza” są mocno zaangażowani, zdeterminowani 
i cenieni za walkę i – jak to się mówi w piłkarskim 

Poeta i racjonalizator Tomasz Kliszcz
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żargonie – „nie odstawiają nogi”. Trzecia obserwa-
cja jest dość oczywista – z racji, że nasi lokalni gra-
cze trenują wspólnie dopiero od niedawna, czasem 
w trakcie meczu uwydatnia się brak wzajemnego 
zrozumienia. Wiadomo jednak, że taką więź trze-
ba najzwyczajniej w świecie wypracować, a na to 
potrzeba czasu, aczkolwiek zarówno piłkarze, jak 
i trener „Znicza” od samego początku wydają się 
być tego świadomi. Podobnie rzecz ma się z kon-
centracją, której chwilowy brak był główną przy-
czyną kilku niezasłużonych porażek w czasie pił-
karskiej jesieni. 

Cieszy natomiast fakt, że uwzględniając 
sytuację klubową i to, że gracze „Znicza” dopiero 
„uczą się siebie”, a znacznej ich części przez długi 
czas brakowało rygoru treningowego i rytmu me-
czowego, zawodnicy naszej lokalnej drużyny pre-
zentują się naprawdę solidnie. Piłkarze trenowani 
przez Cezarego Kaczora potrafią stwarzać sobie 
sytuacje do zdobycia bramki (inną sprawą jest sku-
teczność ich egzekwowania), jak również rozgrywać 
akcje w sposób kombinacyjny. To cieszy, zwłaszcza 
mając na względzie, że A-klasa to siódmy od góry 
poziom rozgrywkowy w strukturach polskiej piłki 
i grają tu w zasadzie wyłącznie amatorzy. Dobrze 
więc, że w naszej drużynie silnemu zaangażowaniu 
w uprawiane hobby towarzyszą konkretne umie-
jętności. Dokonując jakiejkolwiek analizy uczciwie 
trzeba przypomnieć, iż wszystkie osoby związane 
z drużyną przewidywały właśnie taki obrót spraw, 
mając na względzie to, że drużyna jest dopiero 
w trakcie budowy i wymaga zarówno zgrania, jak 
i odpowiedniego przygotowania fizycznego. Celem 
była głównie konsolidacja i ustabilizowanie składu 
oraz jego jak najlepsze zgranie do czasu przerwy 
między rundami. 

Piłkarze „Zni-
cza” wygrali co czwarte 
rozegrane spotkanie 
(mecze kolejno z GKS-
em Pławanice/Kamień, 
„Astrą” Leśniowice 
i MKS-em Siedliska), 
w pozostałych odnie-
śli zaś porażkę. Jednak 
w przypadku blisko 
połowy przegranych 
(44,44%) porażka opie-
rała się na różnicy wy-
łącznie jednej bramki. 
Było tak w spotkaniach 

z „Bugiem” Hanna, „Hutnikiem” Dubeczno i co 
istotne – na wyjazdowych meczach ze znajdujący-
mi się w pierwszej trójce tabeli „Leszkopolem” Be-
zek i „Agrosem” Suchawa. Piłkarze „Znicza” strze-
lili 26 bramek (ligowa średnia na poziomie 29,69 
bramki, pod tym względem 9 pozycja w lidze), tra-
cąc ich 35 (w tym aspekcie jeszcze lepsze 8 miejsce 
w lidze, ex aequo ze znajdującą się na 7 miejscu 
w ligowej tabeli „Astrą”). Różnica bramek straco-
nych względem ligowej średniej to o 5,31 straconej 
bramki więcej. Połowę spotkań było rozegranych w 
roli gospodarzy i nasi zawodnicy prezentowali się 
w nich znacznie lepiej (bilans spotkań: 3 wygrane, 
zero remisów i 3 porażki). 

Podsumowując – nie sposób oceniać do-
konań piłkarzy naszej drużyny bez uwzględnienia 
szerszego kontekstu, patrząc wyłącznie na miej-
sce w tabeli, bądź ilość zgromadzonych punktów. 
W przeciwieństwie do ligowych rywali „Znicz” jest 
bowiem drużyną, która w dużej mierze dopiero 
się kształtuje. Perspektywy na przyszłość zdają się 
zmierzać w pozytywnym kierunku, o ile naszych 
zawodników dalej cechować będzie dotychczasowa 
determinacja i zaangażowanie względem gry. Mu-
simy bowiem pamiętać, że dla nich to hobby, które 
pielęgnują jako aktywność dodatkową, nikt im nie 
płaci za grę i robią to głównie dla siebie. Nie są zo-
bowiązani do meczy i treningu żadnymi umowami 
i funkcjonowanie klubu opiera się w dużej mierze 
na ich woli gry.

Tomasz Kliszcz

Tabela chełmskiej Klasy A 
po rundzie jesiennej rozgrywek 2017/2018:

Klasa A 2017/2018, grupa: Chełm

Nazwa klubu Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bilans 
bramek

1 „Start” Pawłów 12 32 10 2 0 51-19
2 „Agros” Suchawa 12 30 9 3 0 36-14
3 „Leszkopol” Bezek 12 28 9 1 2 41-15
4 „Bug” Hanna 12 25 8 1 3 33-16
5 „Zryw” Gorzków 12 21 6 3 3 34-24
6 „Sawena” Sawin 12 16 4 4 4 23-31
7 „Astra” Leśniowice 12 14 4 2 6 30-35
8 „Włodawianka II” Włodawa 12 14 4 2 6 35-40
9 „Vitrum” Wola Uhruska 12 13 4 1 7 23-40

10 GKS Pławanice/Kamień 12 10 3 1 8 27-37
11 „Znicz” Siennica Różana 12 9 3 0 9 26-35
12 „Hutnik” Dubeczno 12 5 1 2 9 16-46
13 MKS Siedliska 12 5 1 2 9 11-34

Tomasz Kliszcz„Znicz” Siennica Różana - runda wstępna
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Krzysztof Kołtun

600 lat Rymacz i Jagodzina  
1417 – 2017

Wielki Jubileusz dwóch polskich wsi na 
Wołyniu trwa od roku. Głównym  wydarzeniem 
będzie VII Światowy Zjazd Kresowian Ziemi Lu-
bomelskiej i Wołynia w Chełmie 7-9 września 
2018 r. Zjazdowi towarzyszy pielgrzymka na gro-
by przodków – wołyńskie cmentarze. Będzie to 
kolejna okazja integracji rozproszonego po Polsce 
i świecie środowiska Wołynian dekanatu Luboml, 
a także (od 1926 r.) parafii Rymacze, która okaza-
ła się najszczęśliwszą, ponieważ w 80 % przetrwa-
ła ludobójstwo dokonane na Polakach przez UPA 
w 1943 roku.

Dwie królewskie wsie – Jagodzin i Ryma-
cze założone przez Króla Polski Władysława Ja-
giełłę w 1417 r.  „jako kolonie polskie” z ziemią po-
darowaną rycerzom spod Grunwaldu – przetrwały 
ponad V pięć wieków wołyńskiej historii, zawsze 
będąc administracyjnie na terytorium Wołynia 
i zawsze w diecezji łuckiej. Nigdy nie uległy rusy-
fikacji ani nie poddały się wpływom obcej kultury. 
Tylko niektóre sąsiednie wsie były unickie do po-
wstania styczniowego. W XX w. po kasacie Unii 
zostały przymusowo wciągnięte do cerkwi mo-
skiewskiej, a ludność z czasem – nie wiadomo jak 
– zmieniła narodowość z polskiej na ukraińską.

Historia tych wsi wraz z koloniami (chuto-
rami) jest szalenie ciekawa. Jej XX-wieczne obli-
cze i okres międzywojenny oraz losy około 2 tys. 
Polaków opisywałem przez ostatnie 40 lat w dzie-
siątkach artykułów i ponad trzydziestu tomach 
wierszy. W 2016 roku przyszedł czas na książkę 
dotycząca Rymacz i okolic pt. „Bestialstwo UPA 
pod Lubomlem na Wołyniu”.

Historia najnowsza kościoła, cmentarza, 
szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego to po-
nad 14 lat pracy zapaleńców, którzy wirtualnie 
odtworzyli wieś Rymacze i okolice pod adresem: 
www.rymacze.pl .

Polskie Radio Lublin nagrało kilkanaście 
audycji obyczajowo-społecznych o aspektach ry-
mackiej, niepowtarzalnej i arcyciekawej kultury 

polskiej z Wołynia. Nagrania pochodzą z ponad 
30 lat pracy Towarzystwa Rodzin Kresowych 
w Chełmie. Środowiska skupiającego ponad 600 
rodzin wołyńskich i ich potomków, którzy są orga-
nizatorami tegorocznego Wielkiego Jubileuszu. 

Zainteresowanych udziałem w zjeździe 
prosimy o nadsyłanie zgłoszeń e-mailowych, za-
pytań i ciekawostek rymackich poprzez wspo-
mniany adres strony, bądź listownie na adres: 
Towarzystwo Rodzin Kresowych, 22-100 Chełm, 
ul. Katedralna 15/2. Poszukujemy fotografii 
z okresu międzywojennego (i starszych) z życia 
mieszkańców Rymacz i okolic, a szczególnie pa-
rafii Luboml i okolicznych dworów. Marzeniem 
naszym jest przygotowanie albumu starych fo-
tografii naszych rodów. Zwracamy się z prośbą 
– pomóżcie i ocalcie wraz z nami od zapomnienia  
dzieje dwóch królewskich wsi Rymacz i Jagodzi-
na, a także sąsiednich nieco młodszych historią 
wsi i chutorów: Jankowiec, Holendrów, Kątów, 
Czmykosa, Kupracz, Terebejek, Rakowca, Bindu-
gi i Ziemlicy, Stężarzyc i Korytnicy. Mieszkańcy 
tych wsi spotykali się na odpustach, jarmarkach, 
weselach, pogrzebach a także „Święcie Morza” 
i świętach narodowych. Pragnieniem naszym jest 
zebranie również pamiątek kultury materialnej 
i duchowej. Mieszkańcy tych wsi mieli odrębne lu-
dowe stroje, a także bogato rozwiniętą kulturę du-
chową. Zachowane do dzisiaj fragmenty strojów 
– chusty, koszule (haftowane krzyżykiem), korale, 
paciorki, krajki, kilimki, płótna, ręczniki oraz inne 
elementy stroju i dekoracji, a także obrazy święte, 
krzyże, różańce, koronki, śpiewniki (odpustowe 
i tzw. „pieśni na listkach”), wszelkie inne druki, 
dokumenty, czasopisma – pragniemy zgroma-
dzić na wystawę „Z kufrów i skrzyń kresowych”. 
Podobną, o zasięgu regionalnym, organizowali-
śmy w 2000 roku w Chełmie. Ta kolekcja ma być 
świadectwem dziejów rozproszonych i zebranych 
ponownie potomków byłych Wołynian z Polski 
i świata. Jej wymiar i zasięg potwierdzi Wasze za-
angażowanie i będzie wyrazem hołdu składanego 
wspólnym praojcom. 

Wszystkie wydarzenia udokumentowa-
ne zostaną medialnie i w formie wydawnictw. 
Pragniemy ufundować dwie pamiątkowe tablice 
i umieścić je przy bazylice Najświętszej Marii Pan-
ny w Chełmie, miejscu świętym a zarazem sank-
tuarium, do którego pielgrzymowali przez wieki 
nasi przodkowie z Wołynia. Jedna tablica będzie 
poświęcona: Królowi Polski Władysławowi Ja-

Krzysztof Kołtun600 lat Rymacz i Jagodzina 1417 – 2017
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gielle – fundatorowi kościoła Trójcy Prze-
najświętszej w Lubomlu w 1412 roku oraz 
założycielowi dwóch wsi Jagodzina i Rymacz 
w 1417 roku. Druga: Przodkom, praojcom na-
szym, których kości od wieków spoczywają 
na tamtej Ziemi oraz Męczennikom – Pola-
kom pomordowanym przez UPA w czasie 
Ludobójstwa w 1943 roku. Prowadzona jest 
zbiórka pieniężna na ten cel – konta do wpłat 
podaje w zakładce „Fundatorzy” strona: www.
rymacze.pl. 

Wszyscy zainteresowani otrzymają 
program Zjazdu listownie. Zjazd odbywać się 
będzie pod patronatem Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewo-
dy Lubelskiego. Zgłoszenia przyjmujemy do 
01.08.2018 r. Niechaj z każdego rodu, zapisa-
nego w księgach metrykalnych lubomelskich 
i rymarskich, nie zabraknie przedstawicieli 
– posłańców. Zapraszamy i oczekujemy. Do 
zobaczenia na Jubileuszu i Zjeździe.

Krzysztof Kołtun
 

PS: Na terenie gminy Siennica Różana od 
1945 r. zamieszkało blisko 50 rodzin wołyń-
skich przesiedlonych z Rymacz i Jagodzina. 
Do dzisiaj żyją ci, których zastała tutaj mło-
dość. Wrośli w tę kulturę oraz ziemię i dzisiaj 
mają podwójne korzenie wołyńsko-zabużań-
skie. Główne zamieszkują we wsi Wierzcho-
winy w parafii Żdżanne. Ja również pochodzę 
z tej grupy rodzin i dzieciństwo oraz młodość 
spędziłem wśród nich w Wierzchowinach.

600 lat Rymacz i Jagodzina 1417 – 2017

Krzysztof Kołtun w otoczeniu gości z Kresów.

Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Zespół 
Szkół w Siennicy Różanej, Zespół Szkół CKR 

w Siennicy Różanej, Urząd Gminy w Siennicy 
Różanej, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Siennickiej i Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Siennicy Różanej.

Kalendarium wydarzeń 
2017-2018

Lipiec – sierpień

17.07. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Siennicy Różanej zwiedzali Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Świątynię Opatrz-
ności Bożej i Stadion Narodowy.

6.08.  Z wielkim aplauzem przyjęty został kon-
cert Kapeli Ludowej „Siennica” w Krasnym-
stawie podczas przeglądu „Weselne disco 
z tradycją w rynku”.

22.08. W Galerii MAESTRO Centrum Kultury 
odbył się wernisaż malarstwa Marii Rut-
kowskiej oraz promocja 44. wydania Czaso-
pisma Społeczno-Kulturalnego „Ziarno”.
 
26.08. Uroczystości jubileuszowe 55-lecia 
Koła Gospodyń Wiejskich  w Siennicy Kró-
lewskiej Małej, które od lat prowadzi Maria 
Jeleń, zgromadziły działaczki KGW oraz wielu 
sympatyków i gości.

27.08. W Siennicy Różanej odbył się inaugu-
racyjny mecz chełmskiej A-klasy pomiędzy 
„Zniczem” Siennica Różana, a „Bugiem” Han-
na. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0:1 dla 
gości.

27.08. Podczas dożynek powiatowych 
w Rudniku gminę Siennica Różana repre-
zentowały delegacje KGW, Centrum Kultury 
oraz Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej. 
Wieniec KGW z Woli Siennickiej otrzymał 
III nagrodę, a wyróżnienie – wieniec Zespołu 
Szkół CKR. Tradycyjne stoisko przygotowały 
KGW i OSP w Żdżannem. W części artystycz-
nej wystąpiła Kapela Ludowa „Siennica.”
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30.08. W Gorzkowie odbył się kolejny mecz 
chełmskiej A-klasy pomiędzy „Zrywem” Gorz-
ków, a „Zniczem” Siennica Różana. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 3:1 dla gospodarzy.

Wrzesień

2.09. Wyjazdowy mecz trzeciej kolejki po-
między „Hutnikiem” Dubeczno a „Zniczem” 
Siennica Różana zakończył się wynikiem 4:3 
dla gospodarzy.

3.09. Zespół Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej wziął udział w Dożynkach Gminnych 
w Kraśniczynie. Szkolny wieniec dożynkowy 
został włączony do tradycyjnego korowodu, 
a młodzież oraz nauczyciele przy szkolnym sto-
isku  informacyjnym zapoznawali uczestników 
uroczystości z ofertą edukacyjną i zapraszali do 
degustacji przygotowanych przez siebie wypie-
ków.

4.09. Witaj szkoło! Uroczyste rozpoczę-
cie roku szkolnego uczniów Zespołu Szkół 
w Siennicy Różanej i Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej. 

6.09. Centrum Kultury oraz Zespół Szkół CKR 
w Siennicy Różanej reprezentowali powiat 
krasnostawski na  Kongresie Kultury Wo-
jewództwa Lubelskiego. W ramach sien-
nickiej prezentacji pokazano wspólnie przy-
gotowywane wydawnictwa, prace plastyczne 
i fotograficzne uczniów, materiały repertua-
rowe Teatru Pokoleń, egzemplarze „Ziarna” 
i tomiki poetyckie. Przeprowadzono wiele bez-
cennych rozmów, nawiązano kontakty z ludź-
mi kultury. 

10.09. Wyjazd słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku  do Filharmonii im. Henryka Wie-
niawskiego w Lublinie na koncert kameralny 
„Słowiańskie Divertimento” inaugurujący IV 
Festiwal Muz Słowiańskich. 

10.09. Podczas mszy św. odprawionej przez 
dziekana ks. prałata Henryka Kapicę poświę-
cona została odnowiona kapliczka św. Ja-
na Nepomucena oraz Dom Wioskowy 
„Krynica” w Rudce. Uroczystość ta rozpo-

częła festyn integracyjny zorganizowany przez 
mieszkańców, radnego, sołtysa, radę sołecką 
oraz KGW w Rudce.

11.09. Delegacja uczniów i nauczycieli z Zespo-
łu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięła udział 
w Centralnej Inauguracji Roku Szkolne-
go Szkół Rolniczych prowadzonych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która od-
była się w Sejnach. Na uroczystości obecni byli 
przedstawiciele ministerstwa wraz z ministrem 
Krzysztofem Jurgielem na czele oraz delegacje 
ze wszystkich szkół ministerialnych.

11.09. Sesja Rady Gminy Siennica Różana.

13.09. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej odbyło się szkolenie na temat afrykań-
skiego pomoru świń (ASF) dla rodziców 
uczniów, przeprowadzone przez dr Małgorzatę 
Kalinowską z Powiatowego Inspektoratu We-
terynaryjnego w Krasnymstawie.

14-17.09. Wycieczka integracyjna słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Ró-
żanej oraz bliźniaczego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Krasnymstawie do „miasta ma-
rzeń”, czyli Wiednia.

16.09. „Znicz” Siennica Różana był go-
spodarzem meczu z „Włodawianką II” Włoda-
wa, której uległ wynikiem 4:7. 

20.09. „Lubelszczyzna dla Syrii” – 
w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku odbyła 
się charytatywna akcja, polegająca na zbiórce 
pieniędzy na odbudowę i remont domów ro-
dzin syryjskich. 

22.09. „Abecadło z pieca spadło” – Bi-
blioteka Publiczna w Siennicy Różanej ogłosiła 
konkurs  plastyczny dla dzieci z grup przed-
szkolnych, mający na celu utrwalenie znajo-
mości liter alfabetu.

24.09. W meczu szóstej kolejki na własnym 
stadionie „Znicz” Siennica Różana pokonał 
3:2 GKS Pławanice/Kamień.

27.09. Na dyskotece z okazji Dnia Chło-
paka uczniowie od klasy czwartej Szkoły Pod-



��

K
A

L
E

N
D

A
R

IU
M

 W
Y

D
A

R
Z

E
ń

stawowej do trzeciej Gimnazjum bawili się w 
szkolnej sali gimnastycznej. Rozegrano kilka 
konkursów, które cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. Nad bezpieczeństwem czuwali na-
uczyciele, wychowawcy oraz opiekunki Samo-
rządu Uczniowskiego.

27.09. Wyprawa w przeszłość – uczniowie 
klas czwartych, piątych i szóstych Szkoły Pod-
stawowej odbyli wycieczkę do Muzeum Wsi 
Lubelskiej. Ścieżki wiodły ich m.in. przez XIX-
wieczne miasteczko, olejarnię i kuźnię. 

27.09. Mieszkańcy Internatu Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej wzięli udział w pro-
jekcie edukacyjnym „BohaterON – włącz 
historię!”. Akcja trwała od 1 sierpnia do 2 
października, jej głównym celem było kultywo-
wanie pamięci o uczestnikach powstania war-
szawskiego.

27-28.09. Uczniowie klas piątych i szóstych 
Szkoły Podstawowej oraz trzecich klas Gim-
nazjum uczestniczyli w projektach zorganizo-
wanych przez wyższe uczelnie w ramach XIV 
Lubelskiego Festiwalu Nauki, którego hasło 
obecnej edycji brzmiało „Nauka – między 
tradycją a współczesnością”. Przedstawi-
ciele klas piątych oraz klasy szóstej odwiedzi-
li także Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
w Chełmie.

28.09. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej odbyło się szkolenie na temat afrykań-
skiego pomoru świń (ASF) dla uczniów, 
przeprowadzone przez Sławomira Cichosza 
z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego 
w Krasnymstawie.

29.09. W Punkcie Przedszkolnym w Siennicy 
Różanej odbyły się uroczyste obchody Dnia 
Chłopaka. 

29.09. Ornitolodzy z klasy szóstej Szkoły Pod-
stawowej wyruszyli liczyć ptaki w rejon stawów 
w Kozieńcu. W ten sposób już po raz trzynasty 
włączyli się do akcji Europejskich Dni Licze-
nia Ptaków. 

30.09. Uczniowie klas czwartych Technikum 
z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięli 

udział w XXXIII Pielgrzymce Maturzy-
stów na Jasną Górę, by modlić się o powo-
dzenie na egzaminach, a także o dobry wybór 
dalszej drogi życiowej.

Październik

1.10. Na stadionie „Startu” Pawłów w meczu 
siódmej kolejki „Znicz” Siennica Różana 
uległ 2:4.  

1.10. Inauguracja roku akademickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej 
po raz pierwszy uświetniona została odśpiewa-
niem hymnu „Gaudeamus”.

2.10. Ogłoszono konkurs dla uczniów szkół 
podstawowych na fraszkę, wiersz, rymowan-
kę, wyliczankę itp. o tematyce jesiennej pod 
hasłem „Pani Jesień”,  organizatorem kon-
kursu była Biblioteka Publiczna im. Ryszarda 
Kapuścińskiego w Siennicy Różanej.

4.10. Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kapuś-
cińskiego w Siennicy Różanej ogłosiła konkurs 
na opowiadanie pod hasłem „Oswoić lwa’’.

4.10. Delegacja nauczycieli z Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej wraz z dyrektorem 
Jackiem Jagiełłą uczestniczyła w uroczystości 
nadania stopnia zawodowego nauczyciela dy-
plomowanego w gmachu Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Ślubowanie złożyli: 
Anna Karwat, Renata Dyk, Robert Bobryk i 
Dawid Jaruga.

5.10. W Internacie Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej odbył się wieczór pod ha-
słem „A to Polska właśnie” w ramach akcji 
Narodowego Czytania „Wesela”. Wziął 
w nim udział wójt Leszek Proskura i dyrektor 
szkoły Jacek Jagiełło, którzy czynnie włączyli 
się do głośnego czytania dramatu Stanisława 
Wyspiańskiego. Widzowie mogli podziwiać nie 
tylko interpretację tekstu, ale też barwne stroje 
lektorów i pomysłową inscenizację.

6.10. Kulinarne specjały w królewskim wy-
daniu były motywem III Festiwalu Sien-
nickich Smaków w Żdżannem. W konkur-
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sie wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz reprezentacja Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej. Komisja w składzie: Hanna Ma-
zurkiewicz, Dorota Sawa, Helena Nowosadzka, 
Mariola Niewiadomska i Marian Betiuk oce-
niała potrawy w konkurencjach: „Królowa Dy-
nia”, „Król Ziemniak” i „Królewska Nalewka”.

8.10. Mecz wyjazdowy pomiędzy „Vitrum” 
Wola Uhruska a „Zniczem” Siennica Różana 
zakończył się wygraną 4:2 dla gospodarzy.

9.10.  Przedszkolaki z Siennicy Różanej uda-
ły się z edukacyjną wizytą do Państwowej 
Straży Pożarnej w Krasnystawie.

9.10. W Internacie Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Chłopaka.

9.10. Sesja Rady Gminy Siennica Różana.
 
10.10. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej miało miejsce spotkanie z Anną Sitkowską 
przedstawicielem Infinity Business College, 
z którym szkoła współpracuje w ramach reali-
zacji projektu unijnego (PO WER 2014-2020). 
Dla grupy 35 uczniów zaplanowano zagra-
niczne praktyki zawodowe w Irlandii, 
wyjazd odbędzie się w lipcu 2018 roku. 

12.10. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej odby-
ła się uroczysta akademia, połączona ze ślubo-
waniem młodzieży klas pierwszych Technikum 
i pasowaniem ich na ucznia. Dyrektor szkoły 
wręczył nagrody pracownikom i kadrze peda-
gogicznej, a Samorząd Uczniowski – dyplomy 
dla zwycięzców w plebiscycie na najsympatycz-
niejszego chłopaka. 

13.10. W Szkole Podstawowej im. Synów Puł-
ku w Siennicy Różanej odbyły się uroczyste 
obchody Święta Edukacji Narodowej, a także  
tradycyjne ślubowanie klas pierwszych.
 
15.10. „Znicz” Siennica Różana gospoda-
rzem i zwycięzcą meczu piłki nożnej z wyni-
kiem 3:1 meczu z „Astrą” Leśniowice.     

14-15.10. Odbyła się wycieczka krajoznaw-
cza słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Siennicy Różanej do Puław nazywanych 
„Polskimi Atenami”, a także do Nałęczowa, Kę-
bła, Wąwolnicy i Kazimierza Dolnego.

16.10. Delegacja z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej wzięła udział w spotkaniu w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Zasłużonym na-
uczycielom wręczono odznaczenia i medale. 
Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi otrzymali – dyrektor szkoły Jacek Jagiełło 
i nauczyciel bibliotekarz Monika Nagowska.

17.10. Uczniowie klasy pierwszej Technikum 
im. A. Cieszkowskiego, kształcący się w zawo-
dzie technik żywienia i usług gastronomicz-
nych wzięli udział w spływie kajakowym 
z Obroczy do Zwierzyńca.

18.10. W Szkole Podstawowej przeprowadzo-
no próbę ewakuacji, aby zapoznać uczniów 
i pracowników z  zachowaniem się w przypad-
ku wybuchu pożaru lub powstania innego za-
grożenia dla życia i zdrowia.

20.10. W Punkcie Przedszkolnym w Sienni-
cy Różanej swoje święto obchodził ziemniak. 
Zaproszono członków rodzin przedszkolaków 
i wszyscy wspólnie wykonywali „Stworki-po-
tworki” z darów jesieni.

22.10. Mecz wyjazdowy pomiędzy „Leszko-
polem” Bezek, a „Zniczem” Siennica Różana 
zakończył się wygraną 4:3 dla gospodarzy.

23.10. Młodzież z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej udała się wraz z opiekunami na 
jednodniową wycieczkę do Sandomierza.

25.10. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej uczestniczyli w Mistrzostwach 
Województwa LZS Szkół Rolniczych 
w piłce siatkowej chłopców, które odbyły się 
w Nałęczowie.

26.10. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej wzięli udział w pierwszych za-
jęciach z jazdy konnej w Stadninie Koni 
Arabskich w Białce. Szkoła współpracuje 
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ze stadniną w ramach wdrażania nauki nowe-
go zawodu – technik hodowca koni; realizacja 
zajęć praktycznych planowana jest na terenie 
stadniny.

26.10. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej w ramach ćwiczeń dla uczniów i pracow-
ników odbyła się próbna ewakuacja w celu 
sprawdzenia stopnia przygotowania do działań 
na wypadek zagrożenia pożarem; ewakuacja 
z głównego gmachu szkoły oraz z budynku in-
ternatu odbyła się pod okiem przedstawicieli 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Krasnymstawie.

28.10. VIII Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Sien-
nica Różana został zorganizowany pod patro-
natem Marszałka Województwa Lubelskiego. 
Przy tej edycji turnieju rozegrano również Mi-
strzostwa Okręgu Lubelskiego Polskiego To-
warzystwa Tanecznego. W rywalizacji wzięło 
udział 167 par.

29.10. W Siennicy Różanej specjalista diabe-
tolog Ewa Pitura wygłosiła wykład na temat 
„Choroby cywilizacyjne – cukrzyca”. 
W tym dniu odbyło się również testowanie 
środków pielęgnacyjnych do rąk i nóg przepro-
wadzone przez przedstawiciela firmy „Orifla-
me” – Ewę Mikułę.

29.10. Na własnym stadionie „Znicz” Sien-
nica Różana wywalczył zwycięstwo z MKS 
Siedliska, wynik to 3:0 dla gospodarzy. 

30.10. W Szkole Podstawowej odbył się kon-
kurs na dekorację sali lekcyjnej w stylu 
Halloween. Celem konkursu było uświado-
mienie uczniom różnic w kulturze polskiej 
i brytyjskiej oraz kształtowanie postawy tole-
rancji i otwartości wobec innych kultur. W ka-
tegorii dla najmłodszych I miejsce zajęła klasa 
druga, II miejsce – klasa pierwsza „a” i trzecia 
„a”, III miejsce – klasa pierwsza „b” i trzecia 
„b”. W kategorii klas starszych I miejsce zajęła 
klasa piąta „a”, II miejsce zajęły klasy czwarte 
(„a” i „b”), III miejsce – klasa piąta „b”. W kate-
gorii klas gimnazjalnych wygrała klasa trzecia 
„b”, II miejsce zajęła klasa druga, a III miejsce 
klasa trzecia „a”.

31.10. Agnieszka Lipska, uczennica drugiej 
klasy Technikum im. A. Cieszkowskiego w Sien-
nicy Różanej zdobyła jedno z dziewięciu wy-
różnień przyznanych najlepszym autorom prac 
zgłoszonych do konkursu „Grzyby – skarby 
natury”. W konkursie zorganizowanym przez 
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiolo-
giczną w Lublinie wzięło udział 98 uczestni-
ków. Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 
w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Listopad

5.11. W meczu dwunastej kolejki na stadio-
nie „Agros” Suchawa uległ 0:1 uległ „Znicz” 
Siennica Różana.

7.11. Paulina Repeć – uczennica trzeciej kla-
sy Technikum im. A. Cieszkowskiego kształ-
cąca się w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych – otrzymała Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów. Stypendium naj-
lepszym uczniom z województwa wręczył Lu-
belski Kurator Oświaty Teresa Misiuk podczas 
uroczystości w „Sali Błękitnej” Urzędu Woje-
wódzkiego.

9.11. Uczniowie z klas mechanizacji rolnictwa 
z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięli 
udział w wycieczce dydaktycznej do Lublina i 
uczestniczyli w zajęciach na Uniwersyte-
cie Przyrodniczym (Katedra Eksploatacji 
Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcji). 
Odwiedzili też Fabrykę Maszyn Rolniczych 
Henryka Batyry i Zakład Naprawczy Silników 
Spalinowych AutoSzlif-Dziak w Janowicach 
pod Świdnikiem.

10.11. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej odbyły się gminne obchody 99 rocz-
nicy odzyskania niepodległości. W Naro-
dowym Święcie Niepodległości wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych, orga-
nizacji społecznych, instytucji, szkół i miejsco-
wej społeczności.  

12.11. Na stadionie „Sawena” Sawin trzynastą 
kolejką zakończono rozgrywki o mistrzo-
stwo chełmskiej A-klasy. W meczu ze „Zni-
czem” Siennica Różana gospodarze wygrali 2:4.
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13.11. Z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości w Szkole Podstawowej im. Sy-
nów Pułku odbyła się uroczysta akademia. 

14.11. Drużyna z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej wzięła udział w Mistrzostwach 
Województwa LZS Szkół Rolniczych 
w piłce siatkowej dziewcząt, które odbyły się 
w Stężycy k/Dęblina.

16.11. Uczennice z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej – Patrycja Zaworska, Paulina 
Repeć i Kamila Gleń – uczestniczyły w pierw-
szym etapie powiatowego konkursu wokalnego 
„The Voice of Glowacki” w Krasnymstawie, 
czyli w „Przesłuchaniach w ciemno”. Zakwalifi-
kowały się do kolejnego etapu, który nosi na-
zwę „Bitwy”.

17.11. Śladem Chłopców z „Szarych Sze-
regów” wyruszyli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej. Celem wycieczki do Warszawy było od-
wiedzenie miejsc związanych z życiem harcerzy 
walczących w obronie kraju. 

17.11. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej odbyły się II Jesienne Spotkania Arty-
styczne, czyli pokaz talentów uczniów otwarty 
dla publiczności. Zaprezentowało się 17 auto-
rów i wykonawców. Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa prac plastycznych i fotografii oraz po-
pisy wokalne i recytatorskie. Odbyła się także 
promocja debiutanckiego tomiku wierszy ucz-
nia Sylwestra Filipczuka pt. „W mgnieniu oka”, 
ilustrowanego przez Julię Chodor, Paulinę Re-
peć i Agnieszkę Dąbską, z fotografią Patrycji 
Zaworskiej na okładce.

18.11. W Centrum Kultury odbyła się zabawa 
andrzejkowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

19.11. Teatr Pokoleń Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej zaprezentował najnowszą sztukę 
„Kryminalnie w Koziej Wólce” w Domu 
Pomocy Społecznej w Popkowicach oraz Ośrod-
ku Kultury w Urzędowie. Gospodarze i aktorzy 
stanęli na wysokości zadania ku zadowoleniu 
publiczności, która wypełniła obie sale.

20.11. W Szkole Podstawowej im. Synów Puł-
ku odbył się szkolny konkurs mitologiczny 

„Niezwykły świat mitów”.  Do konkursu 
przystąpiło 9 chętnych. Wszyscy rozwiązali 
trudny test wiedzy i umiejętności.
I miejsce zajął Kacper Mikuła, II miejsce – Emi-
lia Kowalczyk i Przemysław Tryksza, III miej-
sce – Patrycja Juraszczyk i Gabriela Żołnacz.

20.11. Uczennica Zespołu Szkół w Siennicy 
Różanej Zuzanna Ślusarczyk została laureatką 
IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 
„W hołdzie bohaterom”.

20.11. Sesja Rady Gminy Siennica Różana.

21.11. Młodzież z klas drugich i trzecich Tech-
nikum im. A. Cieszkowskiego w Siennicy Ró-
żanej na scenie Krasnostawskiego Domu 
Kultury obejrzała teatralną adaptację powie-
ści Barbary Rosiak „Ćpunka”.

22.11. W Szkole Podstawowej odbyła się za-
bawa andrzejkowa dla uczniów. 

22.11. Młodzież z klas gastronomicznych 
Technikum im. A. Cieszkowskiego w Siennicy 
Różanej wzięła udział w szkolnym konkursie 
wiedzy „Cała prawda o tłuszczach”, prze-
prowadzonym w ramach ogólnopolskiej kam-
panii. I miejsce zdobyła Agata Jagniątkowska, 
II miejsce – Paulina Repeć, a III miejsce – We-
ronika Zakrzewska.

22.11. W Centrum Kultury odbyły się war-
sztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich 
z Borunia.

23.11. W Internacie Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej zorganizowano wieczór 
andrzejkowy, podczas którego przypomnia-
no polskie zwyczaje i obrzędy związane z ob-
chodami tradycyjnych andrzejek.

24.11. Warsztaty „Pierwsza pomoc przed-
medyczna” odbyły się w Szkole Podstawowej. 
Młodzież ćwiczyła ułożenie poszkodowanego w 
pozycji bezpiecznej oraz reanimację oddecho-
wo-krążeniową.

25.11. W siennickim Punkcie Przedszkolnym 
obchodzono Dzień Pluszowego Misia. 
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25.11. W Centrum Kultury bawiono się na cha-
rytatywnym balu andrzejkowym zorganizo-
wanym przez Radę Rodziców Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej. Środki uzyskane w 
ten sposób zostaną przeznaczone na organiza-
cję wycieczki w nagrodę dla klasy o najlepszej 
frekwencji i dla uczniów angażujących się w 
życie szkoły.

26.11. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej odbyły się pierwsze warsztaty z carvingu, 
zorganizowane w ramach projektu „PO WER 
2014-2020”. Prowadził je dla uczniów i nauczy-
cieli Łukasz Szewczyk – srebrny medalista Mi-
strzostw Europy i złoty medalista Mistrzostw 
Polski w tej dziedzinie sztuki kulinarnej. 

26.11. W Siennicy Różanej miał miejsce wy-
kład Patrycji Sprawki na temat „Podkreśle-
nie urody kolorem – makijaż cery dojrzałej”, 
spotkanie było przeznaczone dla pań z Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.

27.11. Biblioteka Publiczna im. R. Kapuściń-
skiego w Siennicy Różanej rozstrzygnęła kon-
kurs „Abecadło z pieca spadło ". Nagrody 
wraz z zaproszeniem do dalszej współpracy 
wręczone zostały młodym laureatom w Zespole 
Szkół w Siennicy Różanej.

27-29.11. „Hokus-pokus, czary-mary, 
niech się spełnią andrzejkowe czary” 
– Centrum Kultury w Siennicy Różanej zor-
ganizowało dla uczniów Zespołu Szkół w Sien-
nicy Różanej trzy zabawy andrzejkowe w sali 
widowiskowej. Wydarzenia skierowane były do 
dzieci z grup przedszkolnych i świetlicowych 
oraz dla klas pierwszych, drugich i trzecich 
Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Sien-
nicy Różanej.

29-30.11. Zespół Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej gościł uczestników  Powiatowej Lice-
aliady w Piłce Nożnej dziewcząt i chłop-
ców. Dziewczęta z Siennicy Różanej zajęły III 
miejsce; w skład drużyny weszły następujące 
zawodniczki: Dominika Zaj, Agnieszka Dąb-
ska, Angelika Bednaruk, Agata Jagniątkowska, 
Magdalena Sekuła, Weronika Kowalska, Pauli-
na Repeć, Aleksandra Rozwałko, Daria Zieliń-
ska i Weronika Grzesiuk.

30.11. W Internacie Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej miał miejsce tradycyjny 
„Wieczór Wspomnień”, czyli widowisko 
słowno-muzyczne poświęcone m.in.: Janowi 
Pawłowi II, Wisławie Szymborskiej, Agnieszce 
Osieckiej, Wojciechowi Młynarskiemu, Annie 
Przybylskiej, Jonaszowi Kofcie i Zbigniewowi 
Wodeckiemu.

Grudzień

5.12. W Bibliotece Publicznej im. R. Kapuściń-
skiego odbyło się wspólne czytanie opowia-
dań na temat świąt Bożego Narodzenia, które 
zakończyło się ubieraniem choinki i nadaniem 
świątecznego wystroju bibliotece.

5.12. W Internacie Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej zorganizowano warszta-
ty profilaktyczne dla uczniów z udziałem 
przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Krasnymstawie – Bogu-
miły Prymaczuk i Agaty Wójtowicz oraz pielęg-
niarki szkolnej – Marii Przytuły.

5.12. W Szkole Podstawowej im. Synów Pułku 
ogłoszono konkurs dla klas IV-VII na najcie-
kawsze przebranie. 

6.12. W Punkcie Przedszkolnym w Siennicy 
Różanej dzieci odwiedził święty Mikołaj.

6.12. Teatr Pokoleń rozpoczął realizację 
jedenastej sztuki „Końskie nazwisko, czyli 
druga próba Czechowa”. 

8.12. Uczniowie starszych klas Szkoły Podsta-
wowej im. Synów Pułku wzięli udział w III 
Mikołajkowym Wieczorze z książką i fil-
mem. Atrakcją wieczoru było m.in. oglądanie 
filmów, czytanie książek i wspólnie zjedzona 
kolacja. 

8.12. Mikołajkowe warsztaty kulinarne 
dla najmłodszych, mające na celu poznanie 
zasad racjonalnego odżywiania, odbyły się 
w miejscowości Żdżanne.

12.12. Po raz kolejny zorganizowano w Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej Kiermasz 
Bożonarodzeniowy Grupy Rękodzieła Arty-
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stycznego połączony z promocją tomiku poe-
tyckiego „Zielone serenady” Jana Miszczaka. 
Atrakcją wieczoru był spektakl Grupy Teatral-
no-Muzycznej UTW z Krasnegostawu.

12.12. Podsumowanie powiatowego konkursu 
plastycznego i fotograficznego „Krasnostaw-
skie, jakie cudne…” odbyło się w I LO im. Wła-
dysława Jagiełły w Krasnymstawie. W konkursie 
wzięły udział uczennice z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej – Agnieszka Dąbska zdobyła I 
miejsce, a Patrycja Zaworska – miejsce III.

12.12. Młodzież z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej uczestniczyła w „Giełdzie 
zdrowia” zorganizowanej przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną i Starostwo Powiatowe 
w Krasnymstawie; uczniowie mieli okazję wysłu-
chać prelekcji na temat zapobiegania chorobom 
oraz wziąć udział w quizie prozdrowotnym.

13-14.12. Biblioteka Publiczna im. R. Kapuś-
cińskiego w Siennicy Różanej zorganizowała 
pieczenie i zdobienie piernikowych cia-
steczek, które wykorzystane zostały przez 
dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej do 
zdobienia świątecznych choinek. 

14.12. Uczennice z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej wzięły udział w drugim etapie kon-
kursu wokalnego „The Voice of Glowacki”, 
który nosi nazwę „Bitwy”; do kolejnego – III eta-
pu – przeszły: Kamila Gleń i Patrycja Zaworska.

18.12. „Dania z nadzieniem” – pod tym ha-
słem odbyły się warsztaty kulinarne Koła 
Gospodyń Wiejskich z Borunia.

19.12. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej zorganizowano piątą edycję konkursu 
bożonarodzeniowego „Tradycyjna potrawa 
wigilijna”. Smak potraw i sposób podania 
oceniała komisja w składzie: Anna Kowalik, 
Ewa Miszczak, Ewelina Matczuk, Ewa Połajdo-
wicz. I miejsce zdobyła grupa – Ewelina Sitarz 
i Patrycja Zaworska, II miejsce – Nika Wójto-
wicz i Dominika Zaj, a III miejsce – Paulina 
Repeć i Agnieszka Dąbska.

19.12. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej odbyło się zebranie z rodzicami uczniów. 

Tematem spotkania były praktyki zagra-
niczne w Irlandii organizowane przez szkołę 
w ramach projektu „Praktyka i stały rozwój dro-
gą do sukcesu zawodowego”. Projekt jest współ-
finansowany z EFS (PO WER 2014-2020). 

20.12. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej udali się na nietypową wyciecz-
kę do Zakładu Karnego w Chełmie, by 
poznać formy oddziaływań resocjalizacyjnych 
i sposób funkcjonowania zakładu tego typu. 
Jest to element prowadzonych w szkole zajęć 
z preorientacji zawodowej.

20.12. W Internacie Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej miało miejsce tradycyjne 
spotkanie wigilijne mieszkańców z kadrą 
pedagogiczną i dyrekcją szkoły, a także opieku-
nem duchowym młodzieży ks. kan. Ryszardem 
Siedleckim. Spotkaniu towarzyszył uroczysty 
występ młodzieży, śpiewano kolędy i dzielono 
się opłatkiem przy stole pełnym tradycyjnych 
potraw. 

21.12. Jasełka w Szkole Podstawowej im. Sy-
nów Pułku – widzowie mieli okazję podziwiać 
przedstawienie pt. „Polska stajenka” w wy-
konaniu uczniów siennickiej szkoły.

28.12. Sesja Rady Gminy Siennica Różana.

30.12.  Po raz szesnasty odbyło się Ludo-
we Spotkanie Opłatkowe, które tego roku 
przybrało formę Koncertu Noworocznego. Za-
początkował go występ chórzystów reprezentu-
jących lokalne zespoły: „Sienniczanki”, „Echo”, 
„Słowianki” i „Wrzos”, a także soliści Strefy 
Wokalnej CK oraz Kapela Ludowa „Siennica”. 
Goście wysłuchali wystąpienia wójta Leszka 
Proskury, marszałka Krzysztofa Grabczuka, 
poseł Teresy Hałas, starosty Janusza Szpaka, 
odczytano również list poseł Agaty Borowiec. 
Gwiazdą wieczoru byli artyści z Filharmonii 
Lubelskiej, którzy wystąpili w okolicznościo-
wym programie noworocznym, prowadzonym 
przez Ewę Kuszewską. Opłatki dla przeszło 350 
osób poświęcił ks. dr Tadeusz Pajurek wikary 
Metropolity Lubelskiego arcybiskupa Stani-
sława Budzika. Tradycyjnie składaniu życzeń 
towarzyszyły kolędy śpiewane przez Zespół 
Pieśni i Tańca „Jawor”.
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31.12. Bal sylwestrowy mieszkańców Sien-
nicy Królewskiej Małej odbył się w miejsco-
wej świetlicy, uczestniczyły w nim 72 osoby. 
W nowej wiejskiej świetlicy odbył się także bal 
sylwestrowy dla mieszkańców Zagrody. Trady-
cyjny bal zorganizowali również mieszkańcy 
i Koło Gospodyń Wiejskich w Żdżannem.

Styczeń 2018

7.01. Chór Mieszany „Echo” i Kapela Ludo-
wa „Siennica” zdobyła uznanie podczas VII 
Sąsiedzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek 
„Narodziła nam się Dobroć” w Nieliszu.

9.01. W Urzędzie Gminy zorganizowano uro-
czyste posiedzenie Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP; następnie 
uczestnicy spotkali się w Centrum Kultury na 
tradycyjnym opłatku poprzedzonym wspólną 
modlitwą,  zainicjowaną przez kapelana służb 
mundurowych ks. kanonika Henryka Kozyrę.

15.01. Krasnostawski Festiwal Kolęd przyniósł 
laury dla Kapeli Ludowej „Siennica”.

17.01. W Punkcie Przedszkolnym w Siennicy 
Różanej policjanci przeprowadzili pogadankę 
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

17.01. W Centrum Kultury odbyły się war-
sztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich 
z Borunia.

18.01. Dzieci z grupy „Pszczółki” razem ze 
starszymi kolegami i koleżankami z klas I–III 
oglądały pokaz historyczny grupy artystycznej 
rekonstrukcji pt. „Staropolski sarmatyzm 
i epoka szlachecka”. Była to żywa lekcja 
historii dla najmłodszych.

19.01.  W pensjonacie Marina w Nieliszu od-
był się spektakl i warsztaty teatralne Teatru 
Pokoleń z udziałem znanego aktora Jerzego 
Rogalskiego.

19.01. Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej 
zawarł oficjalne porozumienie o współ-
pracy z Uniwersytetem Przyrodniczym 
w Lublinie reprezentowanym przez  JM Rek-

tora prof. dra hab. Zygmunta Litwińczuka. 
Celem współpracy jest m.in. wymiana wiedzy 
i doświadczenia w zakresie nauczania nowego 
zawodu wprowadzonego przez szkołę – tech-
nik hodowca koni, a także dostęp uczniów do 
wykładów i zajęć laboratoryjnych.

20.01. W Punkcie Przedszkolnym w Siennicy 
Różanej odbyła się zabawa choinkowa.

21.01. Tytuł asystenta kościelnego (kape-
lana) Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sien-
nicy Różanej otrzymał proboszcz ks. kan. Ry-
szard Siedlecki. Do prośby UTW przychylił się 
Arcybiskup Metropolita Lubelski. Zaszczytną 
nominację odczytała koordynator prac uniwer-
syteckich Krystyna Skóra podczas uroczystości 
w Centrum Kultury.

21.01. W Centrum Kultury miał miejsce wer-
nisaż fotografii ks. dziekana kanonika Henryka 
Kapicy pt. „Rezerwat przyrody – Wodny 
Dół”. Ponad 120 zdjęć podziwiali słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zakończe-
nie spotkania odbyła się promocja książki ks. 
Henryka Kapicy „Błogosławiony Ksiądz 
Zygmunt Pisarski”.

21.01. W Młodzieżowym Domu Kultury 
w Chełmie zorganizowano VI Karnawałowe 
Spotkania z Tańcem Jazzowym. Po raz 
trzeci wziął w nich udział Zespół Tańca Współ-
czesnego NO NAME z Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej obok Zespołu Tańca Jazzowego 
BALLO z Chełma oraz artystów Kieleckiego Te-
atru Tańca. Podczas karnawałowego koncertu 
pod hasłem „Bo taniec jest po to, by łączył” za-
prezentowano pokaz w takt walca z „Nocy i dni” 
w choreografii Sabiny Englot, dedykowany Pa-
trycji Janickiej byłej tancerce NO NAME. Goś-
ćmi honorowymi koncertu byli rodzice Patrycji.

22-26.01. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej odbyła się całościowa ewaluacja ze-
wnętrzna zrealizowana przez wizytato-
rów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Po przeprowadzeniu badań ankietowych, 
wywiadów, obserwacji i analizie szkolnej doku-
mentacji okazało się, że praca szkoły utrzymuje 
się na bardzo wysokim poziomie, a jednostka w 
ciągu ostatnich lat dokonała znacznego postę-
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pu w zakresie nauczania, wychowania i opieki, 
a także współpracy z instytucjami zewnętrzny-
mi i środowiskiem lokalnym.

25.01. Pracownia plastyczna Centrum Kultu-
ry w Siennicy Różanej zaprezentowała prace 
wykonane techniką „decoupage” autor-
stwa seniorek: Marii Przysiężniak, Grażyny 
Zaworskiej i Reginy Marek.

25.01. W Punkcie Przedszkolnym w Siennicy 
Różanej grupa „Biedroneczki” zorganizowała 
Dzień Babci i Dziadka 

27.01. W sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry odbył się bal gimnazjalny Zespołu Szkół 
w Siennicy Różanej.

27.01. W domu weselnym „Wiktoria” w Kras-
nymstawie na tradycyjnej studniówce ba-
wili się uczniowie klas czwartych Technikum 
im. A. Cieszkowskiego w Siennicy Różanej.

28.01. Kapela Ludowa „Siennica” zdobyła 
pierwszą nagrodę w XXIV Regionalnym 
Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej 
w Rejowcu.

31.01. W Siennicy Różanej zorganizowano 
akcję bezpłatnego badania wzroku.

Luty 2018

1.02. W Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
zorganizowano kolejne warsztaty decoupa-
ge, w których wzięły udział seniorki: Anna 
Zmarzlak, Maria Brzyszko i Maria Przysiężniak.
 
2.02. Odbyło się uroczyste spotkanie 
podsumowujące wieloletnią pracę zawodową 
i społeczną pani Krystyny Skóry – Sekretarza 
Gminy Siennica Różana, która postanowiła 
odejść na emeryturę.

3.02. Dzieci i dorośli bawili się na zabawie 
choinkowej zorganizowanej przez mieszkań-
ców Siennicy Królewskiej Małej. 

5.02. W Urzędzie Gminy w Sali im. Janu-
sza Trzebiatowskiego zawiązał się Komitet 

Organizacyjny Obchodów 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej w Siennicy Różanej. W skład komitetu 
weszli przedstawiciele instytucji, organizacji 
i szkół z terenu gminy.

8.02. Koło Gospodyń Wiejskich „Lawenda” 
z Siennicy Królewskiej Dużej reprezentowało 
gminę Siennica Różana na Festiwalu Pącz-
ka i Faworka w Siennicy Nadolnej, a oprawę 
muzyczną wydarzeniu zapewniła Kapela Ludo-
wa „Siennica”.

10.02. W Centrum Kultury odbył się integra-
cyjny bal ostatkowy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z Siennicy Różanej i zaprzyjaźnionego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku z Krasnegostawu.

14.02. W Internacie Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej młodzież obchodziła wa-
lentynki, przygotowano wystrój pomieszczeń 
stosownie do okoliczności, ulubieńcy uczniów 
otrzymali symboliczne serca z piernika, zorga-
nizowano też wieczór filmowy.

15.02. „Danie na każdą okazję” - KGW w Bo-
runiu przygotowało warsztaty kulinarne 
w Centrum Kultury. 

17.02. W Centrum Kultury w Siennicy Róża-
nej zorganizowano roczne zebranie OSP 
z Siennicy Różanej.

17.02. W Siennicy Różanej odbyły się war-
sztaty Chełmskiej Szkoły Tańca „Rytm”, 
które zakończono integracyjnym ogniskiem.

18.02. W Galerii Maestro Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej miał miejsce wernisaż ma-
larstwa Teresy Stasiak oraz promocja tomi-
ku poetyckiego „Sen kwitnącej łąki” autorstwa 
Janiny Dobosz.

21.02. W Siennicy Różanej zorganizowano po-
kaz produktów handlowych firmy WELMAX.

27.02. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej wraz z opiekunami i rodzicami 
udali się na mecz Superligi Piłki Ręcznej, 
który odbył się w Hali Legionów w Kielcach.
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