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Andrzej David Misiura

 
Od redakcji

Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze 
ręce długo oczekiwane „Ziarno”. Ze względu na 
przerwę wydawniczą oraz nagromadzenie tema-
tów prasowych niniejsze wydanie sygnowane jest 
podwójnym numerem.

Nieustannie przeżywamy wyjątkowy czas, 
który zapoczątkowały obchody  100-lecia odzy-
skania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Na 
terenie gminy Siennica Różana zainaugurował 
je w maju 2018 roku Festyn Niepodległościowy 
oferując atrakcyjny program w wykonaniu ucz-
niów, amatorskich zespołów muzycznych oraz 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Woj-
ska Polskiego. Na efektowną imprezę złożyło się 
współdziałanie instytucji i organizacji społecz-
nych gminy. Festyn zapoczątkował cykl dziewię-
ciu pikników niepodległościowych, które organi-
zowały we współpracy lub samodzielnie wszystkie 
sołectwa. Każda miejscowość miała swój orygi-
nalny pomysł uczczenia wielkiej rocznicy. Oprócz 
występów artystycznych prezentowano montaże 
historyczne, referaty wiążące lokalne wydarze-
nia z walką o niepodległość. Odsłaniano tablice 
okolicznościowe i sadzono dęby pamięci. Było 
to piękne świadectwo patriotyzmu oraz świado-
mości historycznej mieszkańców gminy Siennica 
Różana. Lokalne obchody relacjonował w kilku 
wydaniach kwartalnik „Nasza Gmina Siennica 
Różana”, a barwnym niepodległościowym pikni-
kom sołeckim zasłużenie poświęcił niemalże cały 
8 numer. 100-leciu odzyskania niepodległości 
dedykowano również wiele wydarzeń przygo-
towanych w siennickich szkołach. Finałem ob-
chodów stała się publiczna akademia w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, poprze-
dzona odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Cen-
trum Kultury autorstwa lubelskiego rzeźbiarza 
Kazimierza Stasza. Uroczystościom dostojnie 
patronowało popiersie marszałka Józefa Pił-
sudskiego wykonane w 1937 roku przez artystę 
rzeźbiarza pochodzącego z Siennicy Różanej – 
Józefa Ciechana. 

 Obchody „Stulecia Odzyskania Niepod-
ległości” skłoniły do uważnego przyjrzenia się 

Od redakcji Od redakcji

polskiej historii – również tej lokalnej. Stąd w nu-
merze wspomnienia o czasach wojny i okupacji 
(których bohaterami są m.in.: Apolonia Proskura, 
Apolonia Wolska, Kazimierz Kott, Stefan Śliwiński 
i Władysław Sobieszczuk), a także inauguracja ob-
chodów związanych z jubileuszem 600-lecia Sien-
nicy Różanej oraz Siennicy Królewskiej – podzielo-
nej obecnie na dwie miejscowości.

 Kolejną rocznicową wędrówkę rozpoczyna-
my zatem w niniejszym wydaniu od Siennicy Kró-
lewskiej Dużej. Przedstawiamy twórczość pięciorga 
poetów związanych z tą miejscowością oraz reflek-
sje i wspomnienia jej mieszkańca, społecznika, 
oficera Wojska Polskiego, a w latach osiemdziesią-
tych XX w. przewodniczącego Gminnej Rady Naro-
dowej w Siennicy Różanej – Władysława Sobiesz-
czuka. Z jego inicjatywy światło dzienne ujrzała 
prezentowana na naszych łamach lista poległych 
i pomordowanych na terenie gminy, sporządzo-
na przez innego mieszkańca Siennicy Królewskiej 
Dużej – Jana Choduna. Władysław Sobieszczuk 
uruchomił skuteczną akcję społeczną uzupełnienia 
listy i utrwalenia nazwisk na pamiątkowej tablicy 
przy akceptacji i zaangażowaniu Rady Gminy i jej 
przewodniczącego Piotra Banacha. Pomoc przy 
realizacji projektu deklaruje artysta architekt An-
drzej Mikulski z Krakowa.

Od czasu ukazania się poprzedniego nu-
meru „Ziarna” zdarzyło się niemało. Kalenda-
rium, które publikujemy w końcowej części pisma, 
obejmuje okres od marca 2018 do listopada 2019. 
Wspominamy w nim obchody 550-lecia parafii 
Wniebowzięcia NMP w Siennicy Różanej z udzia-
łem Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”, liczne spot-
kania, uroczystości, sukcesy i zrealizowane pomy-
sły, jak choćby Wakacyjną Akademię Kultury, czy 
premierę spektaklu Teatru Pokoleń „Pan Geldhab” 
wg Aleksandra Fredry. Dla zainteresowanych lo-
kalną historią mamy przegląd prasy z lat 1866-
1939 przygotowany przez Kazimierza Stołeckiego. 
W numerze nie zabraknie poezji i poetów oraz 
bogatego materiału ilustracyjnego, który pozwo-
li wrócić pamięcią do ciekawych wydarzeń i do… 
pięknych miejsc w naszej okolicy. Mamy nadzieję, 
że nowy numer „Ziarna” uprzyjemni Wam długie 
zimowe wieczory. 

Andrzej David Misiura
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Stefan Śliwiński 

Moja droga ku wolności – 
w walce i pracy w trudnych 
latach okupacji 1939-19441

Wspominać tamte czasy – to jakby dotykać 
świętości. Obraz owych dni może niejednego po-
budzić do refleksji na temat zachowań i pasji daw-
nego – mojego – pokolenia. Historia bynajmniej 
nie przebrzmiała, kołem się toczy – prawdziwa na-
uczycielka życia. Wiadomo – „Nihil sub sole novi”.

Jako długoletni nauczyciel akademicki (40 lat 
pracy), obecnie emeryt (od 3 lat), wspominając mi-
nione lata młodości poddaję się łatwo wzruszeniu.

Wywodzę się z Maciejowa – wsi w powie-
cie krasnostawskim – położonej 15 km na wschód 
od Krasnegostawu. W wiosce tej spędziłem 29 lat 
w gospodarstwie rodzica i w wioskowej gromadzie, 
współpracując ochotnie z młodzieżą i starszymi. 
Po dorośnięciu byłem – jak Boryna – rolnikiem, 
rozmiłowanym w gospodarstwie i roli, woźnicą na 
parę koni, kosiarzem przymierzającym się do naj-
tęższych we wsi. Stosownie do potrzeb imałem się 
wszystkiego. Nie mając dość kapitału, porwałem 
się mimo wszystko na budowę domu własnymi rę-
kami, z takim samym jak ja amatorem, kolegą.

I udało się. Dom stoi od ponad 60 lat i pew-
nie długo postoi jeszcze.

Byłem sekretarzem Spółdzielni Spożyw-
ców „Jedność”, sprawnym w księgowości rachmi-
strzem, poza tym członkiem Związku Strzeleckie-
go, udzielającym się w ruchu młodzieżowym jako 
sekretarz, bibliotekarz, aktor sceniczny, uczestnik 
przysposobienia rolnego i innych. Pewnego lata od-
byłem kurs szkoleniowy strzelecki w Wólce Profe-
ckiej pod Lublinem. W roku 1939 byłem po komisji 
poborowej przygotowany na wezwanie jesienią do 
wojska. Wojna – oczywiście – plany te, jak i wiele 
innych unicestwiła. Otworzyły się za to możliwości 
kontaktu z bronią przez konspirację. We wrześniu 
pełniłem funkcję strażnika gromadzkiego, upoważ-
nionego do kontrolowania osób przejeżdżających, 

1 W nawiązaniu do artykułu „Moja droga kombatancka” 
(BIP 87 - luty 2001).

a mogących być podejrzanymi o przynależność do 
tzw. piątej kolumny. Pamiętam jak legitymowa-
łem jakiegoś motocyklistę w skórzanej marynarce, 
zatrzymanego przy studni. Potem odwiedził mnie 
pewien volksdeutsch spod Chełma. Porwał z wie-
szaka mój mundurek strzelecki i uciekł, a ja za nim 
w pościg na rowerze, nie licząc się z możliwością 
ostrej reakcji. Gościa nie schwytałem, a po namy-
śle, wolałem się z nim więcej nie spotkać – w końcu 
był aktywistą walczącego z nami państwa.

Jesienią 1940 roku zostałem zaproszony na 
spotkanie w sąsiedniej wiosce – Kolonii Rakołupy 
– z jakimś obywatelem o nazwisku Dargiel poda-
jącym się za emisariusza z kręgu hr. Rzewuskiego. 
Po wstępnej rozmowie i zapoznaniu się z zada-
niem, złożyłem przysięgę w obecności kilku osób 
znajomych, po czym podjąłem się prowadzenia na-
słuchów z radia ukrytego w ziemiance. Odbierało 
się takie stacje jak: Londyn, Paryż, Tuluza, Madryt, 
a niebawem Moskwę. Komunikaty pisałem na 
maszynie z długim wałkiem, przywiezionej przez 
naszych chłopców z urzędu jakiejś gminy. Rozsy-
łaliśmy je po okolicy na powiaty chełmski i kras-
nostawski. 

Tajna organizacja bojowa, do jakiej wstąpi-
łem w 1940 roku, nazywała się ZWZ (Związek Wal-
ki Zbrojnej),przekształcony potem w AK (Armia 
Krajowa) – z kolei nasz pluton został wyłączony do 
BCh (Bataliony Chłopskie) – okręg IV Lublin, ob-
wód 14 Krasnystaw, placówka Siennica2.

Bataliony powstały na bazie „Chłostry” 
(Straż Chłopska) siłami intelektualnymi i osobowy-
mi Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Walczyły 
one najaktywniej w obronie ludności wiejskiej na 
Zamojszczyźnie, ale też niemało na innych tere-
nach, jak Góry Świętokrzyskie, powiat miechow-
ski, województwo rzeszowskie i lubelskie.

Około roku 1943 zostałem „rozszyfrowany” 
przez komendanta miejscowego plutonu „Kordia-
na” (Aleksander Kargul) i włączony do tegoż plu-
tonu – Maciejów i Zwierzyniec – już w wiosce ro-
dzinnej. Na rozkaz dowódcy objąłem kierownictwo 
nad sekcją sanitarną z zadaniem jej sformowania 
i przyuczenia członkiń. W tym celu uczęszczałem 
na odprawy szkoleniowe w Krasnymstawie i mająt-
ku Toruń, gdzie przebywał częściowo dr Paczyński 
ze Lwowa. Osobiście dawałem zastrzyki mieszkań-

2 Placówka – terytorialnie pokrywająca się z gminą, obej-
mowała kilka lub kilkanaście plutonów; nadrzędny stopień 
w strukturze organizacyjnej BCh stanowił obwód.

Moja droga ku wolności Stefan Śliwiński
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com i partyzantom rannym w akcjach. We wsi po-
jawił się akurat tyfus plamisty, wywołując popłoch 
zwłaszcza wśród Niemców a więc zastrzyki musiał 
ktoś aplikować (moja matka przeżyła, dwie inne 
osoby zmarły). Przepowiednia lekarza, że będę cho-
rował – wszyscy mieliśmy chorować – na szczęście 
nie sprawdziła się.

W opinii mieszkańców mogłem uchodzić 
za felczera z oczytania i praktyki, podczas gdy sam 
marzyłem o karierze doktora Judyma.

Jako grupka pasjonatów (szczególnie 
Czesław Mazurek o ps. „Maczek”), wydawali-
śmy biuletyn informacyjny pod nazwą „Hejnał”. 
Druk wydawnictwa przez powielanie odbywał się 
w miejscowości Stójło, po czym w majątku Toruń, 
w pałacu ówczesnego dziedzica Tadeusza Osieckie-
go. Duszą redakcji był wymieniony kolega „Ma-
czek” – autor wielu artykułów i wierszy. Chłopiec 
ten był bez reszty oddany sprawie wyzwolenia Oj-
czyzny sprawiedliwej dla wszystkich Polaków.

Podziemną prasę należało rozprowadzić 
po terenie, więc roznosiło się, rozwoziło, ukrywało 
na różne przemyślne sposoby w warunkach natar-
czywego szpiclowania ze strony volksdeutschów 
i Ukraińców. Pewnego razu, jadąc późną zimową 
porą saniami w Chełmskiem, zauważyłem sunące 
z naprzeciwka sanie – furman i dwie osoby, pani-
sko i niewiasta. Na szczęście niewiasta mnie znała 
i zawołała: „Stefan, co ty tu robisz?”. Wtedy męż-
czyzna opuścił karabin i odjechał. Okazało się, że 
był to wójt z naszej gminy Siennica Różana – Ukra-
iniec o nazwisku Stepaniuk. Mimo mrozu zrobiło 
mi się gorąco, ponieważ w wiązce słomy miałem 
ukrytą „bibułę”. I tak to na każdym kroku groziło 
człowiekowi spotkanie z Niemcem albo Ukraińcem 
– „wpadka” gotowa z takiego lub innego powodu. 
Specjalnie „ściganym” produktem była żywność, 
ale też takie artykuły, jak np. skóra.

Inne zdarzenia? Wiedząc, że w naszej sto-
dole, na nowinie3 w lesie, przebywa partyzant so-
wiecki (pojawiał  się sporadycznie), udałem się tam 
pewnej soboty, żeby powiadomić go o grożącym 
mu niebezpieczeństwie ze strony żandarmerii nie-
mieckiej, gotującej obławę na partyzantów w oko-
licznych lasach. Tak rozeznał wywiad. Nikogo nie 
spotkawszy, położyłem się w zapolu4 i zasnąłem. 

3 Nowina – grunt świeżo wzięty pod uprawę, zazwyczaj 
po wykarczowaniu lasu.
4 Zapole – przedział w stodole, gdzie składa się zżęte 
zboża lub siano, koniczynę i inne paszę.

Rano około piątej zbudził mnie gwar mowy niemie-
ckiej i stukanie do bramy. Na mój odzew podniósł 
się wrzask: „Raus!”. Wyszedłszy, ujrzałem mnó-
stwo żołnierzy w tyralierze o długości około 100 m 
i kilku stojących obok mnie z karabinami wycelowa-
nymi w moją stronę. Poszedłem do oficera stojące-
go nieopodal. Żołnierze, wszyscy – jak ich było kil-
kudziesięciu – znieruchomieli. Znając nieco język 
niemiecki ze szkoły, próbowałem wyjaśnić powód 
mej obecności w lesie, ukrywając fakt przebywania 
partyzanta. Na pytanie oficera czy ktoś jeszcze jest 
ze mną w stodole, kategorycznie oświadczyłem, że 
jestem sam. Popatrzył na mnie badawczo i – o dzi-
wo – uwierzył! Nie zarządzając rewizji, nakazał dal-
szy marsz oddziału. Tak oto mam dziś świadomość, 
że z łaski tego człowieka, wolnego od atawistycznej 
nienawiści, ja żyję. Po prawdzie, to nie wiem czy 
kto przebywał na górce5. Widziałem strzępy osobi-
stych rzeczy (mogła i być broń ukryta – choćby oj-
cowska, myśliwska), wygniecione legowisko, jakby 
ktoś właśnie je opuścił6.

Innym razem przyszło do mnie dwóch za-
miejscowych partyzantów z bronią ukrytą pod 
płaszczami żądając podwody7 do majątku Bończa 
– Andrzeja hr. Potockiego – ok. 8 km od Macie-
jowa. Wymówki nie przyjmowali, więc pojechałem 
niepewny czy wrócę. W tej sytuacji całkiem realne 
spotkanie z Niemcami, czy Ukraińcami po drodze, 
wywołałoby niechybnie strzelaninę. Potem do-
wiedziałem się, że nasi chłopcy mieli zamiar mnie 
zbrojnie odbić, ale rozsądnie zrezygnowali. W ta-
kich okolicznościach zewsząd mogły posypać się 
wówczas kule. Dojechawszy na miejsce zrobiono 
jeszcze wspólną fotografię, która po wyzwoleniu 
przysporzyła mi pewnego kłopotu, gdy UB usiło-
wało dociec – kto jest ten „trzeci”? Ktoś ze znajo-
mych wiedział, ale nie powiedział.

5 Górka – stryszek, najwyższe piętro w domu, w tym 
przypadku w stodole.
6 Przypadek samotnie operującego partyzanta sowieckiego 
miał miejsce w majątku Boruń Tomasza Watsona, uczestni-
ka wojny obronnej – artylerzysty w stopniu kapitana (zginął 
w Oświęcimiu). Jak mówiono, zaszedł kiedyś do majątku 
partyzant sowiecki, prawdopodobnie „zrzutek”, który czyniąc 
dziedziczce nieprzyzwoite propozycje spowodował, że ta zdję-
ła z palca pierścionek chcąc mu go wręczyć, by dał jej spokój 
i odszedł. Jednakże ów rosyjski kapitan okazał się człowie-
kiem na poziomie i po rycersku pierścionka nie przyjął.
7 Podwoda – zaprzęg  konny dla celów transportu, do-
starczany przez ludność na pozew administracji państwo-
wej lub wojska.

Moja droga ku wolności Stefan Śliwiński
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Pewnego razu, gdy wracaliśmy z ojcem sa-
niami ze wspomnianej stodoły, rzuciwszy okiem 
na wioskę zauważyłem przy opłotkach jakieś po-
stacie podobne do Niemców. Na wszelki wypadek 
zszedłem z sań i udałem się do sąsiedniej  wioski 
przez przyległy las. Nie zdawałem sobie sprawy 
z tego, że byłem obserwowany przez lornetkę przez 
niemieckiego żołnierza. Gdy ojciec sam dojechał na 
miejsce, był ostro przesłuchiwany przez Niemców 
o towarzysza, który poszedł w las. Wtedy ojciec za-
parł się twierdząc, że nie zna. Może z powodu póź-
niej pory – właśnie zapadł zmrok – żołnierze nie 
odważyli się wejść do lasu.

Wreszcie „Akcja Maciejów”… W ostatnich 
dniach lipca (koło dwudziestego), gdy wojska nie-
mieckie cofały się pod naporem wojsk sowieckich, 
kilku naszych chłopców z Czesławem Mazurkiem 
(ps. „Maczek”) na czele zorganizowało zasadzkę na 
Ukraińców i Niemców (na skraju lasu, poza wsią 
od strony wschodniej). Był to akt spontaniczny, 
zryw całkowicie oddolny – jak twierdził „Maczek”. 
Kilkunastu żołnierzy niemieckich jechało akurat 
samochodem, nazywanym przez ludność „budą”. 
Ostrzał naszych wywołał wśród nich zamieszanie, 
zrazu usiłowali się bronić korzystając z osłony sa-
mochodu, ale nie znając naszych sił, zabrali ran-
nych i odjechali. Chwilę przedtem zrewidowano 
wóz Ukraińca, zwanego „Czarnym”, wracającego 
na wschód do domu. Po chwili przyjechał czołg, 
a za nim wkroczył oddział żołnierzy niemieckich, 
przeczesując zagrody. Mieszkańcy umykali w pola 
i do lasu. Wśród nich był również dowódca plu-
tonu „Kordian”, prawdopodobnie z bronią krótką 
w kieszeni8. Oczywiście z miejsca został zastrze-
lony. Innego mieszkańca – Antoniego Mochnie-
ja – zabrali ze wsi, wywieźli do Rakołup i tam go 
rozstrzelali. Z kolei trzeci młody człowiek – Janek 
Śliwiński – został niegroźnie raniony z czołgu. 
Znany już nam „Maczek” salwował się ucieczką, 
miedzami wśród zbóż do drugiego lasu. Opowiadał 
później, jak ukryty w krzaku tarniny, oglądał buty 
przebiegających obok Niemców.

Na drugi dzień weszły do wsi wojska sowie-
ckie, zamykając powrót oddziałom niemieckim. 
Niemcy wypuściwszy kilka pocisków artyleryjskich 
wywołali we wsi pożary, spłonęło kilka domostw 
i zginął oficer sowiecki. Kilka dni później pochowa-
liśmy uroczyście naszego dowódcę „Kordiana” na 

8 Przypuszczenie pewnej mieszkanki, obserwującej zda-
rzenie z ukrycia.

cmentarzu parafialnym w Siennicy Różanej. Uro-
czystość odbyła się z udziałem orkiestry wojskowej 
sowieckiej. Pożegnałem kolegę przy salwach na wi-
wat, z których jakaś błędna kula zraniła dziewczynę 
w nogę.

Tak przebiegła i zakończyła się „Akcja Ma-
ciejów”, nasza „Burza” (kryptonim AK) relacjo-
nowana w dwóch książkach Jana Wojtala i Pawła 
Czuby – „Walczyli na Ziemi Krasnostawskiej 1939-
1945” (Warszawa 1979) i „Nie stali z bronią u nogi” 
(Lublin 1998).

Niedługo po wyzwoleniu odbył się przegląd 
oddziałów w zarządzonej zbiórce żołnierzy. Wy-
darzenie to miało miejsce w lesie „Jagodzin” koło 
Krasnegostawu. Późnym wieczorem, właściwie 
nocą, zebrało się nas na leśnej polanie kilkuset żoł-
nierzy, partyzantów, w pełniej gotowości bojowej. 
Nastrój był zaiste przejmujący, powietrze jak na-
elektryzowane. Przesuwające się po niebie chmury, 
prześwietlane światłem księżyca, rzucały na formu-
jące się oddziały ruchome cienie. Na poboczu stali 
księża, wysłuchujący spowiadających się mężczyzn. 
W powietrzu  krzyżowały się rozkazy przy niepew-
ności jutra, czyli dni najbliższych. Szykowano się 
do drogi z pomocą powstańcom Warszawy. Ogól-
nie mówiąc, nastrój był jak przed bitwą. Po kilku 
dniach przyszedł rozkaz – broń zdać, ludzi przesu-
nąć do konspiracji. Nie wolno nam było odtąd wy-
stępować jako organizacja. Niejeden z nas w tym 
czasie przeżył rozterkę. Gdy jedni zajęli stanowiska 
w nowo tworzących się władzach, drudzy zeszli do 
podziemia. Ja trzymałem się na uboczu, nie anga-
żując się ani tu, ani tu. Nie nachodzono mnie, ale 
traktowano z rezerwą – przypuszczalnie dlatego, 
że nie okazywałem entuzjazmu, nie uczestniczyłem 
w reformie rolnej, do tego byłem znany jako strze-
lec, AK-owiec, BCh-owiec.

Pewnego razu wpadli do wsi żołnierze so-
wieccy w poszukiwaniu partyzantów. Przeszli po 
domach i do mnie zawitał oficer, jak się okazało, 
dobrze usposobiony. Popatrzył na rozłożoną książ-
kę w języku rosyjskim i pochwalił twierdząc, że po-
stępuję słusznie ucząc się języka obcego. Skorzystał 
z poczęstunku i wyszedł. Pozostali zabrali jedynie 
starszego człowieka, niejakiego Jana Husa, któ-
rego wszakże puścili z drogi piechotą. Jak się do-
wiedziałem, podobne penetracje przeprowadzono 
w wielu miejscowościach z wywiezieniem niektó-
rych mężczyzn do ZSRR. Pewien student z takiego 
„werbunku” opowiadał mi oględnie, jak kopał wę-
giel brunatny gdzieś pod Moskwą. W innych miej-

Moja droga ku wolności Stefan Śliwiński
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scowościach obwodu krasnostawskiego NKWD-
ziści stosowali niewyobrażalny terror w stosunku 
do żołnierzy AK i BCh (vide książka P. Czuby i J. 
Wojtala pt. „Nie stali z bronią u nogi”).

Dla mnie konspiracja zakończyła się w roku 
1944. Odtąd zabrałem się poważnie za materiały – 
skrypty Powszechnej Uczelni Korespondencyjnej z 
Warszawy (PUK), które zaprenumerowałem przed 
wojną. W czasie okupacji ich komplet dowiózł 
„Maczek” z Warszawy, odnalazłszy dyrektorkę 
kursu. Zrazu próbowałem się dostać na medycynę 
na UMCS w Lublinie, na tak zwany kurs „zerowy”, 
ale mnie nie przyjęto. Wtedy wstąpiłem do Gim-
nazjum i Liceum dla Dorosłych w Krasnymstawie, 
gdzie w rok i trzy miesiące zdobyłem małą i dużą 
maturę. Dalej droga życia poprowadziła mnie do 
Krakowa na Akademię Górniczą, ku nieznanej, 
jakiejś całkiem nowej przyszłości.

Jakkolwiek w postępowaniu moim nie było 
nic nadzwyczajnego, żadnego kreowania się na 
bohatera, to życie bez reszty podporządkowałem 
„służbie zwycięstwu Polski”, jak stanowi nazwa 
pierwszej organizacji konspiracyjnej z września 
1939 roku.

Uprzedzając ewentualną ocenę współczes-
nych dwudziestolatków – że lata okupacji były 
może i ciekawe, ale obecnie mało istotne – odpo-
wiem, że dla nas wtedy było ważne wszystko, co 
dawało przepustkę do życia. Ojczyzna – świętość 
o wartościach niewymiernych – miała zaś cenę naj-
wyższą.

Stefan Śliwiński, ps. „Artur”

Moja droga ku wolności

 
Stefan  Śliwiński

Akademia Górnicza w czasie 
okupacji hitlerowskiej

Od samego początku okupacji władze nie-
mieckie zakładały w swoich dalekosiężnych planach 
doszczętne biologiczne wyeliminowanie narodu 
polskiego. W pierwszym rzędzie przyjęły taktykę 
systematycznego niszczenia inteligencji polskiej. 
Na  terenach włączonych do Rzeszy zlikwidowano 
całkowicie polskie szkolnictwo. Jedynie w tzw. Ge-
neralnej Guberni pozostawiono szkoły powszechne 
i kilka szkół zawodowych1.

Zmiany okupanta dobitnie wyraził gesta-
powiec Bruno Müller w czasie tzw. „Sonderaktion 
Krakau” 6 listopada 1939 r., zwracając się do na-
ukowców krakowskich uczelni, oświadczył butnie: 
„Polakom nauka nie jest potrzebna w stopniu wyż-
szym od podstawowego”. Zebranych 183 profeso-
rów i młodszych pracowników naukowych aresz-
towano i wywieziono do obozu koncentracyjnego. 
Podobne akcje lub indywidualne aresztowania 
wśród inteligencji miały miejsce na terenie całej 
Polski.

Polacy – świadomi, że bez inteligencji nie 
może istnieć żaden naród – zrozumieli zagroże-
nie. Już w październiku 1939 r. utworzono Tajną 
Organizację Nauczycielską (TON) na bazie Związku 
Nauczycielstwa Polskiego2. Miała ona na celu pro-
wadzenie akcji wydawniczej dla potrzeb naucza-
nia, organizowanie kształcenia młodzieży polskiej 
dla wolnej Polski oraz pomoc ofiarom terroru hit-
lerowskiego w środowisku nauczycielskim. Mimo 
zagrożenia surowymi represjami, na terenie całego 
kraju spontanicznie przystąpiono do tajnego na-
uczania na tzw. „kompletach”, gdzie nauczyciele, 
a czasami i studenci prowadzili zajęcia z zakresu 
szkoły średniej (na terenach wcielonych do Rzeszy 
także szkoły powszechnej). Z ramienia TON prze-

1  Tekst opublikowany w BIP AGH, nr 87, luty 2001.
2 Informacje na ten temat w opracowaniu: R. Czeka-
jowski, R. Staszewski Związek Nauczycielstwa Polskiego 
w służbie edukacji i wartości naukowych (Instytut Nauk 
Społecznych AGH).

Stefan Śliwiński

Linoryt. Lena Kulbaka
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prowadzono inspekcje i organizowano egzaminy 
(do maturalnych włącznie)3. 

W Krakowie istniały również tajne uczelnie 
wyższego stopnia. Zarówno profesorowie i nauczy-
ciele – którzy ocaleli z niemieckich pogromów – jak 
i ci, którzy wskutek interwencji władz uczelni całe-
go świata zostali zwolnieni z obozów zagłady, pod-
jęli odważnie trud organizowania konspiracyjnego 
szkolnictwa wyższego. Znana jest dość szeroko 
działalność podziemnego Uniwersytetu Jagielloń-
skiego4. Także i Akademia Górnicza nie pozostała 
w tym wypadku w tyle. W wyniku starań rektora 
AG profesora Walerego Goetla, wiosną 1940 r. 
utworzono Państwową Szkołę Techniczną Górni-
czo-Hutniczo-Mierniczą (Staatliche Fachschule 
für Berg-Hütten-und-Vermessungswensen przy 
ulicy Krzemionki, która stała się bazą kształcenia 
inżynierów, przyszłych kadr przemysłu polskiego5.

 Ze szkołą ściśle współpracowały dwie in-
stytucje: Biblioteka Państwowa (Staatsbibliothek); 
zlokalizowana w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej 
i utworzony w czerwcu 1940 r. Państwowy Za-
kład Badania Materiałów (Staatliche Technische 
Prüfanstalt) zlokalizowany w tym samym gmachu 
co PSTGHM6.

Z brakiem podręczników i pomocy na-
ukowych, niezbędnych w kształceniu studentów, 
radzono sobie w trojaki sposób7:

wykorzystywano zachowane przedwojenne 
wydawnictwa, które w miarę potrzeb powie-
lano;
studenci opracowywali prowadzone przed sie-
bie notatki i wykonywano z nich skrypty;

3 R. Czekajowski, J. Kwiek, Tajne nauczanie w polskim 
szkolnictwie cywilnym i wojskowym podczas okupacji 
(1939-45), Instytut Nauk Społecznych AGH, s. 61-68.
4 Informacje na ten temat w opracowaniach: S. Gawę-
da Uniwersytet Jagielloński w czasie II wojny świato-
wej (1939-45) oraz A. M. Zarębowie Ne cedat Academia 
– kartki z dziejów nauczania w UJ.
5 Szkoła Górniczo-Hutniczo-Miernicza na Krzemion-
kach w okresie okupacji  [w:] Informator Koła ZBoWiD 
przy AGH, 1977, s. 65-73. Informacje na ten temat rów-
nież w opracowaniach: A. Bolewski Trudne lata Akade-
mii Górniczej, a także tegoż autora Moje życie – moja 
praca.
6 Z dziejów AGH w latach 1919-1969, Kraków 1970, 
s.95-103.
7 A. Bolweski, Konspiracyjne wydawnictwa Akademii 
Górniczej 1940-45 [w:] Informator Koła ZBoWiD przy 
AGH, 1986, s. 39-47.

1)

2)

korzystano z fachowej literatury niemieckiej, 
dostarczanej przez krakowskich księgarzy.

Powielanie materiałów szkoleniowych 
(skryptów) odbywało się drogą przepisywania na 
maszynie (metodą mało wydajną), techniką hek-
tograficzną (do 100 odbitek) lub poprzez wykorzy-
stanie powielaczy mechanicznych, ówcześnie dość 
rozpowszechnionych. Rysunki ilustrujące takie 
skrypty reprodukowano na papierze światłoczułym 
(ozalidzie).

Tego rodzaju opracowania publikowano bez 
nazwy instytucji wydawniczej i daty wydania (lub 
antydatując na okres przedwojenny), co pozwalało 
ukryć przed okupantem działalność wydawniczą. 
Rozprowadzenie materiałów mogło się już odby-
wać legalnie poprzez antykwariat. W ten sposób 
PSTGHM opracowało minimum 30 skryptów8, 
z których wiele przetrwało i służyło studentom 
jeszcze w początkowym okresie po wojnie. Wiele 
też po poprawieniu i uzupełnieniu zostało wyda-
nych drukiem przez ich autorów po uruchomieniu 
polskiego szkolnictwa wyższego w 1945 r.

W toku tajnego nauczania przeprowadzono 
278 egzaminów kursowych i 6 przewodów dyplo-
mowych inżynierskich oraz jeden doktorski9.

Według danych A. Bolewskiego i innych, 
PTDGHM ukończyło łącznie czterystu studentów. 
W ich liczbie znalazło się 41 osób, które naukę roz-
poczęły w czasie okupacji, a ukończyły dopiero po 
wojnie10.

Warto nadmienić, że na bazie PSTGHM 
funkcjonował pluton 13. Kompanii zgrupowania 
„Żelbet” Armii Krajowej. Odbywały się zajęcia woj-
skowo-szkoleniowe, a nawet ćwiczebne strzelania. 
W zakonspirowanej powielarni drukowano po-
ziemną prasę i ulotki11. Istnienie tak dobrze rozwi-
niętego tajnego nauczania młodzieży w Krakowie 
– ówczesnej siedzibie Generalnego Gubernatora, 
będącej pod szczególnym nadzorem Gestapo, za-
pisać można jedynie na konto wysokiej dojrzałości 
politycznej krakowskiego społeczeństwa, jego pa-
triotyzmu i odwagi. Dzięki temu młodzież, zahar-
towana przeciwnościami okresu wojny, uzyskała 

8 Tyle tytułów wymienia A. Boleski w cytowanym 
uprzednio artykule Konspiracyjne wydawnictwa Aka-
demii Górniczej 1940-45.
9 Z dziejów AGH w latach 1919-1969, Kraków 1970, 
s. 103.
10 Informator Koła ZBoWiD przy AGH,1986, s. 42-44.
11 Informator Koła ZBoWiD przy AGH, 1977, s.73.
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wiedzę i pasję niezbędną w odbudowie kraju ze 
zniszczeń wojennych. Prawie wszyscy wykładowcy 
PSTGHM i pracownicy Zakładu Badań przystąpili 
po wojnie do pracy w odbudowanej po zniszcze-
niach wojennych Akademii Górniczej.

Wielu wychowanków PSTGHM uzyskało 
szansę ukończenia Akademii w krótkim czasie po 
zakończeniu wojny. Wielu też stało się pracowni-
kami AG, osiągnęło wysokie stopnie naukowe na 
innych uczelniach lub PAN, bądź ważne pozycje 
decyzyjne w przemyśle12.

Wyrazem niezłomnej woli kształcenia się 
może być uzyskanie tytułu inżyniera metalurga 
przez Wacława Leskiewicza, który jako oficer - je-
niec wojenny, uzyskał ten tytuł w obozie oficerskim 
(tzn. oflagu), a pracę magisterską obronił na AG 
już w styczniu 1945 r.

Chlubą Polaków tamtych okupacyjno-wo-
jennych czasów jest to, że naród dążył do wiedzy 
na wielu kierunkach i frontach (cywilnych i woj-
skowych) oraz potrafił się zjednoczyć w potrzebie.

Stefan Śliwiński

12 Ibidem, s.69.
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Prof. dr hab. inż. Stefan Śliwiński

Stefan Śliwiński urodził się 18 lutego 1918 r. 
w Maciejowie. Spędził tu 29 lat, był sekretarzem 
Spółdzielni Spożywców „Jedność”, rachmistrzem, 
członkiem Związku Strzeleckiego, bibliotekarzem, 
a nawet aktorem scenicznym. W roku 1939 stawił się 
na komisji poborowej, jesienią miał zostać powoła-
ny do wojska. Wybuch II wojny światowej zmienił 
te plany i zastał go w rodzinnej wsi. Od września 
zaczął pełnić funkcję strażnika gromadzkiego (kon-
trolował przejeżdżające przez wieś osoby). Jesienią 
1940 r. złożył przysięgę i wstąpił do Związku Walki 
Zbrojnej, przyjął pseudonim „Artur”. Pluton, do 
którego należał, został z czasem włączony do Bata-
lionów Chłopskich. Stefan Śliwiński zajmował się 
prowadzeniem nasłuchu radiowego i spisywaniem 
komunikatów rozprowadzanych następnie w ca-
łym regionie. Prowadził działalność w Maciejowie 
i Zwierzyńcu – kierował sekcją sanitarną, a także 
wraz z Czesławem Mazurkiem (pseud. „Maczek”) 
wydawał konspiracyjny biuletyn „Hejnał”.

W 1944 r. wstąpił do Gimnazjum i Lice-
um dla Dorosłych w Krasnymstawie, gdzie zdobył 
małą i dużą maturę. Kontynuował naukę studiując 
na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia ukończył 
w 1952 r., następnie został nauczycielem akade-
mickim. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał 
w 1961 r. (habilitacja – 1968 r.), a tytuł profeso-
ra w 1990 r. Na stałe związał się z Akademią Gór-
niczo-Hutniczą w Krakowie. Pracował również 
w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geologicznym 
Surowców Hutniczych, był członkiem Polskiego 
Towarzystwa Geologicznego, a także członkiem 
Komisji Nauk Geologicznych PAN (Oddział Kra-
ków). Prowadził badania naukowe w Polsce i za 
granicą, jest autorem 51 prac (w tym 12 monografii 
i rozpraw). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem 
Batalionów Chłopskich, Medalem Zwycięstwa 
i Wolności, honorowymi odznakami za pracę na 
rzecz polskiej geologii i zasługi dla województwa 
oraz miasta Krakowa. Wielokrotnie nagradzany 
przez Ministra Edukacji Narodowej i przez Rekto-
ra AGH. Zaangażowany w kultywowanie pamięci 
o czasach wojny i okupacji, pełnił funkcję wicepre-
zesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych przy AGH. 

Autor wierszy i wspomnień z czasów party-
zanckich. Zmarł 9 kwietnia 2007 r. 
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Władysław Sobieszczuk 

Rys historyczny ruchu oporu 
w okręgu siennickim w latach 

1939–1945

 Narodowe Święto Niepodległości skłania 
do refleksji i jest okazją do uczczenia pamięci ofiar 
i krwawych wydarzeń, które boleśnie dotknęły 
Polskę. W naszej historii głęboko odcisnęły się wy-
darzenia z lat 1939-1945, w których czynny udział 
brali mieszkańcy gminy Siennica Różana. Wielu z 
nich w imię wolności złożyło największą ofiarę jaką 
jest życie.

Powszechna mobilizacja w sierpniu 1939 r. 
objęła również naszą gminę. Spośród tych, którzy 
wyruszyli stawić czoła najeźdźcy hitlerowskiemu 
w szeregach Wojska Polskiego, kilkunastu zginęło 
we wrześniowej wojnie obronnej, wielu dostało się 
do niewoli niemieckiej, a później i do radzieckiej. 
Nasi współmieszkańcy przebywający w sowieckich 
obozach jenieckich wstąpili do Armii Andersa 
i walczyli na szlakach Azji, Afryki i Europy z niemie-
ckim faszyzmem1. Inni wrócili do Polski w szeregach 
I Armii Wojska Polskiego. Byli jednak i tacy, którzy 
zginęli w obozach jenieckich, jak ppor. Mieczysław 
Jędruszczak zamordowany w Charkowie.

Mieszkańcy gminy Siennica Różana, którzy 
pozostali na miejscu, nigdy nie byli bierni wobec 
najeźdźców, niemalże od początku stawiali zorga-
nizowany opór. Już we wrześniu 1939 r. po wywie-
zieniu komendanta policji do obozu w Miednoje 
i ucieczce przedwojennych funkcjonariuszy, wła-
dze gminy powołały spośród członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej – Straż Obywatelską dla zabezpie-
czenia porządku i ładu społecznego. Z kolei Niemcy 
już na początku 1940 r. zorganizowali  posterunek 
w majątku  Koszarskiego, obsadzony początkowo 
przez czterech granatowych policjantów i dwóch 
esesmanów. Akcję prześladowania ludności rozpo-
częli od członków Straży Obywatelskiej i ludności, 

1 W 1941 r. po agresji Niemiec na ZSRR rząd londyń-
ski (Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie) 
uzyskał zgodę na utworzenie wojska polskiego na terenie 
ZSRR.

która przed wojną sympatyzowała z ruchem ko-
munistów. Po wkroczeniu na nasz teren, okupant 
niemiecki dla zastraszenia ludności spowodował 
śmierć sześciu osób. Wśród pierwszych zabitych 
znaleźli się członkowie Straży Obywatelskiej: Ka-
zimierz Kloc i Władysław Tryksza. W tym samym 
dniu we wsi Baraki zginęli również: wójt gminy 
Stanisław Zadrąg oraz Józef Gułaś, Franciszek 
Banach i Franciszek Jakubiec. Brutalne działania 
okupanta nie przyniosły mu jednak oczekiwanych 
rezultatów, a wręcz przeciwnie – spowodowały 
jeszcze większą determinację w organizowaniu 
czynnej walki. 

W grudniu 1939 r. w Boruniu został powo-
łany dla terenu gminy Siennica Różana zalążek 
Związku Walki Zbrojnej w systemie trójkowym (dla 
uniknięcia dekonspiracji). W skład pierwszej trójki 
weszli: Tomasz Watson, Marian Prus i Stefan Tru-
skowski. W następną trójkę Tomasz Watson wpro-
wadził Władysława Mazurka i Czesława Dubaja. 
Na początku do zadań miejscowego ZWZ należało 
rozszerzenie szeregów i sabotaż polegający np. na 
fałszowaniu kwitów kontyngentowych oraz organi-
zowaniu dostaw płodów rolnych niskiej jakości. Do 
bardziej zaawansowanych zadań zaliczano prowa-
dzenie szkoleń wojskowych i gromadzenie broni. 
Kierownictwo tej pierwszej organizacji wojskowej 
na terenie gminy Siennica Różana pełnił oficer re-
zerwy Tomasz Watson – do chwili, gdy aresztowa-
ny zginął w Oświęcimiu – oraz przedwojenny oficer 
Stanisław Prus. W 1941 r. miejscowe ugrupowanie 
ZWZ na spotkaniu wszystkich członków w lesie 
kozienieckim postanowiło przystosować lokalne 
działania do centralnego systemu tejże organiza-
cji. W lutym 1942 r. decyzją rządu londyńskiego 
ZWZ zostaje przemianowany na Armię Krajową, 
której powinny podporządkować się wszystkie 
organizacje zbrojne (w tym również chłopskie). 
W zaistniałej sytuacji siennicki ruch oporu podjął 
walkę pod sztandarem Batalionów Chłopskich, de-
cyzja ta zapadła na spotkaniu wszystkich wtajem-
niczonych członków w lesie Dębinka między Rudką 
a Siennicą Królewską Dużą wiosną 1942 r. Dowódcą 
został wybrany przedwojenny oficer Włodzimierz 
Sawa (pseudonim „Ster”). Od tego roku mieszkań-
cy naszej gminy i całego okręgu byli na bieżąco 
informowani o sytuacji na froncie i niemieckich 
poczynaniach. Było to możliwe dzięki zdobyciu 
przez Czesława Mazurka (pseudonim „Maczek”) 
radia lampowego na Horodysku, które zainstalo-
wano w majątku Toruń. Tam właśnie odbywał się 
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nasłuch wiadomości radiowych, przekazywanych 
następnie mieszkańcom za pośrednictwem gazetki 
„Hejnał” redagowanej i powielanej w Toruniu i na 
Stójle, a później kolportowanej przez łączników po 
całym okręgu.

Zagrożenie dla działaczy ruchu oporu zwięk-
szali kolaboranci. Ich donosicielska działalność 
powodowała, że dowódcy i niektórzy członkowie 
miejscowego ruchu oporu musieli stale zmieniać 
miejsce pobytu, aby uniknąć aresztowania. Dzięki 
pomocy zakonspirowanych działaczy ruchu oporu, 
którym udało się przeniknąć w szeregi Niemców, 
możliwe było uwolnienie dowódcy miejscowego 
ZWZ Tomasza Wastona (po pierwszym aresztowa-
niu), jak również dowódcy drużyny BCh z Siennicy 
Czesława Dubaja i przewodniczącego SL „Roch” 
w gminie Siennica Władysława Mazurka. Jednak 
narażeni na działanie odwetowe ze strony Niemców 
pozostawali członkowie ich rodzin, których często 
zabierano jako zakładników. Za udzielenie pomocy 
jeńcom radzieckim i za współpracę z partyzant-
ką zostały w tym czasie rozstrzelane całe rodziny, 
a wśród nich rodzina Czwórnogów, Morawieckich 
i Kostrzanowskich ze Stójła, rodzina Huminów 
z Siennicy oraz Łozów ze Żdżannego. Również wiele 
osób przypłaciło utratą życia za ukrywanie ludności 
żydowskiej, szczególnie w Zagrodzie, Żdżannem, 
a także i w Siennicy Różanej. Okupant bezwzględ-
nie pochodził do podejrzanych o udział w ruchu 
oporu. W sierpniu 1942 r. spędzono  ludność Sien-
nicy Różanej i Baraków przed kościół, gdzie miała 
odbyć się masowa egzekucja. Według niepotwier-
dzonych w pełni informacji zarządca niemiecki 
Mertens zapobiegł egzekucji, ale co 10 osoba ze 
zgromadzonej ludności została wysłana do obozu 
w Majdanku, Dębicy i Oświęcimiu (17 mieszkań-
ców). Spośród wysłanych do obozu na Majdan-
ku zginęli: Józef Dzik, Franciszek Krawiec, Józef 
Wierzchoś, Franciszek Mróz, Władysław Nowicki. 
Natomiast w obozie w Dębicy śmierć ponieśli: Cze-
sław Płachecki, Tomasz Kowalski, Michał Jakubiec 
i Stanisław Szaron. Jedyną osobą, która z tej grupy 
szczęśliwie powróciła był Józef Golec.

Znaczącą rolę w życiu konspiracyjnym na-
szej gminy odegrał Ludowy Związek Kobiet, który 
został powołany do życia w czerwcu 1942 r. Za-
daniem tej organizacji było organizowanie kobiet 
wiejskich do walki z okupantem. Jeszcze przed 
powstaniem LZK wiele kobiet uczestniczyło w kon-
spiracyjnej działalności SL „Roch”. Organizatorką 
LZK w powiecie krasnostawskim była Helena Ja-

kubiec (pseudonim „Osa”) rodem z Maciejowa. 
Drogą wyboru powierzono jej funkcję przewod-
niczącej powiatu. Przewodniczącą LZK w naszej 
gminie została Apolonia Wolska z domu Mazurek 
(pseudonim „Jarzębina”). Najważniejszym zada-
niem Ludowego Związku Kobiet była działalność 
sanitarno-opiekuńcza. Pomocy w tym zakresie 
udzielano jeńcom, więźniom, wygnańcom, rodzi-
nom aresztowanych i pomordowanych, a zwłaszcza 
walczącym żołnierzom BCh. Pierwszy kurs sanitar-
ny w powiecie przeprowadzono na terenie gminy 
Siennica. Zorganizowała go w swoim domu Apo-
lonia Wolska. Kurs prowadził doktor Lipiński przy 
współudziale Heleny Jakubiec – przewodniczącej 
powiatowej. Wzięło w nim udział 18 kobiet. Kurs 
zakończono uroczystym przyjęciem przysięgi. Dru-
gi kurs prowadził doktor Jan Matysiak w Siennicy 
Królewskiej (w domu Wójcika). Na terenie gminy 
Siennica odbyły się także tajne kursy sanitarne 
w Stójle i Komarówce. Należy również wspomnieć 
o ogromnej roli jaką odegrał w tym czasie lekarz 
Paczyński. Nie należał do żadnej organizacji, lecz 
był osobą godną całkowitego zaufania, do której 
o pomoc medyczną w każdej chwili zwracali się bez 
obaw członkowie ruchu oporu.

Działalność ruchu oporu, która początkowo 
miała za zadanie ochronę ludności, sabotaż i przygo-
towanie się do walki czynnej, zmieniła charakter pod 
koniec 1943 r. Partyzanci przeszli wówczas do walki 
zbrojnej przeciwko okupantowi. Na terenie ówczes-
nej gminy działało 7 plutonów pod dowództwem Ma-
riana Prusa (pseudonim „Lelek”), które grupowały 
mieszkańców następujących wsi i kolonii: 

Pluton w Siennicy Różanej pod dowództwem 
Stanisława Nowosada.
Pluton Zagroda-Kozieniec z dowódcą Maria-
nem Maldachowskim.

1.

2.

Apolonia Wolska i Helena Jakubiec, 
archiwum rodziny Wolskich
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Pluton Maciejów-Toruń-Zwierzyniec 
z dowódcą Aleksandrem Kargulem.
Pluton Siennica Królewska-Baraki z dowódcą 
Czesławem Sobieszczukiem.
Pluton Stójło-Ostrów z dowódcą Stanisławem 
Kostrzanowskim.
Pluton Czarnoziem-Krynica-Bzite-Krupe-
Krupiec-Wincentów z dowódcą Zygmuntem 
Strugalskim.
Pluton Siennica Nadolna-Rudka z dowódcą 
Stanisławem Litwinem.

Na przełomie 1943 i 1944 r. gminny ruch 
oporu przeprowadził uwieńczoną sukcesem akcję, 
polegającą na odebraniu Niemcom wywożonego 
przez nich telefonu i centralki z poczty siennickiej 
oraz na zabezpieczeniu gminnej maszyny do pisa-
nia. W tym samym czasie wykonano wyrok na czte-
rech współpracownikach niemieckich działających 
na szkodę Polaków. Wiosną 1944 r. podjęto próbę 
odebrania okupantom zarekwirowanych przez nich 
płodów rolnych ze wsi Zagroda i Żdżanne. Doszło 
do walki w lesie wierzchowińskim, w wyniku której 
uszkodzono niemiecki czołg oraz zabito 20 hitle-
rowców. Ze strony partyzantów straty były znikome, 
ograniczały się do jednego rannego.

Jedną z większych akcji, w której wziął 
udział ruch oporu naszej gminy było wysadzenie 
mostu kolejowego na rzece Siennica w Kasjanie 
pod Krasnymstawem. Przeprowadzili ją  w nocy 
z 22 na 23 kwietnia 1943 roku BCh-owcy pod do-
wództwem Franciszka Jarockiego. W akcji tej obok 
minerów Janusza Krausa, brały udział oddziały 
z placówki Gorzków i Łopiennik, z placówki Sien-
nica (pod dowództwem Mariana Prusa i Zygmunta 
Strugalskiego) oraz z Rejowca (pod dowództwem 
Jana Czaplińskiego, pseudonim „Rębacz”), a także 
15 elewów Szkoły Podchorążych Piechoty BCh. Plan 
przewidywał wysadzenie mostu w momencie prze-
jazdu pociągu przewożącego broń i amunicję dla 
frontu wschodniego – od stacji Rejowiec przez Kras-
nystaw, Zawadę i Hrubieszów. Zamierzono opano-
wać pociąg i zabrać broń na przygotowane wozy. Na 
skutek zmiany planów niemieckich, pojawił się po-
ciąg przewożący zamiast broni – żołnierzy hitlerow-
skich. Po wysadzeniu mostu i wykolejeniu wagonów 
doszło do walki, jednak w wyniku przewagi wroga 
i w obliczu nadciągających posiłków niemieckich 
od strony Krasnegostawu, BCh-owcy zmuszeni byli 
do wycofania się z miejsca akcji. W walce zginęło 
i zostało rannych około 30 Niemców. Zniszczono 
lokomotywę i trzy wagony. Przerwa ruchu na tym 

3.

4.

5.

6.

7.

torze trwała ponad tydzień. Straty własne wyniosły 
4 zabitych i kilku rannych. Jeden spośród poległych 
– Franciszek Aleksiej (pseudonim „Grom”) – spo-
czywa na cmentarzu w Siennicy Różanej.

W sierpniu 1944 r. miejscowe BCh podjęło 
decyzję o wyruszeniu na pomoc powstańcom War-
szawy. Na Barakach i Łukaszówce wyznaczono 
punkty zborne dla członków ruchu oporu z obwo-
du chełmsko–krasnostawskiego. Jednakże NKWD 
uniemożliwiło zrealizowanie planowanej akcji, do-
konując aresztowania dowódców. W tym samym 
okresie wielu mężczyzny naszej gminy zostało 
zmobilizowanych do tworzącej się II Armii Wojska 
Polskiego i w jej szeregach, w pogoni za niemieckim 
faszystą doszli do Drezna.

Pięcioletnia okupacja na terenie naszej 
gminy pochłonęła wiele ofiar. Po kapitulacji Nie-
miec faszystowskich działacze ruchu oporu, którzy 
z narażeniem życia własnego i swoich rodzin prowa-
dzili walkę z okupantem, byli zmuszeni prowadzić 
dalszą walkę – tym razem polityczną w szeregach 
mikołajczykowskiego PSL-u. Zdawali sobie sprawę, 
że Ojczyzna uwolniona od niemieckiego faszyzmu 
nie uzyskała pełnej suwerenności. Zamiast radości 
z długo oczekiwanej wolności spotkali się z nową ge-
henną, zgotowaną im przez sowieckich wyzwolicieli 
na Zamku Lubelskim, Majdanku i w lochach kras-
nostawskich. Do represjonowanych za działalność 
polityczną w tym okresie, należeli między innymi: 
Marian Prus, Władysław Mazurek, Czesław Dubaj, 
Stefan Truskowski i wielu innych.

Dziś w wolnej Ojczyźnie oddajemy cześć pa-
mięci wszystkim walczącym o suwerenną, niepod-
ległą Polskę – zarówno tym, którzy zginęli w walce, 
jak i ocalałym bojownikom, którym udało się prze-
żyć tę potworną gehennę naszego narodu.

Władysław Sobieszczuk

Władysław SobieszczukRys historyczny ruchu oporu w okręgu siennickim

Linoryt. Agata Czemerys



��

 
Władysław Sobieszczuk 

Lista pamięci

Najważniejszym materiałem źródłowym, 
na podstawie którego sporządzona została przez 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej lista pole-
głych i pomordowanych w czasie wojny 1939-44 
jest wykaz liczący 116 osób (9+107) spisany przez 
Jana Choduna z Siennicy Królewskiej Dużej, a uzu-
pełniony przez Czesława Mazurka ze Stójła pseu-
donim „Maczek” w 1971 roku. Obaj dysponowali 
wiarygodną wiedzą, ponieważ w czasie wojny byli 
czynnymi członkami ruchu oporu. Z czasem do-
kumentami zaopiekował się Władysław Mazurek 
z Siennicy Różanej. Na skopiowanie bezcennej listy 
pozwoliła mi Aniela Mazurek, wdowa po Włady-
sławie. Jedną kserokopię powierzyłem ówczesne-
mu prezesowi ZBOWiD Janowi Dubajowi, a dru-
gą pozostawiłem w swoim domowym archiwum. 
W oparciu o te informacje już od lat osiemdziesią-
tych przygotowywaliśmy jako Liga Obrony Kraju 
i Klub Oficerów Rezerwy uroczystości w rocznicę 
wybuchu II wojny światowej oraz apele poległych.

Od końca lat osiemdziesiątych nikt nie 
wspominał o tych dokumentach, a tym samym 
o ofiarach II wojny światowej z poszczególnych 
miejscowości naszej gminy. 8 lipca 2018 roku pod-
czas obchodów 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości zorganizowanych w Siennicy Królewskiej 
Dużej, postanowiłem przekazać kolejne kopie listy 
wójtowi Leszkowi Proskurze i dyrektorowi Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej Andrzejowi Mi-
siurze, aby podjęli dzieło upamiętnienia poległych 
z imienia i nazwiska.

Po apelu o pomoc na sesjach sołtysów i rady 
gminy oraz lekturze monografii gminy autorstwa 
Andrzeja Wawryniuka, a także pracy magisterskiej 
Alicji Łuczkiewicz i reportaży opublikowanych w 
czasopiśmie „Ziarno”, doszukano się wielu kolej-
nych nazwisk. W ten sposób lista niespodziewanie 
rozrosła się do blisko dwustu osób. Zdajemy sobie 
sprawę, że nie wszystkie nazwiska ofiar tamtych 

czasów zostały wydobyte spod osiemdziesięciolet-
niej warstwy kurzu niepamięci, ale ciągle mamy 
nadzieję na uzupełnienie naszej listy, bo o tych lu-
dziach nie wolno zapominać!

W roku 1966 w siennickim parku przy szko-
le ustawiono pomnik upamiętniający śmierć 250 
osób, a przecież były nimi osoby znane niegdyś 

z imienia i nazwiska, znane były też okoliczno-
ści  i daty ich śmierci. Ale czy ktoś to zapisał? 
Te bezimienne ofiary, a wśród nich niewinne 
dzieci wołają teraz o pamięć, przestrzegają 
przed złem, zaborem i nienawiścią. Dlatego 

naszym obowiązkiem jest odtworzenie wszystkich 
nazwisk i umieszczenie ich w okolicach dotychcza-
sowego pomnika. 

Tablice upamiętniające ofiary byłby lek-
cją historii dla młodego pokolenia, bo dzisiaj nie-
wiele osób wie jakiej zbrodni dokonali Niemcy na 
naszej ziemi. Młodych to nie zawsze interesuje, 
a najgorsze, że nie ma komu przekazać tej wie-
dzy i doświadczenia. W rezultacie nowe pokolenie 
mieszkające w naszej gminie nie będzie wiedziało, 
że np. droga prowadząca od zakrętu przy amfitea-
trze w kierunku ośrodka zdrowia jest drogą śmier-
ci, bo na tej drodze gestapowiec Sosna rozstrzelał 
dziesiątki ludzi. Tutaj stracił życie Stefan Margola. 
Świadkiem rozstrzelania Zofii Iżak był mój wujek 
Józef Kargul. Niezapomniana dla mnie była śmierć 
Józefa Wolskiego z Siennicy Dużej, którego krew 
ciągle widzę w trzech miejscach i grób na poboczu 
szosy kilka metrów od własnego domu. Do dzisiaj 
mam przed oczami krew w miejscu egzekucji Kazi-
mierza Zająca za stodołą obok kieratu. 

Czy można sobie wyobrazić, co działo się 
w sercu dziesięcioletniego chłopca, jakim wówczas 
byłem? A co działo się w jego sercu, gdy po 13 lip-
ca 1942 roku patrzył na jabłoń, na którą wspinał 
się Piotr Terebus, broniąc się przed atakującym 
wilczurem gestapowca. Sosna i Klem spoglądali 
wówczas obojętnie na rozszarpywanego chłopaka. 
A przecież ten Piotruś – bo tak był nazywany przez 
miejscowych ludzi – jeszcze rok wcześniej (w 1941) 
przygotowywał mnie do Pierwszej Komunii Świę-
tej. Albo kolejne odwiedzane miejsce śmierci – tym 
razem na plebanii, gdzie tego samego dnia Sosna 
rozstrzelał ks. Stanisława Galewskiego po zamor-
dowaniu Piotrusia Terebusa. A co działo się w ser-
cu tego chłopaka, gdy Sosna rozstrzelał cioteczną 
siostrę matki i pochowano ją na miejscu egzekucji 
obok rodzinnego domu? Najbliższa rodzina, są-
siedzi i inni ludzie przechodzili codziennie obok 

Ku pamięci i przestrodze dla obecnego i przyszłych pokoleń, 
aby czasy upodlenia i zbrodni dokonanych przez moce zła 
na niewinnych ludziach nigdy nie miały miejsca.
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grobów, miejsc egzekucji. Co wówczas przeżywali 
w swoich sercach? Ile doznali bólu i strachu, ile 
gniewu wobec zbrodniarzy? Dlatego też po wie-
lu latach zapomnienia warto – i należy – przy-
pominać o poległych i zamordowanych z imienia 
i nazwiska, i zapisać je z należnym szacunkiem na 
trwałe. O upamiętnienie i przypomnienie o ofierze 
życia proszą, wołając do nas, zwłaszcza niewinne 
dzieci. Niech ich imiona znajdą miejsce w „Ziar-
nie”, na pomnikach i w sercach każdej rodziny.

Chwalebną inicjatywą było posadzenie 
Dębu Pamięci ppor. piechoty Mieczysława Ję-
druszczaka uwięzionego w Starobielsku i zabitego 
przez sowietów w 1940 roku w Charkowie. Ale na 
dęby pamięci czekają jeszcze inni oficerowie na-
szej gminy: por. pilot Jan Sobieszczuk rozstrzelany 
w Katyniu w 1940 roku i por. artylerii Tomasz 
Watson, który zginął w Oświęcimiu w 1942 roku. 
Na swój dąb czeka również obrońca Lwowa Euge-
niusz Abramik, były kierownik Szkoły Powszechnej 
w Siennicy Różanej, który zmarł nagle w 1941 roku 
i jest pochowany na siennickim cmentarzu.

Oni wszyscy wołają dziś do naszego i przy-
szłych pokoleń sumienia. Oby już nigdy takie trud-
ne czasy nas nie spotkały, oby budowana była zgo-
da i pojednanie w narodzie – w oparciu o wartości 
przyjęte u zarania naszej państwowości – a wol-
ność nie przechodziła w samowolę.

Władysław Sobieszczuk  
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Drodzy Czytelnicy, obowiązkiem społecz-
ności siennickiej jest upamiętnienie mieszkańców 
gminy – ofiar II wojny światowej. Planowane jest 
wykonanie okolicznościowych tablic z nazwiskami 
i wkomponowanie ich w otoczenie dotychczasowe-
go obelisku poświęconego 250 bezimiennym. Sza-
nowni mieszkańcy i przyjaciele gminy, apelujemy o 
zgłaszanie nazwisk, które nie zostały jeszcze ujęte 
w publikowanym spisie. Będziemy wdzięczni za 
każdą nawet najdrobniejszą wiadomość dotyczącą 
osób, miejsc, dat i okoliczności wojennych zdarzeń. 
Prosimy również o sprostowanie tych zapisów, któ-
re mogą odbiegać od rzeczywistości. Wszelkie in-
formacje prosimy przekazywać do Centrum Kultu-
ry w Siennicy Różanej.

Lista poległych i zamordowanych

Lista osób poległych i pomordowanych pod-
czas II wojny światowej z terenu lub na terenie gmi-
ny Siennica Różana sporządzona została na podsta-
wie wykazu przygotowanego przez Jana Choduna 
z Siennicy Królewskiej Dużej (członka ruchu oporu) 
i Czesława Mazurka ze Stójła. Uzupełniono ją na 
podstawie monografii „Gmina Siennica Różana…” 
Andrzeja Wawryniuka, pracy magisterskiej Alicji 
Łuczkiewicz oraz informacji uzyskanych od Edwar-
da Wierzchosia, Władysława Sobieszczuka i innych 
mieszkańców gminy. 

Polegli w czasie działań wojennych, 
rozstrzelani i pomordowani w obozach 
koncentracyjnych w latach 1939-1944:

Aleksiej Franciszek (ps. Grom, ur. 1918), 
+ 22.04.1943, w walce, Kasjan
Antoniak Jan (ur. 1904), Siennica Mała, 
+ 16.04.1942, Siennica Mała 
Antoniak Józef, Siennica Mała, + obóz 
w Majdanku
Banach Franciszek, Siennica Duża, 
+ 20.09.1939, Baraki
Baran Marian, Siennica Duża (BCh – Stójło), 
+ 1944, więzienie w Chełmie
Bereza (…), Kol. Góry lub Tarnogóra, + 1939, 
Baraki
Blat Srul, + lipiec 1942
Boczanówna (…), Siennica Różana, + 1943
Bobiejczuk Bogdan, + w walce z Niemcami 
Ciechan Aniela (ż. Władysława), Siennica 
Różana, + 1942
Ciechan Jan (lat 50), Czarnoziem , 
+ 12.11.1942
Ciechan Józefa (ż. Władysława), Siennica 
Różana, + 24.10.1942, Siennica Różana
Ciechan Michał, Siennica Różana, + 1944, 
na froncie
Ciechan Władysław (ur. 1908, s. Jana), 
Siennica Duża, + 1940 lub 1.05.1942 lub 
1.06.1942, Siennica Różana
Cybulska Katarzyna, Zagroda, + 24.10.1942 
lub 1943, Siennica Różana
Chodun Józef (s. Jana), Siennica Duża, 
+ 1944, na morzu ORP
Chodun Kazimierz (s. Antoniego), Sien-
nica Duża, + rozstrzelany 24.10.1942 lub 
26.07.1942, Siennica Różana
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Chodun Wacław (s. Jana), Siennica Duża, 
+ 7.09.1939, Pabianice
Chojnacki Edmund (ur. 1921, s. Stanisława), 
Zagroda, + 1941, obóz w Dębicy
Czwórnóg Maria (ur. 1904), Stójło, + 1942, 
Stójło
Czwórnóg/Wyroślak Marysia (lat 2), Stójło, 
+ 1942, Stójło
Czwórnóg Tomasz (ur. 1901), Stójło, + 1942, 
Stójło
Czwórnóg Irena (lat 9), Stójło, + 1942, Stójło
Ćwikła Franciszek (ur. 1906), Żdżanne, 
+ 22.06.1942, Żdżanne 
Derewicka Zofia, Zagroda, + 1942,  Siennica 
Różana
Derewicka Maria, Zagroda, + 1942, Siennica 
Różana
Derkacz Stanisław, + ok. 12.11.1942, Borek 
k. Krasnegostawu 
Dobrzański Kazimierz (ur. 1910), Zagroda, 
+ Koluszki
Dodor (mąż), Żdżanne, + rozstrzelanie, 
Żdżanne
Dodor (żona), Żdżanne + rozstrzelanie, 
Żdżanne
Dodor (dziecko), Żdżanne + rozstrzelanie, 
Żdżanne
Drygiel Rozalia, Zagroda, + obóz w Niem-
czech 
Dubaj Stanisław (s. Wojciecha), Wola Sienni-
cka, + obóz w Majdanku
Dudziak Dymitr (ur. 1908), Wierzchowiny, 
+ 15 lub 19.08.1943, Wierzchowiny
Dzik Józef, Siennica Różana, + 1942, obóz 
w Dębicy
Edelman Jankiel, + lipiec 1942
Fedelman Sprync, + lipiec 1942
Fedelman Srul, + lipiec 1942
Franczak Maria, Wierzchowiny, 3.07.1943, 
Wierzchowiny
Frank Abram, + lipiec 1942
Frank Motl, + lipiec 1942
Furmaga Józef (ur. 1893 lub 1987), Maciejów, 
+ czerwiec 1944
ks. Galewski Stanisław, Krasnystaw, 
+ 13.07.1942, plebania Siennica Różana
Głowacki Jan, Zagroda, + obóz w Niemczech
Gułaś Józef (lat 16), Rudka, + 20.09.1939, 
Baraki 
Hamerla Jan (ur. 1893 lub 1894), + lipiec 
1944, Maciejów 
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46.

Haratym Czesław (lat 22, m. Janiny), 
+ 5.11.1942, Stójło 
Haratym Janina z Morawieckich (lat 22), 
+ 5.11.1942, Stójło
Haratym Krystyna (lat 3, c. Janiny i Czesła-
wa), + 5.11.1942, Stójło
Humin Aniela (ur. 1902, c. Józefa), Siennica 
Duża, + 12.08.1942, Siennica Duża
Humin Aniela (ż. Władysława), Siennica 
Duża, + 1944, las Lipina
Humin Bronisława (ż. Władysława), Siennica 
Różana, + 19.06.1942, Siennica Różana.
Humin Józef (s. Tomasza), Siennica Różana, 
+ 1942, obóz w Dębicy
Humin Rozalia (ż. Stanisława), Siennica Ró-
żana, + 19.06.1942, Siennica Różana
Humin Władysław (s. Józefa), Siennica Duża, 
+ 1944, las Lipina
Humin Władysław (s. Tomasza), Siennica 
Różana, + 19.05.1942, Siennica Różana
Iżak Józef, Siennica Mała, + 1942 (podczas 
ucieczki), Brykowiec
Iżak Zofia (ż. Józefa), Siennica Mała, + 1942, 
Siennica Różana 
Jakubiak Wincenty, Baraki (?), + 20.09.1939, 
Baraki
Jakubiec Franciszek, Siennica Nadolna, 
+ 20.09.1939, Baraki
Jakubiec Michał, Baraki, + 1942, obóz 
w Dębicy 
Jaworski Jan (ur. 1912), Zagroda, 
+ 25.08.1942
Jędruszczak Mieczysław (ur. 13.11.1913, ppor. 
WP), Siennica Różana, + 1940, Charków
Kałużny Jan (ur. 1901), Wierzchowiny, 
+ 3.07.1943, Wierzchowiny
Kamiński Jan, Siennica Różana, + 1939, na 
froncie
Kargul Aleksander (ps. „Kordian” dow. plut.), 
+ 20.07.1944, w walce, Maciejów
Kargul Jan, Wola Siennicka, + 1942, obóz 
w Dębicy
Kloc Kazimierz, Siennica Mała, + 20.09.1939, 
Siennica Różana
Kociowski Andrzej, Siennica Różana, + 1943
Komar Stanisław (ur. 1921, s. Edwarda), 
Żdżanne, + 1942, obóz w Dębicy
Konfeld Dyna, + 1943
Konfeld Szmul, + 1943
Kostrzanowska Maria (ur. 1901), Stójło, 
+ 1942, Stójło 
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Kostrzanowski Michał (ur. 1927, s. Marii), 
Stójło, + 1942, Stójło
Kostrzanowski Stanisław (ur. 1919, s. Marii), 
Stójło, + 1942 (spłonął), Stójło
Kot Franciszek, Siennica Duża, +  1939, na 
froncie
Kowalski Tomasz, Baraki, + 20.09.1939 (?), 
obóz w Dębicy 
Kozioł Antoni (ur. 1913), Zagroda, + 1942, 
Zagroda
Kozioł Ignacy (ur. 1906), Zagroda, 
+ 25.08.1942, Zagroda 
Kozioł Maria (ur. 1910), + 25.08.1942, Za-
groda 
Kozłowski Andrzej (ur. 1898), Siennica Róża-
na, + 7.05.1942 lub 1941, Siennica Różana
Kozyra Jan (ur. 1892), + wrzesień 1943, 
Maciejów
Krawiec Franciszek, Siennica Różana, + 1942, 
obóz w Majdanku
Krawiec Wiera, Zagroda, + 1942, Siennica 
Różana
Książek Stanisław, Wola Siennicka, + 1944, 
w Niemczech
Kubina Wiktoria, Stójło, + 1942, Stójło
Kubina Mieczysław (ur. 1921), Zagroda, 
+ obóz w Dębicy
Kuchnowska Zofia, Siennica Różana, + 1943
Kurzajak Lucjan, Kozieniec, + obóz w Dębicy 
Kuś Franciszek, Wola Siennicka, 
+ obóz w Dębicy
Litwin Antoni (ur. 1910), Zagroda, 
+ 25.08.1942 Zagroda
Łoza Danuta (lat 10), + 1942, Żdżanne
Łoza Ryszarda (lat 8), + 1942, Żdżanne
Łoza Stanisław, Żdżanne, + 1942, Żdżanne
Łoza Teofila (ż. Stanisława), + 1942, Żdżanne  
Łoza Zofia (lat 6), + 1942, Żdżanne
Łukowiec Jan (lat 23), Boruń, + 1939, na 
froncie  
Manachiewicz Franciszek (st. poster.), 
Siennica Nadolna, + Katyń
Marczuk Aksenty, Wierzchowiny, + 
3.07.1943, Wierzchowiny
Margol Stefan (lat 20), Siennica Różana, 
+ 1942, Siennica Różana 
Mazur Aniela (lat 19), Rudka, + 1942
Mazur Władysław, + rozstrzelany
Mielnicki Franciszek, Baraki (?), + 
20.09.1939, Baraki
Mielniczuk Dymitr, Wierzchowiny, + 1942 
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Mielniczuk Władysław, Żdżanne,  + 1944, 
na froncie 
Mironiuk Afanaza, Wierzchowiny, + 1943,  
Wierzchowiny 
Miszczak Stanisław, Siennica Różana, + 1943 
lub 1944, Siennica Różana
Mochniej Antoni (ur. 1905), Maciejów, 
+ 20.o7.1944, Rakołupy
Mochniej Kazimierz, Wola Siennicka, + 1942, 
obóz w Dębicy
Mochniej Piotr, Wola Siennica, + 1942, 
na froncie
Montelmach Wikra, + lipiec 1942
Morawiecki Edward (lat 17, s. Karoliny), 
Stójło, + 5.11.1942, Stójło 
Morawiecka Janina z d. Frańczak (lat 20, 
ż. Tadeusza), + 5.11.1942, Stójło
Morawiecka Karolina (lat 47), Stójło, 
+ 5.11.1942, Stójło
Morawiecki Tadeusz (lat 20, s. Karoliny), 
+ 5.11.1942, Stójło
Morawiecka (dziecko – 3 m.) , + 5.11.1942, 
Stójło
Mróz Franciszek, Siennica Różana, + 1944, 
obóz w Majdanku
Mróz Jan, Siennica Różana, + 1941,  front 
wschodni
Mróz Tekla, Stójło, + 4.11.1942, Stójło
Mróz Wiktoria (ur. 1897), Stójło, + 1943, 
Stójło
Muda Józef, Maciejów (żołnierz AK) + 1944, 
w walce z Niemcami
Nowicki Władysław, Siennica Różana, 
+ 1944, obóz w Majdanku
Ogrodniczuk Grzegorz (ur. 1908), Żdżanne, 
+ 22.06.1942 lub 1941, Żdżanne 
Oleszczuk Jan (ur. 1914), Żdżanne, +  1944, 
obóz w Niemczech
Orłowski Stanisław (ur. 1904), Żdżanne, 
+ 22.06.1942 lub 1941, Żdżanne
Orzechowski Józef (ur. 1903 lub 1918), Sien-
nica Mała, + 16.04.1942, Siennica Mała
Orzechowski  Władysław, Siennica Mała, 
+ obóz w Oświęcimiu (brak potwierdzenia)
Pająk Marian (ur. 31.10.1895, st. post. w 
Siennicy Dużej), Kopki, + 1940, Miednoje
Pacholczuk Władysław, Zagroda, + 1943 lub 
1942, Zagroda
Pacholczuk Antoni (ur. 1910), Zagroda, 
+ 1943 lub 25.08.1942, Zagroda
Palczewski Bronisław (ur. 1903 lub 1910 
lub 1913), + 25.08.1942, Zagroda
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Palonka Piotr (ur. 1896, poseł na Sejm), Sien-
nica Mała, + 3.10.1942, Siennica Mała
Piekaruś Jan (ur. 1894), Stójło, + 1943, Stójło
Płachecki Czesław (lat 20), Baraki, + 1943, 
obóz w Dębicy 
Płachecki Piotr, Baraki, + 20.09.1939, Baraki
Pochańczuk Antoni (ur. 1910), Zagroda, 
+ 25.08.1942
Popik Wacław, Żdżanne, + w walce, Psie Pole
Proskura Józef, Siennica Różana, + 1943, 
obóz w Majdanku
Proskura Kazimierz (ur. 1916), Siennica 
Duża, + 1942, Siennica Różana
Proskura Michał, Kozieniec, + 1942, obóz 
w Majdanku
Proskura Tomasz (lat 51), Czarnoziem, 
+ 14.11.1942, Borek k. Krasnegostawu
Rybczyński Tadeusz, Wola Siennicka (pilot 
Dyw. 308 RAF), Wielka Brytania 
Siejko Wojciech, + sierpień 1942, Maciejów
Skoczyński Józef (ur. 1901), + 25.08.1942, 
Zagroda
Sobieszczuk Jan (ur. 28.06.1906, ppor. WP), 
Siennica Mała, + 1940, Starobielsk
Soczyńska Bronisława, Siennica Różana, 
+ 24.10.1942, Siennica Różana.
Stefańczyk Jan (ur. 16.06.1910), Siennica 
Mała, +1940 (?), Katyń (?)
Stefańczyk Stanisław, Siennica Duża, + 1939, 
wskutek ran
Stelmach Jan (ur. 1894 lub 1914), Żdżanne, 
+ 1941 lub 22.06.1942, Żdżanne (?)
Stelmach Łukasz, Żdżanne, + 1942, obóz 
w Niemczech
Suseł Józef (lat ok. 50), Bańkowszczyzna, 
+ 12.11.1942 
Suseł Tadeusz, Stójło, + obóz w Oświęcimiu
Szada Jan (ur. 1919), + czerwiec 1943, 
Maciejów
Szaron Stanisław, Baraki, + 1942, obóz w 
Dębicy
Szewczyk (…), Kol. Góry lub Tarnogóra, 
+ 20.09.1939, Baraki
Szuryga (…), Małochwiej, + 1942, Siennica 
Różana
Ślipecki Franciszek (ur. 1911), Siennica Mała, 
+ 16.04.1942, Siennica Mała
Terebus Piotr, + 13.07.1942, plebania Sienni-
ca Różana
Tokarz Marcin (ur. 1908), Wola Siennicka, 
+ wrzesień 1942, Wola Siennicka 
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Tokarz Władysław, Wola Siennicka, + 1942, 
Wola Siennicka
Tryksza Władysław (s. Jana), Siennica Mała, 
+ 20.09.1939, Wola Siennicka
Tywoniuk Jan, Zagroda, + obóz w Niemczech
Tywoniuk Piotr, Żdżanne, + 1942, więzienie 
w Chełmie
Waligóra Józef (ur. 1908), Siennica Mała, 
+ 16.06.1942, Siennica Mała
Watson Tomasz (por., dow. rejonu ZWZ 
 i AK), Boruń, + 1943, obóz w Oświęcimiu
Wawryn Maria, Wierzchowiny, + 3.07.1943, 
Wierzchowiny
Wepa Jan (ur. 1913), Zagroda, + 25.08.1942, 
Zagroda
Wierzchoś Emilia, Żdżanne, + 1943, Żdżanne
Wierzchoś Jan, Zagroda, + 1943, obóz 
w Dębicy
Wierzchoś Józef (ur. 1910), Siennica Różana, 
+ 1944, obóz w Majdanku
Wierzchoś Michał, Żdżanne, + 1943, obóz 
w Dębicy
Wierzchoś Wacław (ur. 1911), Wierzchowiny, 
+ 1944 lub 3.07.1943, Wierzchowiny
Wilk Sergiej, Wierzchowiny,  + 1942
Wolski Józef (ur. 1910), Siennica Duża, 
+ 12.08.1942, Siennica Duża
Zadrąg Stanisław (wójt gm. Siennica Róża-
na), Baraki, + 20.09.1939, Baraki 
Zając Kazimierz, Siennica Różana, + 1942, 
Siennica Duża
Zakrzewski Antoni (ur. 1897), Siennica Duża, 
+ 12.08.1942, Siennica Duża
Zakrzewska Katarzyna (ur. 1892), Siennica 
Duża, + 12.08.1942, Siennica Duża
Zawadzki Czesław, + na froncie,
Żebrowski Stanisław, Siennica Mała, 
+ 16.04.1942, Siennica Mała
Zaprawa (mąż), Depułtycze, + rozstrzelanie, 
Wierzchowiny
Zaprawa (żona), Depułtycze, + rozstrzelanie, 
Wierzchowiny
Zaprawa (dziecko), Depułtycze, + rozstrzela-
nie, Wierzchowiny
Zaprawa (dziecko), Depułtycze, + rozstrzela-
nie, Wierzchowiny
Żołnierz NN, + 17-19.09.1939, wskutek ran, 
Kol. Wola Siennicka
Żołnierz NN, + 1939, Żdżanne, z rąk policjan-
ta podejrzany o dezercję
Żołnierz NN (junak), + 1939, Wierzchowiny, 
z rąk mieszkańców, mogiła w lesie
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Żołnierz NN (junak), + 1939, Wierzchowiny, 
z rąk mieszkańców, mogiła w lesie
NN (kobieta), + 1942 (zastrzelona przez SS-
mana Sosnę), Siennica Duża
NN (mężczyzna pochodzenia polskiego), 
+ 24.06.1943, Wierzchowiny
NN (mężczyzna pochodzenia żydowskiego), 
+ 24.06.1943, Wierzchowiny
NN (osoba pochodzenia żydowskiego), 
+ 1942, Zagroda 
NN (osoba pochodzenia żydowskiego), 
+ 1942, Zagroda
NN (osoba pochodzenia żydowskiego), 
+ 1942, Zagroda
NN (osoba pochodzenia żydowskiego), 
+ 1942, Zagroda
NN (osoba pochodzenia żydowskiego), 
+ 1942, Zagroda
NN (osoba pochodzenia żydowskiego), 
+ 1942, Zagroda
NN (osoba pochodzenia żydowskiego), 
+ 1942, Zagroda
NN (osoba pochodzenia żydowskiego), 
+ 1942, Zagroda
NN (osoba pochodzenia żydowskiego), 
+ 1942, Zagroda
NN (osoba pochodzenia żydowskiego), 
+ 1942, Zagroda
(…) Szmul, + 1943, Maciejów

Dodatkowe informacje:

W Siennicy Różanej w kilku egzekucjach 
zabito około 120 osób różnego wyznania. W 
sierpniu 1942 r. dziesięć osób Niemcy wysłali 
do obozów w Dębicy, Oświęcimiu, Majdanku. 
Spośród nich przeżył tylko Józef Golec. 
W Stójle w 1942 r. za pomoc jeńcom sowie-
ckim i partyzantom rozstrzelano rodziny: 
Czwórnogów, Morawieckich i Kostrzanow-
skich ze Stójła.
W Wierzchowinach w 1942 r. Niemcy roz-
strzelali około 20 Polaków oraz rodzinę Zapra-
wów z Depułtycz.
W lipcu 1942 r. w Zagrodzie Niemcy roz-
strzelali 17 Żydów. Nazwiska, które udało się 
ustalić: Srul Blat, Abram Frank, Motl Frank, 
Jankiel Edelman, Sprync Fedelman, Srul Fe-
delman, Wikra Montelmach.
W Żdżannem wg informacji Wiesławy Popik 
– rozstrzelano trzyosobową rodzinę Dodorów.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

•

•

•

•

•

Zbrodnia w MiednojeLista poległych i zamordowanych

Zbrodnia w Miednoje

Przed dziewiętnastu laty – 2 września 
2000 r. – w Miednoje  na terenie Federacji Rosyj-
skiej otwarty został Polski Cmentarz Wojenny, na 
którym spoczywają tysiące polskich policjantów, 
żołnierzy, funkcjonariuszy różnych służb mundu-
rowych oraz pracowników wymiaru sprawiedliwo-
ści. We wrześniu 2019 r.  w dorocznej uroczystości 
upamiętniającej ofiary stalinizmu uczestniczył Ja-
rosław Banach pochodzący z Siennicy Królewskiej 
Dużej. Dzięki niemu otrzymaliśmy zdjęcia tablic 
pamiątkowych poświęconych osobom związa-
nym z powiatem krasnostawskim, które udało się 
dostrzec wśród tysięcy innych. Uzyskane w ten 
sposób informacje pozwoliły nam uzupełnić pub-
likowaną w niniejszym numerze listę poległych 
i pomordowanych o starszego posterunkowego 
z Siennicy Dużej – Mariana Pająka (ur. 31.10.1895 
w miejscowości Kopki), który został zamordowany 
w 1940 roku w Miednoje. 

 

Marian Pająk, st. post., 
Posterunek PP Siennica Królewska

Stanisław Wilczak, st. przod., 
Komendant Posterunku PP Krasnystaw
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Stefan Filipowicz, st. post., Posterunek PP Kraśniczyn

Stefan Bolesta, st. post., Posterunek PP Żółkiewka

Stanisław Siejko, przodownik, 
komendant Posterunku PP Kraśniczyn

Bolesław Stasiecki, przodownik, 
komendant Posterunku PP Izbica

Wacław Mazurek, posterunkowy, Posterunek PP Izbica

Aleja około półtorakilometrowej długości z sześcioma 
rzędami tablic daje wyobrażenie o ilości Polaków 

zamordowanych przez sowietów

Jarosław Banach 
przy ścianie z nazwiskami pomordowanych

Zbrodnia w MiednojeZbrodnia w Miednoje
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Poeci Siennicy Królewskiej Dużej

Bronisława Fastowiec

Wieczorne okna

Po to wieczory są samotne
żeby się przyjrzeć własnej duszy
popatrzeć w ciemne okno
otrzeć łzy
i się nie wzruszyć

W lusterko spojrzeć –
niech odbije
twarz dawną pełną mych warkoczy

Nadzieją rozpłomienić oczy
odejść
na obce
i
niczyje

Starość

Starości nie ma
tylko wspomnienia

Serca są młode
lecz tylko zmęczone

Nogi spuchnięte noszą młode ciała
Twarze mamy pomarszczone

Starości nie ma
jest tylko zmęczenie

Ważne
by nie dać odsunąć się na bok

Jesteśmy młodzi bo piękno kochamy
a piękno przecież nie może się starzeć

Im lat ma więcej – ma więcej pozłoty
i jego cena rośnie z czasem
więc nasza wartość wzrasta z każdym rokiem

Cóż
kiedy o tym wiemy tylko sami

Krystyna Kot

Kalina 

Rosła kalina z listkiem szerokim,
Nad modrym, wartkim rosła potokiem.
Od wiosny pąki miała złocone,
A w pąkach śpiące liście zielone.

Wiatr często czesał jej długie włosy,
Listki przemywał kroplami rosy.
Cicho szumiała w niewielkim gaju,
Kalina miała tu niczym w raju.

Lecz ciągle smutna była kalina,
Bo przeszkadzała gaju gęstwina.
Chciała widziana być tak z oddali,
By podziwiano piękno korali.

A tu w tym gaju i w tej gęstwinie
Urok czerwonej ozdoby ginie.
Musisz tu zostać szumiąc z oddali,
Z żalem pilnować swoich korali.

Miłość 

Miłość jest darem danym od Boga.
Trzeba kochając – ją pielęgnować.
Gdy jej brakuje – w smutek obleka
Całe samotne życie człowieka.

Jak rwący potok płynący w dal,
Zabiera lata, zostawia żal.
Niech się nie kończy szczęśliwy czas.
Walczmy, by miłość została w nas.

Poeci Siennicy Królewskiej DużejPoeci Siennicy Królewskiej Dużej
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Michalina Szczupak

Jesień

Stoją drzewa dumne,
Mienią się barwami
I ogniste obrazy 
malują przed oczami.
 
Mróz dokonał dzieła,
Liść spada na ziemię
I żółte dywany 
Pod nogami ściele.

Wiatr rysuje deseń 
Czerwienią i złotem,
Aż jesienne deszcze
Zmieszają go z błotem.

Miejsce na ziemi

Każdy ma miejsce na ziemi,
Które kocha i najbardziej ceni.
Jest nim dom rodzinny każdego,
Gdzie zaznał miłości najbliższego:

Ojca, matki, sióstr czy braci,
Którzy się kochali, szanowali
I wzajemnie sobie pomagali.
Jednak tamto przeminęło.
 
Ojca, matki nie ma, siostry też nie stało.
Wszystko się po świecie całym rozleciało,
Lecz co pozostało, to piękne wspomnienia,
Dzieciństwo, młodość hołubione do starości.

I choć domu nie ma, obraz w sercu żyje,
Dopóki moje i twoje serce bije.

 
Franciszek Marek

Wesele

Była wiosna, wokół kwitły jabłonie, 
Na podwórze zajechała bryczka 
Zaprzężona w białe, rącze konie,
W progu czekała panna w welonie.

Orkiestra przed domem marsza grała,
Panna młoda narzeczonego wyglądała,
Obok drużba witał druhny szykowne,
Na błogosławieństwo czekali goście.

Młodych zaproszono do alkierza,
Oboje uklękli na kolana,
Pieśń „Serdeczna matko” wybrzmiała,
Ceremonia ku końcowi się zbliżała.
 
Błogosławił ojciec, a za nim matka,
Błogosławili chrzestni, dziadek i babcia
Na czole młodych znak krzyża czynili
I łez radości się nie wstydzili.

Ślub w parafialnym kościele.
Kapłan błogosławieństwa Bożego
Udzielając, poświęcił obrączki,
Życzył potomstwa i życia długiego.

Wszyscy do domu weselnego przybyli.
Panna młoda w wianeczku z mirtu 
Roześmiana mężowi do ucha gaworzy, 
Rodzice chlebem i solą młodych witają.

Gospodyni wielce rada gości częstuje, 
Pyszne pampuszki, kulebiaki, korowaje,
Kołacze i inne pyszności rozdaje.
Goście wznoszą toast za pomyślność: 
Szczęście młodych i zdrowie gospodarza! 

Przyśpiewkom, tańcom nie było końca,
Pito miody, gorzałkę i grzańca. 
Orkiestra raz po raz grała, 
Zachęcając nie tylko młodych do tańca.

Było już po północy, gdy tort podano. 
Odbyły się zwyczajowe oczepiny,
A gdy orkiestra marsza zagrała, 
Goście do domów się rozchodzili.

Stałem wówczas z boku, mały byłem,
Trochę widziałem, resztę zmyśliłem.

Poeci Siennicy Królewskiej DużejPoeci Siennicy Królewskiej Dużej
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Franciszek Piątkowski

Świt

Wtarłem w powieki światło
cień drzew w których spałem
odeszły sceny niespisane
w słońce nagie realnie
prostokąt pokoju
A wtedy
wrona upadła w świat okna
trzymając w dziobie
kłębuszek pisklęcia
(mogłem ją przyjąć jak niedobry omen)
krzyczałem długo
w zaciśniętych pięściach
zostały resztki
modlitwy porannej
szeptu pisklęcia
o litość o trwanie

Żniwa

Kiedy ziemia dorasta niebu
rozpoczyna się pól szkicowanie
ostrym słońcem zanurzonym w stopach

Ludzie wynosząc z domu garść nadziei
Wznoszą ku polom wyostrzone dłonie
ludzie się modlą
o wiatr suchej soli
sypanej w ziarno wiatrami od wschodu
a wiatry dobre
na grzbiety złamane
oddalający gorzki smak zmęczenia

Szedłem przez pola i stępione twarze
jękiem żałosnym błagały o kamień
kosy rzęziły
wieczornym zmęczeniem

Andrzej David MisiuraPoeci Siennicy Królewskiej Dużej

 
Andrzej David Misiura

Szaleniec Niepodległości

Do przytulnego drewnianego domu 
w Kozieńcu, który dobrze pamięta czasy II wojny 
światowej, jechałem z przeświadczeniem, że jego 
mieszkankę Apolonię Wolską – aktywną członki-
nię siennickiego ruchu oporu – łączyło z Kazimie-
rzem Kottem coś więcej niż zwyczajna konspiracyj-
na znajomość.

– Spał tutaj, przy piecu – z uśmiechem 
wskazała zakątek pomiędzy kaflową ścianką 
a drzwiami.   

– A więc łóżko stało w miejscu gdzie w tej 
chwili siedzimy? – odruchowo wstałem od stołu 
i popatrzyłem na niewielką przestrzeń. 

– Właściwie to tutaj łóżka nie było. Na 
noc ustawiało się kilka krzeseł, na nich siennik 
wypchany świeżą słomą i tyle – sprostowała cie-
płym głosem,  a na moje pytające spojrzenie dodała 
– To jest ciągle ten sam dom, który jeszcze przed 
wojną postawił mój tato. Jako osiemnastolatka 
w 1937 roku pomagałam nawet przy budowie, 
aby zaoszczędzić na robotnikach, jako najstarsza 
spośród rodzeństwa. Tata miał szczęście, bo drew-
no na dom, które ładnie wyrosło na „piorunowej 
górze” w Boruniu sprzedał mu na korzystnych 
warunkach dziedzic Tomasz Watson. Część za-
płaty wziął w gotówce, a pozostałą część pozwolił 
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spłacać mlekiem. Zimą wożono je z majątku w Bo-
runiu, aż do chełmskiego szpitala. Po drodze sanie 
codziennie zatrzymywały się przy naszej posesji 
i wówczas dolewaliśmy do baniek nasz udział. 
Latem mleko nie było wożone – Apolonia Wolska 
uprzedziła moje pytanie.

– W jaki sposób na początku roku 1940 
trafił pod ten dach osławiony dowódca wydziału 
bojowego Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościo-
wej, przecież on działał głównie w Warszawie? Czy 
łączyło was coś szczególnego?

– Nic podobnego. W tym czasie byłam już 
mężatką, chociaż tak naprawdę ponad sześć lat 
nie widziałam swojego męża Michała, który kil-
ka miesięcy po naszym ślubie 16 sierpnia 1939 
roku powołany został do wojska, a później tra-
fił do niemieckiej niewoli. Natomiast Kazimierz 
Kott po prostu ukrywał się w naszym domu, 
a skierował go wspomniany już Tomasz Watson 
(porucznik Wojska Polskiego organizator siatki 
Związku Walki Zbrojnej na terenie gminy Sienni-
ca Różana). Znał mojego tatę Ignacego Mazurka 
weterana wojny bolszewickiej i mamę Wiktorię, 

bo kiedyś poznali się na terenie jego majątku. 
Obaj działali w straży pożarnej, której prezesem 
był Watson. Dobrze się więc znali. Ze wzglę-
dów konspiracyjnych nie mógł jednak ukrywać 
Kazimierza Kotta we własnym gospodarstwie 
i dlatego przekierował w inne bezpieczne miejsce. 
Wiedział, że na początku wojny pomagaliśmy pię-
cioosobowej żydowskiej rodzinie, później kolejnej 
pięcioosobowej rodzinie z Zamojszczyzny i innym 
ludziom, więc miał zaufanie. U nas wydawało 
się bezpieczniej, wszyscy w okolicy byli przyzwy-
czajeni, że na naszym podwórku jest gwarno, nie 
tylko za sprawą szóstki dzieci, ale i dlatego, że 
odwiedzali nas sąsiedzi i wielu znajomych. Kazi-
mierz Kott był wysokim, przystojnym mężczyzną, 
niewiele tracił nawet w pierwszych dniach, gdy 
pojawił się zmaltretowany fizycznie i psychicznie. 
Wyleczyliśmy go ze świerzbu, a czarne włosy dla 
niepoznaki ufarbowaliśmy na blond, ponieważ 
był poszukiwany listem gończym ze zdjęciem. 
Przebywając u nas używał jednak prawdziwego 
imienia i nazwiska. Zachowywał się – opowiada 
Apolonia Wolska – jak członek rodziny. Pomagał 
w gospodarstwie. Często obierał ziemniaki i inne 
warzywa, aby przybrudzić skórę na delikatnych 
białych dłoniach. Spracowane ręce miały świad-
czyć, że jest ślusarzem, bo w dokumentach Kotta 
taki zawód był wpisany. Z chęcią doglądał koni, 
karmił je i oporządzał, szczotkował sierść i czyścił. 

Andrzej David MisiuraSzaleniec Niepodległości
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Domownicy i krewni domyślali się oczywiście, że 
jest żołnierzem polskiego podziemia, ale nikt na-
wet o tym nie śmiał wspomnieć. Dla dzieci był po 
prostu wujkiem,  a co myśleli dalsi sąsiedzi trudno 
powiedzieć, bo nasz gość nie wypuszczał się poza 
podwórek. Poza tym w konspiracji obowiązywa-
ła żelazna zasada: im mniej wiesz tym lepiej dla 
wszystkich. Unikaliśmy więc tematów dotyczą-
cych ruchu oporu i nie wymienialiśmy żadnych 
nazwisk.

 Po kilku tygodniach pobytu w domu Apo-
lonii Wolskiej Kazimierz Kott postanowił poje-
chać do Warszawy, bo miał tam coś pilnego do 
załatwienia. Po powrocie przeczekał jeszcze jakiś 
czas w Kozieńcu i na początku wiosny postanowił 
wyruszyć do Lwowa. Siostry Apolonia i Leokadia 
upiekły mu chleb na drogę i ukryły w nim kompas, 
a ojciec Ignacy Mazurek odprowadził do łącznika, 
który miał ułatwić przedostanie się za Bug. W krót-
kim czasie dotarła wiadomość, w której Kazimierz 
pozdrawiał m.in. „Bertę z przybudówkiem”. Tylko 
Mazurkowie wiedzieli, że chodziło o ulubioną klacz 
z małym źrebięciem. Był to znak, że agent szczęśli-
wie dotarł co celu.   

O tym, że Kazimierz Andrzej Kott (ps. 
„Światowid” lub „Andrzej Dubiński”) był jednym 
z pięciu twórców tajnej lewicowej organizacji pod 
nazwą Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa, 
Apolonia Wolska dowiedziała się dopiero wiele 
lat po wojnie z książki „Cynga” autorstwa Jerze-
go Drewnowskiego. Organizacja powstała 15 paź-
dziernika 1939 roku, a po sześciu tygodniach mimo 
odmiennych poglądów zasiliły ją grupy prawicowe. 
Były to: Krąg Instruktorów im. Mieczysława Bema 
oraz 23. Warszawska Drużyna Harcerzy im. Bole-
sława Chrobrego „Pomarańczarnia”. W szeregach 
tej ostatniej walczył m.in. Tadeusz Zawadzki (ps. 
„Zośka”), Jan Bytnar (ps. „Rudy”) czy Maciej Alek-

sy Dawidowski (ps. „Alek”). Drużyna odłączyła się 
jednak od Akcji Niepodległościowej po dwóch ty-
godniach.

 Komendantem PLAN-u został Jerzy Drew-
nowski (ps. „Stanisław”), szefem sztabu początko-
wo – Gustaw Herling-Grudziński (redaktor słyn-
nego czasopisma paryskiej „Kultury”), a później 
kpt. Zbigniew Rawicz-Twaróg (ps. „Jacek”). Sztab 
składał się z Wydziału Wojskowego z dowódcą Jó-
zefem Kotowiczem i Wydziału Bojowego pod do-
wództwem Kazimierza Kotta. Wydział zamierzał 
się zająć sabotażem, a w przyszłości akcjami bojo-
wymi. Wykonawcą zadań miały być samodzielne 
pięcioosobowe oddziały tzw. „piątki”, z których kil-
ka tworzyło „dzielnicę” mającą swojego szefa.

Kazimierz Andrzej Kott wywodził się z zasy-
milowanej rodziny żydowskiej.  Już w czasie nauki 
w polskim gimnazjum działał w ruchu demokra-
tycznym. W 1937 roku studiował nauki społeczno-
polityczne w Liverpoolu. W tym czasie przeszedł 
na katolicyzm. Po wybuchu wojny przedostał się 
przez Skandynawię i Łotwę do Polski, aby bro-
nić ojczyzny. Od razu dał się poznać jako świetny 
i konsekwentny strateg. Jego – zdawałoby się proste 
i niegroźne pomysły – co prawda nie stawiały czoła 
okrucieństwu okupanta, ale skutecznie wyśmiewa-
ły jego poczynania i wywoływały uśmiech udręczo-
nych Polaków. Należała do nich akcja naklejania 
na niemieckie plakaty i obwieszczenia w miejscu 
podpisu gubernatora Hansa Franka nalepki z na-
stępującym tekstem: „Marszałek Piłsudski powie-
działby: A my was w dupie mamy”. Kazimierz chy-
ba najbardziej wierzył w sens tej walki, ponieważ 
tysiące takich karteczek sam odbijał w mieszkaniu 
Matusiewicza obok Kruczej. Później Niemcy, żan-
darmi i dozorcy chcąc usunąć naklejki z wściekłości 
zrywali przy tym całe plakaty, bądź wyrywali frag-
menty razem z podpisem gubernatora, zostawiając 
dziury ku uciesze warszawiaków. Był to znak, że 
Polacy jeszcze się nie poddali.

Wśród szydzących ulotek znalazła się rów-
nież i taka: „Kobiety Polki utrzymujące stosunki 
z Niemcami zawiadamiamy, że miejsca w domach 
publicznych są jeszcze wolne”. W większości ulotek 
słowo: „niemcy” konsekwentnie pisane było z ma-
łej litery i to też było zamierzonym celem.

„Szaleniec Niepodległości” – takie mia-
no otrzymał odznaczający się wyjątkową odwagą 
i pomysłami Kazimierz Kott, dowódca Wydziału 
Bojowego PLAN-u, który zdobył dla podziemia 
pierwszy powielacz. Był inicjatorem publikowania 

Kazimierz Andrzej Kott
Źródło: Muzeum Niepodle-
głości, Muzeum Więzienia 
Pawiak - Museum of Pawiak 
Prison, Facebook

Andrzej David MisiuraSzaleniec Niepodległości
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pierwszych ulotek, które dawały do ręki oręż ja-
kim był śmiech i satyra. To on nakłonił do wydania 
wyroku na kolaboranta Igo Syma. Jego pomysłem 
było rozpylanie gazu łzawiącego w nowo otwiera-
nych warszawskich kinach prezentujących nie-
miecki repertuar. Pierwszym lokalem, do którego 
w grudniu 1939 roku wrzucono granaty łzawią-
ce było ekskluzywne kino „Napoleon”. Po nim – 
6 stycznia 1940 roku – przyszła kolej na lokal ga-
stronomiczny „Adria” w myśl wydanego Polakom 
zakazu: „Nie tańczymy na grobach” (którymi usła-
na była cała Warszawa).

Dynamicznie rozwijająca się siatka PLAN-
u w obszarze 13 dzielnic skupiała około 400 tzw. 
kadrowych bojowników oraz od 1000 do 4000 
konspiratorów. Była największą organizacją bo-
jową Warszawy w latach 1939-1940. Przyjmowa-
ła wszystkich bez względu na wyznanie i przeko-
nania polityczne. W jej szeregi wniknął również 
agent Abwehry, były harcerz Stanisław Izdebski, 
który wniósł na rzecz organizacji nawet własny sa-
mochód. I to właśnie Izdebski rozpracował PLAN 
w wyniku czego już 14 stycznia 1940 roku Kazi-
mierz Kott wraz z matką został aresztowany i prze-
wieziony do aresztu śledczego Gestapo przy alejach 
Szucha. Po trzech dniach w trakcie kolejnego prze-
słuchania poprosił o wyprowadzenie do ubikacji. 
Około godz. 15:00 strażnik oswobodził mu pra-
wą rękę i odszedł kilka kroków. Kott zauważył, że 
w oknie nie ma krat. Natychmiast podjął szaleńczą 
decyzję i niezwłocznie wyskoczył nie zastanawiając 
się gdzie trafi. Okazało się, że znalazł się na podwó-
rzu siedziby Gestapo. Natychmiast schował rękę 
z kajdankami do kieszeni marynarki i czym prę-
dzej wyszedł przez bramę niezatrzymywany przez 
wartownika. Udał się w kierunku Agrykoli, gdzie 
przeczekał do zmroku. Później dorożką dotarł do 
mieszkania Marii Brodackiej, gdzie przecięto mu 
kajdanki i otrzymał świeże ubranie (na ul. Nar-
butta?). Następną noc spędził na Mianowskiego 
i kolejną w mieszkaniu przy Suchej. Tam spotkał 
komendanta Jerzego Drewnowskiego, który wi-
dział skatowane ciało kolegi, a po latach opisał 
wszystko w swoich wspomnieniach pt. „Cynga” 
(słowo oznaczające szkorbut).

Niemcy wyznaczyli 2000 zł nagrody za gło-
wę Kazimierza Kotta. W odwecie aresztowano 255 
przypadkowych osób i w większości rozstrzelano. 
Byli wśród nich m.in. najlepsi polscy szachiści: 
Dawid Przepiórka, Jakub Rabinowicz, Stanisław 
Kohn, Achilles Frydman, Mojżesz Łowcki, Zyg-

munt Szulce i Franciszek Damański. Zamordowa-
no ich 22 stycznia 1940 roku w Palmirach. Dwóch 
szachistów polskiego pochodzenia oswobodzono. 
Podobno za udzielenie pomocy zbiegłemu więź-
niowi aresztowano i rozstrzelano również Marię 
Brodacką, którą wydała niańka piastująca jej synka 
Krystiana.

Ucieczka Kotta z siedziby Gestapo jako je-
dyna zakończyła się powodzeniem. Nikt więcej nie 
dokonał takiego wyczynu. Z tego też powodu ofi-
cer ZWZ Stanisław Thun sugerował, że Kott może 
być niemieckim agentem. Jednakże dalsze losy 
i działalność dywersyjna oczyściła Kazimierza Kotta 
z tych podejrzeń. 

W swoich wspomnieniach Drewnow-
ski ogólnie stwierdził, że Kott po tej brawurowej 
ucieczce udał się do Lwowa. Dzięki relacji Apolonii 
Wolskiej wiadomo jednak, że zanim dotarł do tego 
pięknego polskiego miasta po drodze zatrzymał 
się w Kozieńcu w domu Ignacego Mazurka. Stąd 
wyjeżdżał do Warszawy, aby wykonać wyrok na 
zdrajcy Stanisławie Izdebskim. Zamiaru tego jed-
nak nie udało mu się zrealizować. Dopiero w 1942 
roku wyrok wykonał porucznik AK Jan Błoński 
(ps. „Sum”), dawny członek PLAN-u.

Tymczasem Kazimierz Kott wyposażony 
w bochenek chleba z kompasem znalazł się we Lwo-
wie. Szybko zawiązał grupę bojową i z nią wysadzał 
transporty z żywnością zmierzające do Niemiec. Or-
ganizacja została rozbita pod koniec 1940 roku przez 
sowietów. Kott został ciężko ranny i najprawdopo-
dobniej trafił do lwowskiego więzienia na Zamarsty-
nowie. Jeszcze tego samego roku „Szaleniec Niepod-
ległości” zmarł tam lub został zamordowany.

Andrzej David MisiuraSzaleniec Niepodległości
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W przytulnym domu w Kozieńcu życie to-
czyło się dalej. W rok po śmierci Kazimierza Kotta 
jesienią 1941 roku Apolonia Wolska złożyła przy-
sięgę i wstąpiła do Ludowego Związku Kobiet. 
Obrała pseudonim „Jarzębina”. Wkrótce została 
przewodniczącą gminnego LZW i weszła w skład 
zarządu struktur powiatowych, którymi kierowała 
Helena Jakubiec z Maciejowa (ps. „Osa”). Latem 
1942 roku zorganizowała pierwszy kurs sanitarny 
prowadzony przez doktora Lipińskiego. To był za-
ledwie początek jej aktywności. Po wojnie Apolonia 
Wolska prowadziła działalność społeczną, realizo-
wała swoje pasje artystyczne i ogrodnicze. W lipcu 
2019 roku uroczyście obchodziła setne urodziny.

Andrzej David Misiura

PS: Wiele innych faktów z życia Apolonii Wolskiej 
opisanych zostało w obszernym reportażu autor-
stwa Katarzyny i Bożeny Kielech opublikowanym 
w 36 numerze „Ziarna”. Na oddzielny artykuł 
czekają jeszcze inne ciekawostki z jej przebogatej 
historii, jak… uprawa rzadkich warzyw lub tkanie 
gobelinów. 

Kazimierz StołeckiSzaleniec Niepodległości

 
Kazimierz Stołecki

Gmina Siennica Różana 
na łamach warszawskiej 

„Gazety Polskiej” 1861-1906

1866, nr 268, 29 XI. Ukaz do Rady Ad-
ministracyjnej Naszego Królestwa Polskiego. Uka-
zem w Bogu spoczywającego Rodzica Naszego, 
z dnia 4 (21) Grudnia 1835 r., nadane zostały Je-
nerałowi Majorowi Płautin, dobra Białka i Stężyca 
w Powiecie Krasnostawskim położone, z należące-
mi do nich folwarkami, wsiami i innemi użytkami 
i dochodami do wysokości czystego rocznego do-
chodu rs. 1,500. Obecnie mając na względzie, że ze 
zniesieniem powinności włościańskich na zasadzie 
Ukazu Naszego z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. 
o urządzeniu włościan w Królestwie Polskiem, do-
chód z nadanych dóbr nie odpowiada pierwotnej 
jego wysokości, i uznawszy słusznem udzielić właś-
cicielowi majoratu Białka i Stężyca wynagrodzenie 
za poniesione przez tegoż ubytki w dochodach, na 
przedstawienie Urządzającego Komitetu, rozpo-
znane w Komitecie do spraw Królestwa Polskiego 
postanowiliśmy i stanowimy: Artykuł 1. Stosownie 
do Najwyżej zatwierdzonych w dniu 4 (16) Paź-
dziernika 1835 roku, przepisów o urządzeniu dóbr 
z tytułu darowizny na własność prywatną prze-
chodzących, Najmiłościwiej nadajemy Jenerałowi 
Adjutantowi Płautin w wieczne i dziedziczne po-
siadanie folwark Siennica-Królewska w Powiecie 
Krasnostawskim położony, z dworną w obrębie 
jego propinacją, i ze wszystkiemi prawami i użyt-
kami, jakie służą obecnie Skarbowi.

1866, nr 291, 29 XII. Mianowani: Właś-
ciciel dóbr Mościska, Roman Załęski, i Właściciel 
dóbr Siennica Nadolna, Aleksander Mostowski, 
Sędziami Pokoju Okręgu Krasnystawskiego.

1872, nr 277, 13 XII. Licytacje na sprze-
daż następujących majątków poduchownych. 
Gruntów poproboszczowskich położonych we wsi 
Siennica-Różanna, powiecie Krasnostawskim, ma-
jących przestrzeni morgów 104 pr. 51 miary nowo-
polskiej od sumy rs. 2360.
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1878, nr 66, 20 III. Dobra Siennica Róża-
na w powiecie Krasnostawskim położona, około 170 
włók przestrzeni zawierające, a stanowiące włas-
ność sukcesorów ś.p. Aurelego Poletyłły, sprzedane 
zostały za summę rub. 180,000 p. Raj-chmanowi, 
właścicielowi młyna parowego w Zegrzynku.

1881, nr 278, 13 XII. Nowe gospo-
dy chrześciańskie. W majątku Siennica-Różana 
w Krasnostawskiem - jak donosi „Gaz. Lub.” - 
w miejsce mających być zamkniętemi pięciu kar-
czem powstaną od Nowego Roku gospody chrześ-
ciańskie i sklepy z towarami, koniecznemi dla wło-
ścian.

1898, nr 81, 06 X. Towarzystwa po-
życzkowo-oszczędnościowe po wsiach. W tej 
chwili otrzymałem wiadomość, iż p. minister 
skarbu zatwierdził ustawę „Towarzystwa pożycz-
kowo-oszczędnościowego” we wsi Siennicy Róża-
nej w pow. krasnostawskim.

1898, nr 127, 30 XI. Kredyt włościań-
ski. Jedna z najużyteczniejszych instytucyi, które, 
rozrzucone po kraju całym, mogłyby oddać nie-
zmiernie ważne usługi, ze sfery projektów epoki 
przygotowawczych kroków weszła w i życie. Jest 
nią towarzystwo Pożyczkowo Oszczędnościowe 
w Siennicy-Różanej w powiecie krasnostawskim, 
które ukonstytuowało się d. 25 b. m. W tym bo-
wiem dniu odbyło się zebranie członków-założy-
cieli w liczbie 20, którzy balotowali wpisujących się 
uczestników (135) i, otworzywszy pierwsze ogólne 
zebranie tychże, przystąpili do zorganizowania 
stowarzyszenia przez wybór zarządu i rady. Grono 
zebranych było bardzo liczne, a złożyli się na nie 
okoliczna szlachta i włościanie, których przybyło 
z górą dwie setki. Po mszy Świętej w miejscowym 
kościele i pięknem kazaniu okolicznościowem sza-
nownego proboszcza, ks. Władysława Wiśniowie-
ckiego, o znaczeniu oszczędności i pracy, gromada 
przyszłych uczestników stowarzyszenia udała się 
do pobliskiego budynku, dawniej karczmy, prze-
znaczonej przez dziedzica Siennicy, Stefana ks. Lu-
bomirskiego, na warsztaty tkackie, a gdzie również 
dzięki ofiarności tegoż znalazło obecnie siedzibę 
nowopowstające stowarzyszenie. Z okolicznych 

ziemian i inteligencyi przybyli: Bronisław Fuda-
kowski z Uhra, Bolesław Mierczyński z Borunia, 
Stanisław Chądzyński z Borowego, Michał Pru-
ski z Siennicy Królewskiej, Ksawery Janisławski 
z Niedziałowic, Eustachy Suchodolski z Wielkopo-
la, Wacław i Zygmunt Borzuchowscy z Skierbieszo-
wa, Wacław Szczypiorski z Surhowa, dr Karpiński 
z Rejowca i ks. Ludwik Łabęcki z Surhowa. Ponad-
to, jak już wspominaliśmy, zgromadził się tłum 
włościan z Siennicy-Różanej, pobliskich wiosek. 
Wybrany na przewodniczącego, p. Janisławski, 
po ukonstytuowaniu się ogólnego zebrania i pod-
dał pod głosowanie i rozprawy zasadnicze spra-
wy, dotyczące zasad, jakiemi ma się powodować 
stowarzyszenie. Postanowiono tedy, że członkiem 
może być każdy pełnoletni mieszkaniec okolicy 
w promieniu 25 wiorst, udział członkowski okre-
ślono na rub. 25, płatny o ile tego zajdzie potrzeba 
po 1 rb. 25 k. kwartalnie, czyli w ciągu lat 5 maxi-
mum wkładu na rb. 100; procent, od pożyczki 7 1/2, 
a od wkładów 6%. Pożyczki czy to w gotowiznie, czy 
też w ziarnie, narzędziach rolniczych itp. mogą być 
spłacane ratami i wysokość pożyczki może wyno-
sić z poręczeniem maximum 100 rb., bez poręcze-
nia 1 1/2 raza wniesioną sumę. Po zadecydowaniu 
ogólnych kwestyi, przystąpiono do wyboru zarządu 
i rady, które odbyły się przez głosowanie kartka-
mi. Powołani zostali na te urzędy. Jako członkowie 
zarządu: Ksawery Janisławski z Niedziałowic, Bo-
lesław Mierczyński z Borunia i Józef Łoza (gospo-
darz) z Siennicy Królewskiej; jako zastępcy: Andrzej 
Podczaski z Siennicy Różanej i Wojciech Jakóbiec 
(gospodarz) z Siennicy-Królewskiej. Do rady zaś 
wybrani: Bronisław Fudakowski z Uhra, Eustachy 
Suchodolski z Wielkopola, Wacław Szczypiorski 
z Surhowa, Józef Sadlek (gospodarz) z Krupego, 
Jan Dobosz (gospodarz) z Woli-Siennickiej i Fran-
ciszek Mochnij (gospodarz) z Siennicy-Różanej. 
Obecni na tem zebraniu stwierdzają niezmierny 
porządek obrad, a również jasne uświadomienie 
wśród zebranych włościan znaczenia nowopowsta-
jącego towarzystwa i niezmiernie trzeźwe i zdrowe 
rady i poglądy, jakie wygłaszali ciż włościanie na 
ogólnem zebraniu. Pod koniec zebrania, które trwa-
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ło niemal do zmroku, rozpoczęto wpłacanie udzia-
łów. Zebrano znaczną stosunkowo sumę, z górą rb. 
1,000. Sądząc z żywego zainteresowania się sto-
warzyszeniem, jakim się ujawniło wśród włościan, 
z końcem roku bieżącego suma udziałów i wkła-
dów, jak zapewniają miejscowi ziemianie dosięgnie 
bezwątpienia pokaźnej kwoty paru tysięcy rubli. 
Jak na początek to dużo, z takiemi środkami przy 
dobrych chęciach i energii, jaka ożywia widocznie 
inicjatorów i kierowników nowopowstałego sto-
warzyszenia i przy szerokim stosunkowo zakresie 
działalności tegoż w myśl samej ustawy, można już 
wiele dokonać. Tani i nieskrępowany formalisty-
ką kredyt, możność składania oszczędności, oraz 
szereg innych operacyi w zakresie gospodarczym 
otwiera tym instytucyom szerokie pole do bardzo 
owocnej pracy nad podniesieniem ekonomicznem 
samodzielności i dobrobytu włościan i wyzwole-
niem ich z rąk wioskowych i małomiasteczkowych 
lichwiarzy. Siennica dała przykład, który oby zna-
lazł w całem Królestwie naśladowców. Rozpoczętej 
pracy ślemy z serca płynące „Szczęść Boże.” Stani-
sław Pobóg.

1901, nr 181, 06 VII. Z Siennicy Różanej 
(pow. krasnostawski) donoszą nam pod d. 28-ym 
z. m.: „Pono ma być wielka wystawa”, „kilku rub-
li nie pożałuję i pojadę do Lublina na wystawę”, 
„czy pojedziecie na wystawę?” oto słowa, wypowia-
dane przez tutejszych włościan w ostatnich paru 
tygodniach. Bardzo ich zaciekawiła wiadomość 
o mającej się odbyć wystawie, to też wielu włościan 
z Siennicy Różanej podążyło do Lublina i zwiedzało 
wystawę rolniczo-przemysłową i wystawę starożyt-
ności. Teraz też tylko o wystawie opowiadają jedni 
drugim, widać, że ich zajęła i nie żałują wydanych 
kilku rubli. Jedno im się nie podobało na wystawie, 
na co powinna zwrócić uwagę i prasa, a mianowicie 
to, że niektóre konie i krowy noszą chrześciańskie 
imiona. Po cóż dawać im imiona „Janina”, „Kasia”, 
„Marynia”, „Zosia” itp., kiedy istnieją setki innych 
właściwych nazw? Weźmy w rękę katalog wystawy 
a zobaczymy, że większość koni i krów ma bardzo 
niestosowne nazwy. „Widać u panów wszyćko jed-
no, czy ludzie, czy krowy, czy konie, kiedy dają im 
katolickie imiona”, tak ze zgorszeniem powiedział 
na wystawie jeden włościanin. Ja sam myślałem, 
że to już może będzie z tem koniec, aż tu ku wiel-
kiemu zdziwieniu w No 136 Gazety Lubel. czytam, 
że „Marysieńka” powiła ogierka, którego nazwa 
brzmiała „Jaś Lubelski”. Czyż to stosowne, aby 
klacz była Marysieńką, a ogierek Jasiem, albo czy 

stosowny wyraz powiła, jeżeli się mówi o koniach? 
W r. z., jako we dworach, tak i we włościańskich 
gospodarstwach, dał się odczuć brak paszy, wszy-
scy, zaczynając od połowy zimy, aż dotychczas, ku-
powali słomę i siano, płacąc za nie bajeczne ceny. 
W tym też roku jest przewidziany niedobór słomy, 
tembardziej, że dawnych zapasów niema; to tez 
dwory najwięcej same łąki koszą, nie oddając siana 
włościanom za robotę. W zeszłym roku chłopi stare 
siano we dworze kosili, jak tu mówią, „na 7 kopi-
cę” (sześć kop dworowi, a siódma gospodarzowi), 
potraw zaś na 5, a teraz zupełnie ze dworu siana 
nic dostali. Sianokosy we dworach już skończone, 
lecz siano, z powodu ciągłych deszczów, zupełnie 
przygniło. Gospodarze sienniccy i okoliczni w tym 
tygodniu wzięli się rzetelnie do pracy na łąkach, 
i jakoś na ich szczęście cały tydzień pogoda sprzyja. 
S.K.

1902, nr 101, 15 IV. Letnie mieszkanie, 
miejscowość malownicza, komunikacya łatwa. 
Listownie: wieś Siennica Różana, poczta Krasny-
staw, gub. Lub. Seweryn Nowiak.

1906, nr 80, 23 III. Wybory w Lubelskiem. 
Na odbytych w dn. 9 b. m. wyborach gminnych 
wybrano na prawyborców z kuryi mniejszej włas-
ności: W pow. krasnostawskim, w gm. Rudka 
Marcina Kubina z Siennicy Królewskiej, Froncka 
z Czarnoziemi; w gm. Łopiennik Jana Przebierow-
skiego z Łopiennika Ruskiego i Jana Ornala z Łop. 
Polskiego; w gm. Gorzków Franciszka Borzęckie-
go z Orchowca i Franciszka Wojtowicza z Glińsk; 
w gm. Czajki jednego Polaka, drugiego Rusina; 
w gm. Góry Oleszczuka, b. wójta z Małochwieja, 
Franczaka ze wsi Góry, obecnego wójta tejże gmi-
ny. Ziemia Lub. zaznacza, że na wszystkich zebra-
niach gminnych była obecna policya, a w gm. Góry 
nadto żandarmerya. Głosy nie były liczone, z wyjąt-
kiem gminy Łopiennik.

Zebrał dr Kazimierz Stołecki

Ze zbiorów e-Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
(pisownia oryginalna)

Kazimierz StołeckiDawna prasa o Siennicy



��

 
Kazimierz Stołecki

 

Gmina Siennica Różana na 
łamach „Kurjera Warszawskiego” 

w latach 1887-1939

1890, nr 193, 15 VII. Bójka we wsi Sien-
nica Królewska, w pow. krasnostawskim, zdarzyła 
sie w tych dniach krwawa bójka. Włościanin, Wa-
lenty Berbeć, sprzedał włościaninowi Karwatowi 11 
mórg gruntów. Sprzedażą czuł sie pokrzywdzony 
Paweł Berbeć, który do osady tej rościł sobie pra-
wo z tytułu spadku, aby się więc zemścić, zaczął 
kosić niedojrzale jeszcze zboże na owym gruncie. 
Wywiązała się ztąd bójka pomiędzy Berbeciem 
a Karwatem, w której wzięło udział kilkunastu in-
nych włościan. Skutkiem tego pięciu włościan zo-
stało mocno pokaleczonych. Jeden z nich umarł 
nazajutrz.

1890, nr 251, 11 IX. Warsz. Dniew. za-
mieszcza obszerną korespondencję o ruchach 
wojsk, odbywających obecnie wielkie manewry: 
„W d. 8-ym b. m. odbył się manewr pomiędzy 17-
tą i 18-tą dywizjami piechoty 14 go korpusu armji, 
stosownie do następującego przypuszczenia: a) Dla 
oddziału krasnostawskiego (17 dyw.). Stanowiąc 
tyły armji, która została pobita i cofa się od Lublina 
przez Krasnystaw, oddział ten z d. 7-go na 8-my b. 
m. nocuje pod Krasnymstawem, na lewym brzegu 
Wieprza, mając na celu niedopuszczenie przeciw-
nika do zajęcia tego miasta po południu, ponieważ 
o tej porze można się spodziewać, że wszystkie siły 
cofającej się armji, zgromadzone pod Krasnymsta-
wem, zdążą przeprawić się na prawy brzeg Wie-
prza i wyciągnąć się na drodze do wsi Rakołupy. 
b) Dla oddziału lubelskiego (18 dyw.). Stanowiąc 
czoło armji warszawskiej, ciągnącej przez Lublin 
i Krasnystaw do Uściługa, oddział ten ściga prze-
ciwnika, rozbitego pod Lublinem i cofającego się 
spiesznie za rzekę Wieprz. (NB. Ze strony, bronią-
cej przejścia, przeprawa na prawy brzeg Wieprza 
była przewidziana, dla tego też do wsi Siennica 
Nadolna jeszcze dnia poprzedniego był wysłany 
oddział myśliwski 17-ej dywizji pod dowództwem 
sztab-oficera.)

1892, nr 126, 07 V. K. W. Wasilewski, 
Warszawa, ulica Miodowa Nr 18, ma zaszczyt po-
lecić: Mydło specjalne do mycia owiec: Na 1,000 
owiec potrzeba 120 funtów mydła. Cena za 100 fun-
tów rs. 16. W-ny St. Żagrzewski w Siennicy Różanej 
p. Krasnystaw, 4. 16 Grudnia 1891 r.: Mydło to jest 
jedynym środkiem do dziś znanym, który prawdzi-
wie pozwala zadawalniająco bez zmęczenia owiec 
uprać wełnę, nie zmieniając w niczem jej miękko-
ści i całego charakteru. Środek ów godny jest ze 
wszech miar polecenia i rozpowszechnienia.

1892, nr 219, 09 VIII. Wspomnienie. 
W Rudnie, w okolicy Lubartowa, zmarł proboszcz 
miejscowy, ś. p. ks. Józef Pestrakiewicz w 65-ym r. 
życia. Ukończywszy gimnazjum w Szczebrzeszynie, 
zaś seminarjum duchowne w Lublinie, ś. p. ks. Pe-
strakiewicz przez lat przeszło 40 pełnił obowiązki 
wikarjusza, a następnie proboszcza w Krasnymsta-
wie, Siennicy Różanej, Horodle, Goraju, a ostatecz-
nie w Rudnie. Przez cale życie dbały o chwałę Bożą, 
odnawiał kościoły, zaprowadzał śpiewy chóralne 
i t. d., a życiem cnotliwem jednał sobie szacunek 
powszechny. W wigilję śmierci przez cały dzień był 
w kościele, gdzie odprawiał mszę Św., wygłosił ka-
zanie i spowiadał, zaś po nieszporach, powróciwszy 
do domu, położył się znużony na spoczynek, a rano 
o godzinie 4-ej zupełnie przytomny życie zakoń-
czył.

1892, nr 220, 10 VIII. Ś. P. p. Stani-
sław Zagrzewski obywatel ziemski, opatrzony św. 
Sakramentami, zmarł w dniu 7-ym sierpnia r. b., 
w wieku lat 65, w dobrach Siennica-Różana, po-
wiat krasnostawski. W głębokim smutku pozostała 
córka i zięć zapraszają krewnych, przyjaciół i zna-
jomych na odprowadzenie zwłok z dworca kolei 
nadwiślańskiej w Warszawie do grobu familijnego 
na cmentarz powązkowski, dnia 11-go sierpnia, to 
jest we czwartek, o godz. 9-ej rano.

1893, nr 11, 11 I. Pożar. W Siennicy Kró-
lewskiej w pow. Krasnostawskim zgorzał nowobu-
dowane śpichlerz na zboże i maneż. Straty obliczo-
no nu 12,000 rb. Budynki nie były ubezpieczone.

1893, nr 212, 03 VIII. Do Gaz. lubelskiej 
piszą z Krasnegostawu o zwyczaju palenia poście-
li po zmarłych, który utrzymał się prawdopodob-
nie jeszcze z czasów pogańskich we wsiach: Żulin, 
Siennica Nadolna, Siennica Królewska i Rudka. Ze 
względów hygienicznych zwyczaj ten godzien jest 
nietylko utrzymania, ale nawet rozpowszechnie-
nia, tam, gdzie pościel po zmarłych nie bywa pod-
dawana dezynfekcji.
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1893, nr 244, 04 IX. Jeden dzień burzy. 
Korespondent nasz z Lublina pisze: „Teraz dopie-
ro obliczono straty zrządzone przez burzę, która 
w d. 17-ym sierpnia przeszła przez naszą gubernję. 
Tegoż dnia pioruny zabiły: we wsi Siennica, w po-
wiecie krasnostawskim, austrjackiego poddanego, 
Tomasza Nowaka, w wieku lat 17. Burza w jednym 
dniu pozbawiła życia 21 ludzi i spowodowała strat 
przez pożary w zabudowaniach i krescencji ogółem 
na rs. 10,241, nie licząc spalonych przez pioruny 
snopków zboża w mendlach i drzew zniszczonych 
na połach, drogach i w lasach. Burzy z tak dotkliwe-
mi następstwami starzy nawet ludzie nie pamiętają.

1894, nr 249, 09 IX. Roboty kościelne. 
Rząd gubernjalny lubelski zatwierdził plany i po-
zwolił na dokonanie następujących robót kościel-
nych w gub. lubelskiej: w Krasnymstawie na po-
malowanie dachu kościoła; w Siennicy Różanej, 
Sernikach, Krasnobrodzie i Zamościu na restaura-
cję kościołów; we wsi Surhów na urządzenie cmen-
tarza.

1895, nr 10, 10 I. Młyn wodny amerykań-
ski, 15,000 korcy (1920 m3) rocznie, do wydzier-
żawienia od 1 lipca. Wiadomość: Siennica, poczta 
Krasnystaw.

1896, nr 239, 29 VIII. W wycieczce na 
manewry krasnostawskie w d. 19 i 20-ym b. m. 
towarzyszył J. E. Głównemu Naczelnikowi Kraju 
i kurator warszawskiego okręgu naukowego rz. r. 
t. A. L. Apuchtin. D. 20-go b. m., na żądanie J. E., 
we wsi Siennica Dolna zgromadzone były szkoły 
miejskie żeńska i męska z Krasnegostawu i szkoła 
żeńska z Siennicy wraz z nauczycielkami i nauczy-
cielami, w obecności naczelnika chełmskiej dyrek-
cji naukowej, rz. r. st. Istomina. J. E., obchodząc 
dzieci, raczył zadawać pytania, dotyczące postępów 
w języku rosyjskim, i kazał tłumaczyć niektóre 
zdania z języka rosyjskiego na polski, przyczem 
jednemu z uczniów, który dokładnie przetłuma-
czył wskazane zdanie, ofiarował rs. 10, drugiemu 
za takież dokładne tłumaczenie 5 rs. Na zakończe-
nie dzieci śpiewały hymn „Boże, Cesarza chroń” 
i były obdarzone przez J. E. owocami i słodycza-

mi, a oprócz tego otrzymały od J. E. 30 rs. W ogóle 
hr. Szuwałow, jak w roku zeszłym w czasie objaz-
dów po gubernjach i w czasie przeglądów wojska 
oglądał szczegółowo wszystkie szkoły elementarne, 
tak i w roku bieżącym wyraził życzenie zwiedze-
nia wszystkich zakładów naukowych w miejscach, 
w których gościć będzie.

1896, nr 330, 28 XI. D. 19-go z. m. w ma-
jątku Siennica Różana, w pow. krasnostawskim, 
należącym do ks. Stefana Lubomirskiego, zgorzała 
sterta owsa.

1897, nr 110, 22 IV. Monopol w gub. lu-
belskiej. Po zaprowadzeniu monopolu wódczane-
go, sklepy do sprzedaży okowity urządzone będą 
w miejscowościach następujących: w pow. krasno-
stawskim: w Krasnostawie 2; po jednym: w Gorz-
kowie, Tarnogórze, Izbicy, Turobinie, Żółkiewce, 
we wsiach: Fajsławicach, Łopienniku, Częstoboro-
wicach, Sobieskiej Woli, Starej Wsi, Siennicy Ró-
żańskiej, Kraśniczynie i Wysokiem.

1897, nr 121, 03 V. Echa krasnostawskie. 
Korespondent nasz z Krasnego Stawu pisze pod d. 
28-ym kwietnia: „Na przebudowanie miejscowe-
go wikarjatu wyznaczono rs. 4.000 z funduszów 
miasta, pobudowanie domu przytułku dla starców 
i kalek kosztować ma rs. 2.000. Pożądanem byłoby 
urządzenie w przytułku tym sali zarobkowej, gdyż 
żebracy krążą wciąż po ulicach miasta, a w każdy 
piątek całe ich bandy żebrzą po domach. Nakład 
na salę byłby niewielki, zbyt słomianek, koszyków 
i t. p. zapewniony, przędziwo zabierałyby warszta-
ty tkackie z odległej 8 wiorst Siennicy Królewskiej, 
które dzięki staraniom tamtejszego proboszcza ks. 
Wiśniowieckiego niebawem zaczną funkcjonować, 
dając korzystny zarobek uboższym Włościanom. 
Z powiatów tomaszowskiego i biłgorajskiego od 
miesiąca przejeżdża przez nasze miasto po kil-
ka fur dziennie, wiozących wielu ludzi na zarobki 
przeważnie do Warszawy. O godzinie 2-ej w nocy 
z d. 20 na 21-szy kwietnia widziany był tu meteor 
w rodzaju dużej gwiazdy, koloru czerwonego, przy-
tem słyszeć się dał grzmot silny i przeciągły, zbliżo-
ny do wystrzału armatniego.”
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1897, nr 131, 13 V. Przemysł tkacki. Dzięki 
staraniom ks. proboszcza Wiśniowieckiego we wsi 
Siennica Królewska, pod Krasnymstawem, włościa-
nie zaczną wkrótce zajmować się tkactwem. War-
sztaty postępowe będą włościanom dostarczone.

1897, nr 324, 23 XI. Tkactwo pod strze-
chą wieśniaczą. Słusznem będzie zanotować ze 
wszech miar pocieszający fakt przyjęcia się prze-
mysłu domowego tkackiego we wsi Siennicy Ró-
żanej, położonej o 16 wiorst od Rejowca, a 8 od 
Krasnegostawu. Wieś to duża, sto kilkanaście do-
mów licząca, obok niej równolegle o ćwierć wior-
sty ciągnie się taka sama wieś Wola Siennicka, tuż 
obok prawie równie liczne są wsie. A ludność tych 
wiosek, przeważnie uboga, grunt dzieli pomiędzy 
wciąż tworzące się nowe rodziny, sporo też moż-
na tu spotkać przymusowo uprawiających jarstwo; 
w święta dzieci spożywają potrosze tłuszczów, ro-
dzina nigdy, bo niema za co; kartofel tu wszyst-
kiem. Na wstawiennictwo miejscowego probosz-
cza, ks. Wiśniowieckiego, delegacja a obecnie 
sekcja przemysłu domowego Towarzystwa popie-
rania przemysłu i handlu przed kilku miesiącami 
przysłała tu instruktora tkackiego. Dziś 20 war-
sztatów jest tu już w ruchu; tkacze robią, płótna, 
ceity na ubrania dla mężczyzn włościan oraz na 
cięższe suknie dla kobiet, robią też serwety, obrusy, 
ręczniki, które mają zbyt wśród okolicznej ludności 
i w kilku sklepach: w Krasnymstawie, Rejowcu i t.d. 
Obecnie zawiązała się tu spółka tkacka. Na jej fun-
dusz zakładowy właściciel Siennicy, ks. St. Lubo-
mirski, ofiarował sto rubli, inni udziałowcy złożyli 
230 rs., a włościanie tkacze, o ile w tej porze mogą, 
składają na tenże fundusz zarobki swoje z tkactwa 
w całości lub częściowo. M. Malinowski. W Sien-
nicy Różanej w pow. krasnostawskim, 20-tu wło-
ścian zaczęło używać ulepszonych warsztatów. 
Obecnie zarabiają oni około 40 kop. dziennie, co 
więcej, zawiązali nawet spółkę, celem sprowadza-
nia bawełny. Zaczęli wyrabiać wańtuchy, na które 
mają zbyt zapewniony.

1898, nr 187, 09 VII. Burza szalała 
w dniu 27-ym z. m. w pow. krasnostawskim i za-
moyskim. Trąba powietrzna rozpoczęła się w la-
sach ordynackich koło Wysokiego i nałamawszy 
mnóstwo drzew, przeszła do Żółkiewki. Tu zerwała 
dach z kościoła, z synagogi, oraz z kilku domów. 
W Średniej Wsi zerwała dach ze stodoły i wywró-
ciła oborę. Największe szkody zrządziła jednak 
w Woli Żółkiewskiej. Tu obaliła stuletnie topole 
i lipy, cztery budynki murowane, pokryte papą lub 

gontem, oborę, owczarnię, spichlerz. Całe odłamy 
dachów znajdowano w odległości 500 kroków od 
budynków. W lesie potężne sosny wicher wyrywał 
z korzeniami; padło około 3,000 sztuk sosen. Stra-
ty w tym majątku wynoszą do 20,000 rb. We wsi 
Olchowiec burza wyłamała całą aleję topolową, las 
spustoszyła doszczętnie. W nocy tegoż dnia burza 
gradowa przeszła przez Surhów, Siennicę, Borów, 
Żdżanne i Zwierzyniec, wybiwszy doszczętnie za-
siewy. Z tego powodu zboże zaczęto kosić na paszę. 
W majątku Łosień od uderzenia pioruna zgorzał 
cały folwark. W Darlecie, Pilaszkowicach, Krzy-
wem i Bobrowem, orkan poczynił straszne spu-
stoszenia w zasiewach. Straty obliczają ogółem na 
200,000 rb.

1898, nr 188, 10 VII. Klęska gradowa. 
Lub. gub. wiedom. podają nowe szczegóły o strasz-
nej burzy i gradzie, które w dniu 27 czerwca szalały 
w pow. krasnostawskim o godz. 5 po południu i 10 
wieczorem. Straty wynoszą: W gm. Turobin 2,100 
rb., w Żółkiewce 15,009 rb., prócz tego połamane 
zostały i wyrwane z korzeniami 3,000 sztuk drzewa 
w lasach majątków Wólka Żółkiewska, skutkiem 
czego poniesiono strat na 10,000 rb., w Olchowcu 
4,200 sztuk wartości 12,000 rb., w lesie gminnym 
220 sztuk wartości 500 rb. Na folwarku Wólka Żół-
kiewska, runęło 5 budynków wartości 4,000 rb., 
w gm. Średnia wieś 5 budynków wartości 2,000 
rb., we wsi Różki 3 śpichrze wartości 300 rb. 
W osadzie Żółkiewka runęły 3 śpichrze, nadto da-
chy zerwane zostały z synagogi, rzeźni i 6 domów. 
Straty wynoszą 1,000 rb. Straty, zrządzone przez 
grad, wynoszą: w Gorzkowie 43,360 rb. (we wsi Or-
chowcu 12,860 rb., na folwarku Orchowiec 16,609 
rb.), w Krasnymstawie 6,600 rb., w Rudce 60,943 
rb., (na folwarku Siennica Różana 30,250 rb., na 
folwarku Toruń 7,050 rb., na folwarku Żdżanne 
6,150 rb.), w Czajkach 2,010 rb. w Izbicy 17,535 rb. 
W lasach majątku Surhów, wicher połamał 1,000 
sztuk drzewa, w. 1,700 rb., w lasach majątku Or-
łów, wicher zniszczył drzewa na przestrzeni 350 
morgów, zrządzając szkody na sumę 4,000 rb. Na 
folwarku Marjanka runął spichrz, wartości 1,740 
rb. W ogóle wedle danych urzędowych, straty wło-
ścian wynoszą 74,537 rb., straty obywateli 115,270 
rubli. Straty włościan w kilku wsiach są bardzo do-
tkliwe, gdyż grad wytłukł im zboże zupełnie, a nie 
posiadają żadnych zgoła zapasów. Grad w nocy d. 
27 czerwca zniszczył zasiewy, tak ozime jak jare na 
polach gmin: Horodło, Jarosławiec i Hrubieszów: 
w Horodle na przestrzeni 7,000 morgów, w Ja-
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rosławiu 2,000 m., w gm. Hrubieszów 2,300 m., 
na terytorjum m. Hrubieszowa na przestrzeni 635 
morgów.

1898, nr 296, 26 X. W 41-ym n-rze or-
ganu ministerialnego znajdujemy wiadomość o za-
twierdzeniu d. 22-go sierpnia r. b. ustawy Stowa-
rzyszenia zaliczkowo-oszczędnościowego we wsi 
Siennica Różana w pow. krasnostawskim.

1898, nr 327, 26 XI. Krasnystaw 26-go 
listopada, (T. pr. K. W.) Wczoraj, we wsi Siennica 
Różana (w pow. krasnostawskim), nastąpiło ot-
warcie Towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościo-
wego, założonego na zasadzie ustawy wzorowej. 
Obecnych było 135 członków. Rada i zarząd nowe-
go Towarzystwa wysłały do p. ministra finansów 
telegram, zawiadamiając o otwarciu i wyrażając 
podziękowanie za zatwierdzenie statutu. Jest to 
pierwsze tego rodzaju stowarzyszenie wiejskie 
w kraju tutejszym.

1902, nr 315, 14 XI. Pożary na prowincji. 
W Siennicy Różanej, w powiecie krasnostawskim, 
spalił się skład kory dębowej, wartości około 3,000 
rb. Poszkodowani bracia Domańscy.

1904, nr 43, 12 II. Nowe szkoły. We wsi 
Słupecznie, w pow. krasnostawskim, stanie tego 
lata kosztem 6,258 rb. nowy budynek murowany 
z zabudowaniami gospodarczemi dla szkoły, po-
czątkowej. We wsi Siennicy Różanej, w gminie 
Rudka, w pow. krasnostawskim, postanowiono 
wznieść w r. b. nowy dom murowany z zabudowa-
niami gospodarczemi na pomieszczenie szkoły po-
czątkowej i nauczyciela.

1905, nr 353, 22 XII. Mieszkańcy gmin: 
Małochwiej, Latyczów, Orłów Drewniany, Muro-
wany, Wólka Orłowska, Kryniczki, Majdan Kry-
niczki, Wał, Siennica Królewska, Różana, Zagrody, 
Żdżanne, Łopiennik, Dobrzyniów, w pow. krasno-
stawskim, postanowili nie posyłać dzieci swoich do 
szkoły i wystąpili z podaniem do warszawskiego 
kuratora okręgu naukowego o usunięcie wszyst-
kich nauczycieli i mianowanie innych, jak również 
zażądali wprowadzenia do szkółek wykładów w ję-
zyku polskim.

1909, nr 188, 10 VII. Odczyty dla wło-
ścian. Lubelski wydział Kółek rolniczych organizu-
je w b. m. szereg odczytów o jesiennej uprawie roli 
i weterynarji w Kółkach rolniczych w pow. krasno-
stawskim: d. 14-go lipca w Fajsławicach, d. 19-go 
w Łopienniku, d. 16-go w Krasnymstawie, d. 17-go 
w Siennicy Różanej, d. 18-go w Tarnogórze, d 19-go 
w Płonce, d. 20-go w Żółkiewce, d. 21-go w Turobi-

nie, d. 22-go w Wysokiem. Odczyty wygłaszać będą 
pp.: Jan Stroynowski, Zygmunt Zygler i Szczęsny 
Szamowski.

1909, nr 235, 26 VIII. Dobra ziemskie 
Siennica Różana w Lubelskiem od ks. Lubomir-
skiego nabyła spółka ziemska lubelska w celu par-
celacji po rb. 6,200 za włókę. Przestrzeń dóbr obej-
muje około 80 włók.

1909, nr 263, 23 IX. Dzięki ruchliwej 
działalności Towarzystwa udziałowego p. n. „Spół-
ka ziemska”, w ostatnich czasach dokonano znacz-
niejszych tranzakcji majątkowych. P. Jan Orsetti 
przy pośrednictwie tej spółki nabył od Eugenju-
sza ks. Lubomirskiego dobra Siennicę Różanną, 
w pow. krasnostawskim, obejmującą 60 włók, pła-
cąc po rb. 6,200 za włókę. Folwark Baraki, oddzie-
lony od tych dóbr, mający 18 włók rozległości na-
był p. Stanisław Wład. Boduszyński za rb. 100,000. 
Wreszcie dobra Depułtycze Ruskie, w pow. chełm-
skim, od p. Bronisława Fudakowskiego nabył 
p. Podczaski.

1910, nr 207, 29 VII. Napad. D. 19-go b. 
m., o godz. 12-ej w nocy, włościanin wsi Siennica 
Różana, Paweł Rotmiński, jadąc z dwu synami, Wa-
lentym i Janem, a także Lejbą i Lubą Zalcmanami, 
na drodze od Trawnik do Krasnegostawu, napad-
nięty został przez bandytę, który, grożąc rewolwe-
rem, zatrzymał ich furmankę i, po wyprzęgnięciu 
koni, urządził formalną rewizję kieszeni, zabiera-
jąc Berkowi Zalcmanowi 25 kop., Lejbie 60 kop., 
Rotmińskiemu rb. 1, Zalcmanowej parasol za 2 rb. 
i letnie palto za rb. 40. Usłyszawszy turkot nadjeż-
dżających furmanek, rozbójnik zaprzągł konie do 
wozu i kazał jechać, upominając, aby nikomu nic 
nie mówili, a sam umknął w pole, zapewne, żeby 
czyhać na następną ofiarę.

1913, nr 182, 04 VII. Ruch współdzielczy 
w gub. lubelskiej. Od czasu wydania ustaw nor-
malnych dla spółek i instytucji współdzielczych 
w państwie rosyjskiem, rozpoczął się i u nas więcej 
ożywiony ruch kooperatywny. Ludność Królestwa 
Polskiego, dawno odczuwając potrzebę zrzeszeń 
i instytucji na nich opartych, skwapliwie skorzy-
stała z nowego prawa; we wszystkich też zakątkach 
naszej gubernji powstawać zaczęły kooperatywy. 
Pierwszą kasę pożyczkową tego typu w gubernji za-
łożono w Siennicy-Różanej (pow. krasnostawski), 
w r. 1908. Za nią poszły inne instytucje drobnego 
kredytu, od r. 1898 do r. 1912 razem 102 koope-
ratywy kredytowe. Terytorjalnie znajdują się one: 
w Lublinie i powiecie lubelskim 14, w pow. lubar-
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towskim 7, puławskim 16, janowskim 8, krasno-
stawskim 12, zamojskim 10, biłgorajskim 3, chełm-
skim 12, hrubieszowskim 11 i tomaszowskim 8.

1919, nr 288, 18 X. Bezrobocie rolne. 
Przebieg strajku. O ruchu strajkowym nadchodzą 
z różnych stron kraju na razie luźne informacje. 
Krasnystaw. Wczoraj służba zastrajkowała w Orło-
wie, Siennicy Różanej. Siewy nieukończone. Karto-
fle niewykopane. Strajk rozszerza się.

1932, nr 105, 16 IV. Krasnystaw. Morder-
stwo. W tych dniach został zamordowany skryto-
bójczo Kaczmara Michał, mieszkaniec wsi Siennica 
Królewska, pow. Krasnystawskiego. Morderstwa 
dokonano na dziedzińcu domu Kaczmary. Policja 
prowadzi dochodzenie.

1939, nr 122, 04 V. Dyrekcja Główna 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warsza-
wie, niniejszym zawiadamia, że niżej wymienione 
dobra, obciążone pożyczkami Towarzystwa, będą 
sprzedawane za zaległe raty przez licytację. To-
warzystwo, zawiadamia właścicieli i wierzycieli, 
mających wpisy hipoteczne bez obranego miejsca 
zamieszkania z księgi hipotecznej wiadomego. 
SIENNICA RÓŻANA, w powiecie krasnostawskim: 
1) Nieujawnionych Spadkobierców Tadeusza-Al-
freda-Józefa Rzewuskiego, 2) Górnośląskie Towa-
rzystwo Akcyjne dla Przemysłu Drzewnego w Tar-
nowskich Górach, 3) Mani (Muni) Stuczyńskiego, 
4) Adelę-Hiacentę-Marię Rzuchowską, 5) Michała 
Peretiatkowicza, 6) Annę z Rzuchowskich Koszar-
ską, 7) Lubelską Spółdzielnię Rolniczą z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, 8) Wacława Rodziewicza, 
9) Jadwigę Marcinkowską, 10) Helenę-Salomeę 
z Wesslów Szczukową, 11) Stefanię-Lujcynę-Lu-
dwikę z Wesslów Siemiątkowską, 12) Marię-Fe-
dronię 2-ga imion z Wesslów Czetwertyńską, 13) 
Witolda Iwanickiego, 14) Jerzego Iwanickiego, 15) 
Zofię-Marię z Iwanickich Woyczyńską, 16) Janinę-
Rozalię-Małgorzatę z Łączyńskich Mirosławską, 
17) Zygmunta Łączyńskiego, 18) Jana Łączyńskie-
go, 19) Piotra Zubowicza, 20) Zofię Ochenkowską. 
21) Szmula Szpiwaka.

Zebrał dr Kazimierz Stołecki

Ze zbiorów e-Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
(pisownia oryginalna)

Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego 

1920-1925, 1929

Nr. 2-3. Lublin, dnia 18 marca 1921 r. Rok II.
68. Na zasadzie postanowienia Wojewody Lubel-
skiego z dnia 18 lutego 1921 r. L. B. S. 2255/Pr./3 
wciągnięto do rejestru stowarz. i związków Nr. 11 
stowarzyszenie p. n. „Towarzystwo Straży Ognio-
wej Ochotniczej” w Siennicy-Różanej gm. Rudka 
pow. Krasnostawskiego.
Nr. 12. Lublin, dnia 10 października 1922 r. 
Rok III.
Obwieszczenia o rejestracji Stowarzyszeń.
243. Na podstawie rozporządzenia Wojewody Lu-
belskiego z dnia 30 IX 1922 r. Nr. 2508/Pr./B., 
wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków, 
pod Nr. 116, Stowarzyszenie pod nazwą: Towarzy-
stwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Siennicy Ró-
żanej, pow. Krasnostawskiego.
Nr. 13/14. Lublin, dnia 30 października 
1922 r. Rok III.
VI. Okręg Wyborczy Nr. 28. (pow.: Krasnystaw, 
Hrubieszów, Janów.) (5 mandatów).
Lista Sejmowa Nr. 3 P. S. L. „Wyzwolenie“ i „Lewi-
ca Ludowa”.
4. Palonka Piotr, lat 36, rolnik, pow. Krasnystaw, 
wieś Siennica Królewska.
Lista Sejmowa Nr. 15 Chłopskiego Stronnictwa Ra-
dykalnego.
4. Dzik Jan, lat 31 rolnik, powiat Krasnystaw, wieś 
Siennica-Różanna.
8. Borys Michał, lat 32, rolnik, pow. Krasnystaw, 
wieś Siennica Różanna.
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Kazimierz Stołecki 

Gmina Siennica Różana 
na łamach „Głosu Lubelskiego” 

1917-1938
organu prasowego lubelskiej Narodowej 

Demokracji

1917, nr 30, 30 I. Ze Zjazdu delegatów kó-
łek rolniczych w Krasnymstawie. Lubelski Wydział 
Kołek Rolniczych w porozumieniu z Ekspozyturą C. 
T. R urządził w dniu 24/1 1917 r. Zjazd delegatów 
Kółek rolniczych w Krasnymstawie. Reprezento-
wane były kółka: Krupe, Ostrów Folwark, Siennica 
Różana, Siennica Nadolna, Siennica Królewska I, 
Siennica Królewska II, Płonka, Małochwiej, Góry, 
Krakowskie Przedmieście, Zastawie, Surhów, Wól-
ka Kraśniczyńska, Łopiennik, Pilaszkowice, Gorz-
ków. Zgromadzonych było przeszło 81 osób, w tym 
47 delegatów. Zjazd odbył się w sali Stowarzysze-
nia Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Krasnym-
stawie.

1917, nr 112, 24 IV. Wieści z Rosyi. Otrzy-
mane bezpośrednio z Kopenhagi. Stanisław Sob-
czak, żołnierz telegraficznej roty, 27 batalionu sa-
perów, prosi ks. proboszcza i czytelników parafii 
Siennica Różana o zawiadomienie żony Józi z Kar-
gulów Sobczakowej, paraf. Siennica Różana, gm. 
Rudka, pow. Krasnystaw, że zdrów, powodzi mu się 
nieźle, znajduje się na froncie. Prosi o wiadomość 
przez gazety o zdrowiu żony i synka Frania, czy list 
otrzymałaś przez Szwajcaryę w 1915 r. Ja 16 mies. 
jak otrzymałem twój list ostatni. Tęsknię za żoną 
i synkiem. Jestem razem z Jankiem Chwałą z Laty-
czowa, a z Franiem Franczakiem i Marcinem Do-
mańskim korespondujemy. Od Piotrusia listy otrzy-
muję. Pozdrowienia dla brata Jana i jego rodziny, 
siostry Maryńci z dziećmi na Woli i kolegę Ignacego 
Śliwińskiego; całuję was wszystkich serdecznie.

1919, nr 108, 23 IV. 210 morgów obsia-
nych z części dóbr Siennica Nadolna parceluje się. 
Przy każdej parceli łąki, rzeka. Od miasta powia-
towego, kolei, do poczty 4 w. Cena za morgę 1000 
rb. Dogodne warunki zrealizowania. Szczegóły; 
Aleksander Suchodolski w Siennicy Nadolnej pocz. 

Krasnystaw, skrzynka pocztowa. Stacja Kolejowa 
Krasnystaw.

1920, nr 72, 13 III. Koniokradztwa. (u). 
W ostatnich czasach kradzieże koni zaczynają się 
wzmagać. I znowu mamy do zanotowania kilka ta-
kich kradzieży, a mianowicie: w pow. Krasnostaw-
skim we wsi Siennica Nadolna, gm. Rudka, Micha-
łowi Slewakowi skradziono trzy klacze, wartości 
26,000 kor, we wsi Stężyca, gm. Łopiennik Piotro-
wi Cherjanowi 2 konie i 1 źrebię, wartości 19,000 
kor. oraz uprzęż.

1920, nr 111, 24 IV. Drożyzna rąk ro-
boczych przyczyną upadku gospodarstw rolnych. 
Krasnystaw (Kor. wł.) W Imienia 82 bezrolnych, 
mieszkańców gminy Rudka, pow. Krasnostawskie-
go zwróciły się osoby upoważnione do tego przez 
socjalistyczny Zw. Zaw. rob. rolnych do p. Ministra 
rolnictwa z prośbą o oddanie owym bezrolnym 
w dzierżawę majątku majorackiego w Sienni-
cy królewskiej. Prośbę swą uzasadniają petenci 
w sposób następujący: „obecny dzierżawca z powo-
du drożyzny rąk roboczych dalej prowadzić gospo-
darstwa nie może i majątek ten z każdym dniem 
ulega systematycznemu opuszczeniu przeważnie w 
kulturze rolnej i ziemia leży odłogiem”. Jest rzeczą 
charakterystyczną, że mimo zrozumienia fatalnych 
następstw gospodarczych drożyzny rąk roboczych 
- domagania się coraz większego wynagrodzenia za 
pracę nie ustają. W.

1921, nr 184, 11 VII. Pożar. (s) W dniu 
4 lipca r. b. w zabudowaniach, należących do An-
toniego i Stanisława Proskury, mieszkańców wsi 
Siennica, gm. Rudka, pow. Krasnystaw, powstał 
pożar. Ogień przerzucił się na sąsiedni dom i oborę 
- własność Moszka Rzewnickiego. Szkody znaczne, 
nie są jednak dotąd ściśle obliczone. Przyczyna po-
żaru - zapalenie się sadzy w kominie.

1921, nr 211, 07 VIII. Znowu miljonowe 
straty skutkiem pożaru, (s) W dniu 4 b. m. około 
godz. 1 po południu, we wsi Siennica, gm. Rudka, 
pow. Krasnostawskiego, pożar zniszczył całkowicie 
dom mieszkalny, stodołę z zapasami zboża i staj-
nie. Ogień udzielił się sąsiednim zagrodom, skut-
kiem czego spłonęło 9 gospodarstw wraz z inwen-
tarzem żywym i martwym oraz zbożem. Straty nie 
są dotąd ściśle obliczone, w każdym razie wynoszą 
miljonowe sumy. Jednemu z gospodarzy, Stanisła-
wowi Kamińskiemu, spaliło się dwuletnie dziecko, 
które w czasie pożaru spało w kołysce. Ratunek był 
nader utrudniony, ponieważ wszyscy mieszkańcy 
wsi pracowali w polu. Pożar powstał skutkiem rzu-
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cenia palącego, się papierosa blisko przy stodole. 
Śledztwo w toku.

1923, nr 120, 05 V. Marszruta wizy-
tacji Kanonicznej wiosennej 1921 roku J. E. Ks. 
Biskupa Lubelskiego w dekanacie Biskupickim 
i Krasnostawskim. Dek. Biskupicki. Parafja Bisku-
pice, przyjazd 7 maja wiecz. wyjazd 8 maja wiecz. 
do Lublina. Parafja Fajsławice, przyjazd 16 maja 
wiecz. wyjazd 18 maja o godz. 4 po południu. Dek. 
Krasnostawski. Parafja Łopiennik, przyjazd 18 
maja wiecz., wyjazd 19 maja o godz. 4 po południu. 
Parafja Gorzków, przyjazd 19 maja włącz., wyjazd 
21 maja o godz. 4 po południu. Parafja Surchów, 
przyjazd 21 maja wiecz., wyjazd 22 maja o godz. 
4 po południu. Parafja Bończa, przyjazd 22 maja 
wiecz., wyjazd 23 maja o godz. 4 po południu. Pa-
rafja Żdżanne, przyjazd 23 maja wiecz., wyjazd 24 
maja o godz. 4 po południu. Parafja Siennica Ró-
żana przyjazd 24 maja wiecz., wyjazd 25 maja po 
południu do Lublina.

1924, nr 125, 08 V. Poprawa stosunków. 
Jak się dowiadujemy w Rudce pow. Krasny Staw-
skiego w dzień 1 b. m. wybrano na członków Rady 
gminnej pp. Jerzego Koszarskiego z Siennicy, Ro-
berta hr. Smorczewskiego z Wierzchowin i Toma-
sza Watsona z Borunia; w liczbie innych członków 
tejże Rady wszystkich narodowego kierunku. W ten 
sposób Rada Gminna w Rudce opanowana dotych-
czas przez „Wyzwolenie” dała przykład innym gmi-
nom zapoczątkowanie wspólnej narodowej pracy 
dla dobra gminy bez dotychczasowej destrukcyjnej 
przymieszki wpływów skrajnej lewicy.

1925, nr 39, 08 II. Kącik myśliwski. 
W dniu 26 stycznia r. b. w majątku Siennica Ró-
żana, pow. krasnostawskiego u p. Jerzego Koszar-
skiego odbyło się polowanie, na którem w 9 strzelb 
zabito: 8 dzików, 1 lisa, 6 bażantów i 107 zajęcy. 
Kóz widziano b. dużo. Królem polowania był p. Jan 
Koźmian z Wierzchowisk, mając na rozkładzie: ol-
brzymiego z pięknymi szablami odyńca, 21 zajęcy 
i 1 bażanta. Wszyscy uczestnicy mieli przyjemność 
strzelania do dzików. Nadmienić należy, że w dniu 
22.XII. 1924 r. na tymże terenie odbyło się polo-
wanie specjalnie na dziki - w 8 strzelb zabito 5 dzi-
ków.

1925, nr 136, 18 V. Pożar: w dniu 10 maja 
b. r. o godzinie 3 m. 30 po południu we wsi Laty-
czów, gminy Krasnystaw tegoż powiatu wybuchł 
pożar w zabudowaniach gospodarskich należących 
do Franciszka Matysiaka, wskutek czego spłonęła 
doszczętnie stodoła i poddane będąca własnością 

wymienionego oraz stodoła i obora należące do 
Walentego Marczewskiego i wreszcie obora i chlew 
najbliższego sąsiada - Stanisława Pafińskiego. Po-
szkodowani obliczają straty poniesione przez ogień 
na ogólną sumę 3850 złotych. Wdrożone ener-
giczne śledztwo konkretnej przyczyny na razie nie 
ustaliło, istnieją jednak przypuszczenia, że pożar 
powstał z powodu nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem przez bawiące się w pobliżu domostwa - 
dzieci. Dalsze dwa groźne pożary zanotowała kro-
nika policyjna powiatu Krasnostawskiego. Miano-
wicie w dniu 11 maja b. r. o godz. 1-ej po południu 
w folw. Chełmcu, gm. Czajki, pow. krasnostawskie-
go wybuchł groźny pożar zabudowań na szkodę 
maj. Kraśniczyn, przyczem spłonęły następujące 
budynki: dom murowany „Czworak” kryty gontem, 
szopa drewniana kryta słomą, stajnia murowana 
kryta gontem, chlewy drewniane, dom murowany 
jednopiętrowy kryty gontem, inwentarz żywy, 3 
indyki i pies. Straty narazie nie ustalone. Na miej-
sce pożaru o godz. 1 m. 30 przybyła straż ogniowa 
z Siennicy Różanej i z Suchowa. Ratunek okazał się 
jednak niemożliwy z powodu wiatru i suszy. Prze-
prowadzone dochodzenie ustaliło, iż przyczyną po-
żaru było rzucenie niezgaszonego papierosa przez 
fornala Izydora Szumiłę w pobliżu domu krytego 
słomą. Wypadków z ludźmi nie było. W dniu 13 
maja b. r. o godz. 2 m. 30 po południu, wybuchł po-
żar we wsi Annów, gm. Zakrzew, pow. krasnostaw-
skiego w zabudowaniach gospodarskich Antoniego 
Ładziaka. Pożar ten zniszczył dom mieszkalny, 
szopę, oborę i 2 świnie, następnie przeniósł się na 
sąsiednie zabudowania Andrzeja Sokoła, u którego 
zniszczył dom mieszkalny, oborę i szopę, u Toma-
sza Dudkiewicza barak, chlew i szopę, u Franciszka 
Niedbały dom mieszkalny i stodołę i u Antoniego 
Tylusa dom mieszkalny do zrębu, 2 obory i chlew. 
Ogólne straty wynoszą 16.500 złotych. Przyczyną 
pożaru jak wskazało przeprowadzone dochodzenie 
policyjne było nieostrożne obchodzenie się z og-
niem przez małoletnie dzieci. Niszczycielski żywioł 
nie ustaje ani na chwilę, siejąc w swym zwycię-
skiem pochodzie jeno zgliszcza i pożogę, Zwiększa-
jąc nieustannie liczne szeregi pogorzelców, którzy 
bez dachu nad głową tułać się muszą w poszukiwa-
niu schronienia.

1934, nr 293, 26 X. Krwawa bójka po-
wracających z kościoła. Krasnystaw, 25.10 (tel. 
wł.). W czasie powrotu z kościoła Siennicy Różanej 
doszło do bójki pomiędzy Janem Kłynem i Janem 
Mazurkiem. W czasie bójki Kłyn został lekko ran-
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ny, zaś Mazurek otrzymał ciężką ranę w głowę i po 
przewiezieniu do szpitala zmarł.

1934, nr 302, 04 XI. Strajk rolny ogło-
siła głodna i nieopłacona służba. Krasnystaw 4.11. 
(tel. wł.). W majątku Siennica Różana, należącym 
do Jerzego Koszarskiego, wybuchł strajk służby 
folwarcznej najemnej na tle niewypłacanych pobo-
rów. Strajkuje kilkadziesiąt osób. Przebieg strajku 
spokojny.

1934, nr 309, 11 XI. Spłonęła stodoła. 
Straty wynoszą 8.000 zł. Krasnystaw 10.11 (tel. wł.) 
We wsi Siennica Różana Piotrowi Palonce spłonęła 
stodoła wraz ze zbiorami i inwentarzem. Straty wy-
noszą 8000 zł. Przyczyna pożaru nie jest znana. W 
sprawę tej policja prowadzi dochodzenie.

1935, nr 24, 24 I. Ranny kłusownik strze-
la do gajowych. Krasnystaw 23.1. (tel. wł.) W lesie 
pod wsią Siennica Królewska gajowi Karol Wło-
darczyk i Wojciech Dębski z maj. Siennica Różana 
natknęli się na kłusownika Franciszka Slepeckiego 
z Siennicy Królewskiej. Na widok gajowych Slepe-
cki zmierzył ze strzelby do gajowego Włodarczy-
ka. Gajowy Dębski wyprzedził jednak kłusownika 
wystrzelił i ranił go w rękę. Mimo rany kłusownik 
strzelił 2 razy do gajowych jednak chybił. Slepe-
ckiego aresztowano i odstawiono do szpitala.

1935, nr 171, 25 VI. Krasnystaw. Burza 
i gradobicie. W dniu wczorajszym w godzinach 
popołudniowych nad częścią powiatu krasno-
stawskiego przeszła huraganowa burza, połączona 
z gradobiciem. Najwięcej ucierpiała gmina Sien-
nica Różana, Wola Siennicka, Siennica Królewska 
i Baraki, które mają olbrzymie straty. Huragan wy-
wrócił w tych wsiach szereg zabudowań gospodar-
czych. Pod gruzami zawalonych budynków zginęło 
kilkadziesiąt sztuk krów, koni i trzody. Zboża na 
polach zniszczone zostały w 40 do 100%. Wypadku 
z ludźmi nie było. Straty są olbrzymie.

1935, nr 184, 09 VII. Ziemiaństwo pod 
młotkiem licytacyjnym. W listopadzie Tow. Kre-
dytowe Ziemskie wstawia 425 majątków na licyta-
cję. W woj. lubelskim lista obejmuje 70 majątków. 
W powiecie krasnostawskim: wystawiono 6 ma-
jątków, a to Baraki, Bzowiec Górny, Chorupnik 
z folw. Józefów, Kraśniczyn, Sienniczka Nadolna, 
oraz maj. Żdżanne.

1935, nr 201, 26 VII. Krasnystaw. Napad 
bandycki. We wsi Siennica Nadolna na mieszka-
nie Stanisława Grudzińskiego w dniu wczorajszym 
rano napadło trzech uzbrojonych osobników, któ-
rzy pobili znajdującą się w mieszkaniu 20 letnią 
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córkę Grudzińskiego Marję, a następnie związali ją 
sznurami poczem przeszukali mieszkanie w poszu-
kiwaniu pieniędzy. Bandyci nic nie zrabowawszy 
zbiegli. Zawiadomiona o napadzie policja zarządzi-
ła pościg.

1936, nr 7, 08 I. Pod młotek egzekutora. 
Czterdzieści dwa majątki w lubelskiem idą w lutym 
na licytację. W pow. krasnostawskim ośrodek fol-
warku Sienniczka Nadolna, Browiec Górny i Cho-
rzepusin z folw. Józefów.

1936, nr 30, 31 I. Chłopiec zabity przez 
sieczkarnię. We wsi Siennica Różana miał miejsce 
straszny wypadek. W zagrodzie Adama Tchórzew-
skiego w czasie, gdy czynna była sieczkarnia, trans-
misja porwała 8 letniego Bolesława Patyrę z Os-
trowa Krupskiego. Chłopiec wskutek obrotu pasa 
został kilka razy uderzony o ziemię tak, że poniósł 
śmierć na miejscu.

1936, nr 52, 22 II. 1 rok więzienia za usi-
łowanie zabójstwa. Wyrokiem S. O. w Lublinie na 
sesji wyjazdowej w Krasnymstawie, został skazany 
na 1 rok więzienia Wojciech Repeć  zam. we wsi 
Wirkowice gm. Nielisz, pow. zamojskiego, za usi-
łowanie zabójstwa Pałki Józefa, zam. we Siennica 
Różana, pow. krasnostawskiego, co miało miejsce 
w dniu 25.VI 1935 r. we wsi Topola, gm. Izbica, 
pow. krasnostawskiego.

1938, nr 185, 08 VII. Delegacja lubel-
skiego Okręgu L.M.K. (Ligi Morskiej i Kolonialnej, 
przyp. red.) w Wejherowie. W programie tegorocz-
nych „Dni Morza” miała miejsce miła i pożytecz-
na innowacja, mająca na celu zacieśnienie więzów 
łączności pomiędzy społeczeństwem województw 
centralnych i wschodnich, a społeczeństwem po-
morskim. Delegacja, która udała się z Lublina do 
Wejherowa, składała się z 40 osób, przeważnie 
członków Oddziału L.M.K. z Siennicy Różanej, 
pow. krasnostawskiego, prowadzonego przez ks. J. 
Terebusa i tamtejszego komendanta P.P., J. Poty-
rańskiego.

Zebrał dr Kazimierz Stołecki

Ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego 

w Lublinie
(pisownia oryginalna)
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Monika Nagowska

Spacerek z Augustem, cz. 6

August Cieszkowski patron Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej – filozof, a zarazem znaw-
ca rolnictwa i pozytywista – nie tylko podziwiał 
najnowsze osiągnięcia techniki, ale też otaczającą 
go przyrodę. W swoim największym dziele zatytu-
łowanym „Ojcze-nasz” znajduje się wiele mówiący 
fragment: Spojrzyjcie na świat natury, na bezpo-
średnie, dokonane, a tem samem doskonałe dzieła 
Boga; jaka tam rozumna i piękna w ogólnych jej 
prawach panuje harmonja (…)1. Te słowa o niezwy-
kłości przyrody i zamiłowanie Augusta do codzien-
nych wędrówek, to jak zaproszenie na spacer…

… leśnymi ścieżkami

Cieszkowski okazał się filozofem, który… 
twardo stąpa po ziemi. I to dosłownie, gdyż abs-
trakcyjne myślenie doskonale łączył z nowoczes-
nym podejściem do gospodarowania. Pasjonował 
się rolnictwem i leśnictwem, znał się na tych dzie-
dzinach jak mało kto i umiał wykorzystać swoją 
wiedzę w praktyce. W Surhowie, gdzie zamierzał 
się osiedlić, jak podają źródła, miał ok. 1500 ha zie-
mi. Rozbudował tu budynki gospodarcze i gorzel-
nię. Planował założenie cukrowni, plantacji morwy 
i hodowlę jedwabników. Niestety nie wystarczyło 
czasu na realizację tych planów, gdyż był zmuszo-
ny wyemigrować i pozostawić surhowski majątek 
w rękach dzierżawców. Więcej informacji mamy 
o jego gospodarowaniu w nowej siedzibie – w Wie-
rzenicy pod Poznaniem. 

Stąd wiemy, że choć August dzierżawił 
zaufanym osobom pola uprawne, łąki i stawy, 
a nawet zalecał przy drogach sadzić młode drzew-
ka i wycinać spróchniałe, to nie powierzał niko-
mu własnych lasów. Zarządzał nimi osobiście. 
W majątku wierzenickim zajmowały powierzchnię 
380 ha – na spacery aż nadto. W ich obrębie znaj-

1 A. Cieszkowski: Ojcze-nasz. Tom pierwszy. Warszawa: 
Fiszer i Majewski, 1922, s. 128.

dowała się ulubiona trasa wędrówek Cieszkowskie-
go (i jego przyjaciela poety Zygmunta Krasińskie-
go) zwana Aleją Filozofów. Tak oto poezja i filozofia 
w tajemniczy sposób przenikała praktyczne podej-
ście do tej urokliwej części gospodarstwa.
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August Cieszkowski w karykaturze Cypriana Kamila 
Norwida (źródło: Polona)

Aleja Filozofów w pobliżu siedziby 
Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy
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W dobrach Augusta nie wolno było pro-
wadzić nieplanowanych polowań, kłusownictwa 
czy bezmyślnych wyrębów. Lasy były pilnowane, 
porządkowane i sprzątane. Wycinki i nasadzenia 
prowadzono w sposób planowy pod kierunkiem 
leśnika i przy pomocy robotników mieszkających 
wraz z rodzinami na terenie majątku Pawłówek. 
Młode drzewka pochodziły z własnej szkółki zało-
żonej właśnie na terenie tego folwarku. Opiekowali 
się nią mieszkańcy wsi, sadzonki przeznaczano na 
własny użytek do nasadzeń w majątku Wierzenica. 
Zdarzały się też zakupy zagraniczne, np. nasiona 
brzozy sprowadzał Cieszkowski aż z Berlina. A gdy 
już drzewa urosły, sukcesywnie wykorzystywano je 
zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki. Drew-
no uzyskane z wyrębów sprzedawano nie w stanie 
surowym, ale obrobione, okorowane i przycięte. 
W założonej przez Cieszkowskiego Wyższej Szkole 
Rolniczej studenci oprócz  zagadnień związanych 
z rolnictwem, poznawali też przedmiot zwany „na-
uką hodowania lasów” prowadzony przez Józefa 
Rivoli – zarządcę lasów i mentora paru pokoleń 
leśników.

Swoje poglądy na temat leśnictwa Ciesz-
kowski wyłożył w opracowaniu „O kredycie i obie-
gu” („Du credit et de la Circulation”), pierwotnie 
opublikowanym w języku francuskim w 1839 r., 
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a następnie przetłumaczonym na język polski 
i wydanym w Poznaniu w 1911 r. Szczegółowe 
zalecenia odnośnie gospodarki leśnej opisał też 
w publikacji  „Organizacja handlu drzewem i prze-
mysłu leśnego” (1843 r.). Tekst otwierało stwier-
dzenie: Po zbożu, drzewo jest najważniejszym 
i najobfitszym płodem naszej ziemi. Budulec nasz 
równie jak pszenica do najlepszych na całym glo-
bie jest policzony. Obszary lasów, pomimo ich do-
tychczasowego marnotrawstwa, napotykają się 
jeszcze prawie we wszystkich okolicach naszego 
kraju…2 W opracowaniach tych można przeczytać, 
że autor był przeciwny ograniczeniom nakładanym 
na właścicieli (wg niego przynosiło to więcej szkody 
niż pożytku), zalecał za to ich wspieranie – wypła-
canie „premii na zadrzewianie”, dostarczanie fun-
duszów, nasion i sadzonek. Postulował wprowa-
dzenie organizacji handlu drewnem przy pomocy 
Banku Polskiego, który sprowadzałby z zagranicy 
fachowców do oceny potencjału lasów (aby wyko-
rzystać je w racjonalny sposób i uniknąć gospodarki 
rabunkowej). Bank miał też kredytować właścicieli 
i organizować sprzedaż podobnie jak to odbywało 

2 A. Cieszkowski: Organizacya handlu drzewem 
i przemysłu leśnego: przez A. Cieszkowskiego. „Biblio-
teka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom 
i przemysłowi”, T. 1. Warszawa 1843, s. 112.

Tygodniowy plan zajęć w Wyższej Szkole Rolniczej powołanej przez Augusta Cieszkowskiego 
(źródło: Stanisław Malepszak „Żabikowo…”, s. 157)
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się w przypadku handlu zbożem. Według Augu-
sta Cieszkowskiego głównym przedmiotem troski 
państwa powinny być lasy państwowe, stanowią-
ce gwarancję zaspokojenia potrzeb społeczeństwa 
jeśli chodzi o drewno: Lasy państwowe stanowią 
(…) ochronę pozytywną i istotnie opatrznościo-
wą dla interesów ogółu3. Zalecał zadrzewianie gór 
i nieużytków oraz prowadzenie gospodarki leśnej 
zgodnie z warunkami klimatycznymi i przyrodni-
czymi. Czy wskazówki te nie brzmią współcześnie?

Po Auguście Cieszkowskim majątek 
w Wierzenicy i Surhowie przejął jego syn – rów-
nież August. „Skorowidz leśny” wydany we Lwowie 
w 1909 roku podaje spis prywatnych właścicieli la-
sów i przy dobrach surhowskich wymienia właśnie 
Augusta hr. Cieszkowskiego. Z publikacji możemy 
się też dowiedzieć, że powierzchnia lasu wynosiła 
w tym czasie 1562 morgi (czyli 874 ha), leśniczym 
w majątku był Ignacy Krystek, poza tym zatrudnia-
no tu czterech gajowych.

Oczywiście leśna historia związana z Au-
gustem na tym się nie kończy. Dziś wierzenickie 
lasy ma pod opieką Nadleśnictwo Babki. Zadbało 
o ulubione miejsce spacerów Cieszkowskiego – 
Aleję Filozofów – wyposażając ją w czytelne i este-
tyczne opisy oraz miejsca odpoczynku. Natomiast 
Nadleśnictwo Krasnystaw włączyło się w upa-
miętnienie postaci dawnego właściciela Surhowa, 
współpracując z Zespołem Szkół CKR w Siennicy 
Różanej. 

20 marca 2019 roku odbyła się tu szcze-
gólna uroczystość – Dzień Patrona „Siennickie Au-
gustynki” połączony z Dniami Otwartymi. Odkąd 
w 2014 roku szkoła przybrała imię Augusta Ciesz-
kowskiego, każdego roku młodzież spotyka się przy 
tej okazji z młodszymi koleżankami i kolegami, aby 
wspólnie spędzić czas i poznać się lepiej. Jest to też 
doskonały pretekst, aby zaprezentować atuty sien-
nickiej szkoły i zachęcić do skorzystania z oferty 
edukacyjnej. Tym razem obchody zostały zainspi-
rowane leśną pasją Augusta Cieszkowskiego – po-
święcono jej część oficjalną uroczystości, prezen-
tację multimedialną oraz krótką część artystyczną. 
Spotkanie otworzył dyrektor Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej – Stanisław Buk, który po 
powitaniu gości odczytał okolicznościowy list od 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi – Szymona Giżyńskiego. 

3 A. Cieszkowski: O kredycie i obiegu. Poznań 1911, s. 106.

Monika NagowskaSpacerek z Augustem

Karta tytułowa reprintu publikacji „Skorowidz leśny” 
wydanego przez Polskie Towarzystwo Leśne w Lublinie

Do Alei Filozofów? Tędy proszę
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Siennica Różana w tym szczególnym dniu 
gościła dyrektorów i przedstawicieli jednostek z te-
renu powiatu: Nadleśnictwa Krasnystaw, Stadniny 
Koni w Białce, Domu Pomocy Społecznej w Sur-
howie (który mieści się w pałacu Cieszkowskich), 
Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP 
w Chełmie, Szkoły Podstawowej w Siennicy Ró-
żanej i Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Do 
szkoły zawitali również uczniowie ze szkół podsta-
wowych – ponad 150 osób zainteresowanych kon-
tynuowaniem tu swojej edukacji oraz uczestników 
Konkursu Fotograficznego im. Augusta Cieszkow-
skiego „Leśny album”. 

To właśnie ten konkurs został zorgani-
zowany przez Zespół Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej we współpracy z Nadleśnictwem Krasnystaw, 
a także pod patronatem Polskiego Towarzystwa 
Leśnego i Czasopisma Społeczno-Kulturalnego 
„Ziarno”. Wzięło w nim udział 42 uczniów w te-
renu województwa lubelskiego, którzy nadesłali 
121 prac. Podczas „Siennickich Augustynek” na-
stąpiło oficjalne podsumowanie konkursu – ogło-
szenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień 
oraz prezentacja prac na wystawie pokonkursowej 
i w postaci pokazu multimedialnego. Podczas uro-
czystości leśną tematykę w ciekawy sposób przy-
bliżył w swoim wystąpieniu Nadleśniczy Nadleś-
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Laureaci Konkursu Fotograficznego im. Augusta Cieszkowskiego „Leśny Album”, 20 marca 2019 r.

nictwa Krasnystaw Waldemar Czajka, który pełnił 
także funkcję przewodniczącego jury. Poza tym 
oceną prac zajęli się: Dyrektor Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej – Stanisław Buk, przedstawi-
ciel Nadleśnictwa – Monika Krysiak, znany foto-
graf (i leśniczy z zawodu) – Michał Żywot, a także 
szkolny bibliotekarz (jako sekretarz jury). 

W Konkursie Fotograficznym „Leśny 
album” w kategorii szkół podstawowych laurea-
tami zostali: Angelika Studzińska z Krasnegosta-
wu (I miejsce – „Las przeglądający się w lustrze 
wody”), Beata Baran z Wirkowic (II miejsce – „Las 
zimą”) i Aleksandra Andruszczak z Rejowca Fa-
brycznego (III miejsce – „Wiosenne przebudze-
nie”). Wyróżnienia otrzymały też – Julia Korchut 
z Siennicy Nadolnej („Cudo przyrody na tle lasu”) 
i Aleksandra Kozyrska z miejscowości Ignatów Ko-
lonia („Niezłomne drzewo”). 

W kategorii szkół prowadzonych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nagrodzono: Ja-
kuba Żeliszczaka z Romanowa (I miejsce – „Droga 
franciszkowska w Lesie Orłowskim”), Agnieszkę 
Lipską z Brzezin (II miejsce – „Czerwony berecik”) 
i Agnieszkę Dąbską z Siennicy Różanej (III miejsce 
– „Okno lasu”). 

Patron medialny, czyli czasopismo „Ziar-
no” przyznało 9 własnych wyróżnień, a redaktor 
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naczelny – Andrzej David Misiura –wszystkim 
laureatom i osobom wyróżnionym obiecał publi-
kację fotografii na łamach pisma.  Wyróżnienia te 
otrzymali następujący uczniowie: Dominika Try-
niecka z Kolonii Orłów Murowany („Natura Skier-
bieszowskiego Parku Krajobrazowego”), Kacper 
Ładniak z miejscowości Żurawie („Leśne jezioro”), 
Franciszek Kędra z Kraśniczyna („Drzewa w blasku 
słońca”), Zuzanna Derkacz z Czernięcina Głównego 
(„Las nad jeziorem”), Aleksandra Rysak z Krasne-
gostawu („Dywan wśród drzew”), Jakub Kowalski 
z Surhowa („Jak w baśni”), Aleksandra Rozwałko 
z Kolonii Bończa („Ostatni obraz malarza”), Adam 
Rękas ze Żdżannego („Widok z lasu”), Oliwia Kor-
chut z Siennicy Nadolnej („Leśny strumyczek”). 

Każdy uczestnik konkursu, niezależ-
nie od wyniku, otrzymał upominek ufundowany 
przez szkołę oraz przez Polskie Towarzystwo Leś-
ne (wspomniany reprint „Skorowidzu leśnego” 
z 1909 r.). Wystawę prac przez kilka miesięcy moż-
na było oglądać w bibliotece szkolnej i podczas lo-
kalnych wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. 

Siennickie Augustynki przypadły na 
pierwszy dzień astronomicznej wiosny. To dobry 
początek dla nowego przedsięwzięcia i zachęta dla 
uczestników, by pójść w ślady Augusta i zacząć 
spacerować po lesie. Może nawet z aparatem fo-
tograficznym, bo kolejna edycja konkursu właśnie 
się rozpoczęła. August ma przy tym dla każdego 
„spacerowicza” taką oto radę: Spojrzyjcie (…) na 
każdy kwiatek, na każdego mikroskopicznego ro-
baczka, – cóż tam za prawdziwe składy, cudowne 
organów akorda! – A lepiej jeszcze – spojrzyjcie 
na gwiaździste niebo; – wszakci to rajski widok, 
istna sfer harmonja!4.
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Inauguracja obchodów 
„Stulecia Odzyskania 

Niepodległości”

Festyn Niepodległościowy zainaugurował 
13 maja 2018 roku obchody „Stulecia Odzyskania 
Niepodległości” w gminie Siennica Różana. Wyda-
rzenie rozpoczęło się od mszy świętej w parafial-
nym kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Przemarsz 
uczestników do amfiteatru poprzedzała kolumna 
zabytkowych motocykli oraz przedwojenna limuzy-
na, w której usiedli historyczni właściciele Siennicy 
Różanej: Mikołaj Rej (Stefan Zając) i Mikołaj Sien-
nicki (Bogdan Kargul). Towarzyszył im komba-
tant Julian Kubina. W takt melodii granych przez 
Orkiestrę Dętą z Tarnogóry maszerowało siedem 
pocztów sztandarowych i reprezentacje jednostek 
OSP pod komendą druha Janusza Dobosza oraz 
goście i mieszkańcy gminy. Po wciągnięciu flagi na 
maszt, odegrany został hymn Polski. Oficjalnego 
otwarcia uroczystości dokonał wójt Leszek Pro-
skura, który wraz z przewodniczącym Rady Gminy 
Waldemarem Nowosadem wręczył kombatantom 
i zasłużonym gościom okolicznościowe pamiątko-
we medale. Otrzymali je: Henryk Karwat, Marian 
Jakubiec, Julian Kubina, Wiesław Zadrąg, Włady-
sław Malesza, Apolonia Wolska, Leokadia Kaczor, 
Jan Włodarczyk, Helena Kluga, Henryk Jakubiec, 
senator RP Józef Zając, Bogdan Gajos, Franciszek 
Golik i Henryk Cierocki. W programie artystycznym 
wystąpiła młodzież siennickich szkół oraz grupy 
muzyczne i wokalne terenu gminy. Zwieńczeniem 
pokazu był widowiskowy koncert Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 

WydarzeniaWydarzenia

Dla najmłodszych zapewniono zabawy w wesołym 
miasteczku, stoiska z lodami, watą cukrową. Swoją 
ofertę edukacyjną prezentował Zespół Szkół CKR 
w Siennicy Różanej. Nie zabrało stoisk KGW, gdzie 
można było degustować gratisowe ciasta i napo-
je. Wszystkich uczestników częstowano darmową 
grochówką, dodatkowo RSP w Zagrodzie zapewni-
ła stoiska z garmażerką. W bardziej uczęszczanych 
rejonach gminy powiewało 200 flag, które z powie-
rzonej tkaniny nieodpłatnie uszyło krasnostawskie 
przedsiębiorstwo ZPO „CORA-TEX”, a drzewce do 
nich wykonał Jacek Żelisko ze Stójła.  

Zuzanna Derkacz



��

Wyjątkowy rok z Niepodległą

Rok 2018 w gminie Siennica Różana ob-
fitował w liczne i ciekawe wydarzenia związane 
z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Zespół Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej jako szkoła prowadzona przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi aktywnie uczestniczył w ich 
organizacji. Począwszy od Festynu Niepodległościo-
wego (13 maja), poprzez artystyczną instalację pt. 
„Twarze Niepodległości” (odsłoniętą 22 czerwca), 
aż do współorganizowanych przez szkołę gminnych 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości 9 li-
stopada 2018 roku. Tego dnia patriotyczną akade-
mię tradycyjnie poprzedzono mszą św. odprawioną 
w kościele Wniebowzięcia NMP i złożeniem wień-
ców na cmentarzu parafialnym. W Centrum Kultu-
ry w Siennicy Różanej nastąpiło odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej. Główna część obchodów odbyła się 
w hali sportowej Zespołu Szkół CKR, gdzie młodzież 
z Technikum im. A. Cieszkowskiego pod kierunkiem 
nauczycieli przygotowała okolicznościowy występ 
„Czytanie Ojczyzny”. Uroczystość została otwar-
ta przez dyrektora Stanisława Buka, który powitał 
gości: senatora Józefa Zająca, Mirosława Księżuka 
(dyrektora biura poselskiego Teresy Hałas), Pawła 
Rysaka (reprezentującego posła Sławomira Zawi-
ślaka), Juliana Kubinę (prezesa Gminnego Koła 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych), 
przedstawicieli samorządu lokalnego, dyrektorów 
instytucji i organizacji działających na terenie gminy 
oraz mieszkańców i osoby związane z Siennicą Ró-
żaną. Publiczność wysłuchała okolicznościowego re-
feratu oraz obejrzała wzruszającą część artystyczną. 
Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości po 
raz pierwszy zaprezentowano odrestaurowane po-
piersie Józefa Piłsudskiego wykonane w 1937 roku 
przez rzeźbiarza pochodzącego z Siennicy Różanej 
– Józefa Ciechana. Rzeźbę udostępnił miejscowy 
Urząd Gminy. Z tej okazji szkolna biblioteka przy-
gotowała trzyczęściową wystawę okolicznościową: 
„Powiat krasnostawski w drodze ku niepodległo-
ści”, „Krasnystaw i powiat krasnostawski w latach 
I wojny światowej” oraz „Józef Ciechan – rzeźbiarz 
z Siennicy Różanej”.

Zespół Szkół CKR włączył się także w ogól-
nopolskie obchody rocznicy. Dyrektor Stanisław 
Buk, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w jubi-
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leuszowej Narodowej Wystawie Rolniczej w Po-
znaniu, gdzie od 29 listopada do 2 grudnia 2018 
roku placówka prezentowała swoje osiągnięcia 
jako jedna ze szkół prowadzonych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Główną atrakcją sien-
nickiego stoiska była makieta gospodarstwa, po 
której można było prowadzić miniatury maszyn 
rolniczych za pomocą specjalnej aplikacji. Oświa-
tową część wystawy odwiedził prezydent Andrzej  
Duda i minister Jan Krzysztof Ardanowski oraz 
przedstawiciele resortu rolnictwa – Rafał Roma-
nowski i Robert Jakubik. Z ekspozycjami zapozna-
ła się wielotysięczna publiczność z całej Polski. Nad 
szkolnym stoiskiem czuwał w tych dniach patron 
August Cieszkowski – patriota i działacz niepod-
ległościowy – który w latach 40-tych XIX wieku 
z Surhowa przeniósł się pod Poznań, do swojej no-
wej siedziby w Wierzenicy. Szkolna delegacja nie 
omieszkała odwiedzić miejsc związanych z Ciesz-
kowskim. Rolę przewodników pełnili państwo Ewa 
Jarosława i Włodzimierz Buczyńscy. Podczas Na-
rodowej Wystawy Rolniczej Zespół Szkół CKR za-
prezentował się jako nowoczesna placówka, która 
z jednej strony realizuje innowacje pedagogiczne 
z zakresu programowania, z drugiej zaś – szanuje 
polską historię i pamięć o dawnych bohaterach. 
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Powiatowe Święto Plonów w Siennicy Różanej

26 sierpnia 2018 roku gmina Siennica Róża-
na była gospodarzem Powiatowego Święta Plonów. 
Uroczystości rozpoczął barwny korowód delegacji 
poszczególnych gmin, które kolejno wprowadzały 
na stadion swoje wieńce dożynkowe. Msza święta 
koncelebrowana przez ks. prałata Henryka Kapicę 
i ks. kanonika Ryszarda Siedleckiego odprawiona 
została w intencji rolników i tegorocznych plo-
nów. Oprawę mszy oraz części obrzędowej zapew-
nił Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. Ogłoszenie wyników 
konkursu na najpiękniejszy wieniec i najlepsze 
stanowisko poprzedziły wystąpienia wójta Lesz-
ka Proskury, starosty Janusza Szpaka, senatora 
Józefa Zająca, posłanki Teresy Hałas i europosła 
Krzysztofa Hetmana, który podarował starostom 
dożynek – Agnieszce Krukowskiej i Jackowi Kukul-

skiemu – pamiątkowe obrazy. Laureatem pierw-
szej nagrody za wieniec dożynkowy zostało KGW 
w Siennicy Różanej, drugą nagrodę otrzymało mia-
sto Krasnystaw za wieniec wykonany przez Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Przedmieścia Zastawie, 
a trzecią – gmina Gorzków za wieniec wypleciony 
przez Beatę Puławską z Wiśniowa. W konkursie na 
najlepsze stoisko wszystkie gminy otrzymały rów-
norzędne nagrody. W artystycznym przeglądzie 
estradowym naszą gminę reprezentowała Kapela 
Ludowa „Siennica”, której nie przeszkodził nawet 
ulewny deszcz. Grupa wiernych widzów miała jesz-
cze okazję podziwiać występ kabaretu „KaŁaMasz” 
z udziałem aktorów występujących w popularnym 
serialu „Ranczo”. Wieczorem – już bez przeszkód, 
entuzjastycznie witany – koncertował zespół „Cli-
ver”.

Mimo że jubileusz dobiegł końca, spo-
łeczność Siennicy Różanej nadal pamięta o  nie-
podległościowych tradycjach. W rok po tamtych 
wydarzeniach – 11 listopada 2019 roku – gminne 
obchody Narodowego Święta Niepodległości po-
nownie miały tu godną oprawę. Po mszy w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP w Siennicy Różanej de-
legacje złożyły wieńce pod pomnikiem żołnierzy 
poległych w obronie kraju, a uczestnicy z towarzy-
szeniem orkiestry dętej przeszli do hali sportowej 
Zespołu Szkół CKR, gdzie zaplanowano dalszą 
część uroczystości. Gości powitał dyrektor Stani-
sław Buk, który – podobnie jak przed rokiem – był 
współgospodarzem  święta. Na spotkanie przybył 
poseł Sławomir Zawiślak (jednocześnie prezes 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręgu Zamość) oraz wielu innych znamienitych 
gości, którzy niezawodnie uczestniczą w gmin-
nych spotkaniach patriotycznych. Zaśpiewały dla 
nich uczennice ze Szkoły Podstawowej w Sienni-
cy Różanej, natomiast młodzież z Zespołu Szkół 
CKR przedstawiła część historyczną oraz widowi-
sko słowno-muzyczne. Patriotyczne pieśni śpie-
wali uczniowie z wojskowej klasy mundurowej, 
a młodzi artyści przygotowali ciekawy układ choreo-
graficzny, który w symboliczny sposób odnosił się 
do dramatycznych okoliczności utraty wolności i jej 
odzyskania. Gościom zgromadzonym na widowni 

występ bardzo się spodobał. Wójt Leszek Proskura, 
zabierając głos na koniec uroczystości, serdecznie 
podziękował współorganizatorom za zaangażowanie, 
a publiczności za przybycie i udział w obchodach. 
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III Jesienne Spotkania 
Artystyczne

14 grudnia 2018 roku – a więc tuż przed 
końcem kalendarzowej jesieni – w Zespole Szkół 
CKR w Siennicy Różanej odbyły się III Jesienne 
Spotkania Artystyczne. Tradycyjnie w takiej właś-
nie formie od trzech lat organizowano prezentację 
talentów uczniów otwartą dla publiczności. Z za-
proszenia skorzystali mile widziani goście współ-
pracujący z siennicką szkołą, m.in.: Elżbieta Pa-
tyk (Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Krasnymstawie), Monika Brzyszko (Dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Krasnymstawie), Anna Fornal (Prezes Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej) oraz 
wiele innych osób, takich jak  pracownicy instytucji 
kultury, słuchacze UTW i rodzice uczniów. Wszyst-
kich z wielką życzliwością powitał  dyrektor szkoły 
Stanisław Buk.

Spotkanie rozpoczęło się od niespodzian-
ki – mocnego uderzenia… karabinem o parkiet. 
A to z racji pokazu musztry paradnej w wykona-
niu pierwszego rocznika wojskowej klasy mun-
durowej w składzie: Patrycja Kukiełka, Milena 
Miszczak, Sebastian Bereziński, Marek Żyłowski, 
Wojciech Janicki, Kacper Opat, Jakub Repeć, Mi-
chał Miszczak i Kamil Janeczek. Tego w siennickiej 
szkole jeszcze nie było. Wejście uczniów na salę – 
w umundurowaniu i z atrapami broni – poprzedził 
dźwięk trąbki. Dziewięciu kadetów zaprezentowa-
ło rozbudowany układ w takt dynamicznej muzyki. 
Spontaniczne brawa nagrodziły uczniom godziny 
ćwiczeń, występ bardzo się spodobał i był jeszcze 
wielokrotnie wspominany przez zachwyconą pub-
liczność. Zdjęcie kadetów widzowie mogli zabrać 
ze sobą na pamiątkę, gdyż udostępniono im szkol-
ne materiały promocyjne z wizerunkiem uczniów 
realizujących innowację pedagogiczną „Edukacja 
wojskowa”. To kolejna nowość na wernisażu. W 
programie znalazła się bowiem wystawa fotografii 
katalogowych (reklamowych), wykonanych przez 
dwie uczennice – Ewelinę Sitarz i Agnieszkę Dąb-
ską. Dzięki ich pracy szkoła wzbogaciła się o cie-
kawy materiał graficzny wykorzystywany w dzia-
łaniach promocyjnych, m.in. do opracowywania 
ulotek, plakatów i plansz reklamowych. 

W dalszej części spotkania nastrój zmienił 
się na bardziej poetycki. Widzowie mogli obejrzeć 

wystawę „Natura w poezji – poezja w naturze” 
z fotografiami wykonanymi przez uczniów: Pa-
trycję Zaworską, Agnieszkę Dąbską, Agatę Jag-
niątkowską i Jakuba Żeliszczaka. Choć większość 
prezentowanych zdjęć pochodziła z najbliższej 
okolicy, to część z nich została wykonana podczas 
szkolnych wycieczek lub uwieczniała pejzaże Irlan-
dii, gdzie młodzież realizowała staż zawodowy. Do-
pełnieniem dla wystawy była recytacja poezji w wy-
konaniu Weroniki Zakrzewskiej i Eweliny Sitarz. 
Dziewczęta przypomniały publiczności fragment 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i wiersz Le-
opolda Staffa „Wysokie drzewa”. 

Punktem programu, na który widzowie 
szczególnie czekali, była promocja nowego tomi-
ku wierszy, wydanego przez szkolną bibliotekę. Na 
poprzednich spotkaniach publiczność otrzymywa-
ła egzemplarze wydawnictwa jako miłą pamiątkę 
spotkania. Tak stało się i tym razem. Swój debiu-
tancki zbiór trzydziestu jeden wierszy opublikowa-
ła uczennica Aleksandra Rozwałko, nosi tytuł „We 
własnym rytmie” i częściowo jest przez nią samą 
ilustrowany. Podczas rozmowy w trakcie wernisa-
żu autorka opowiedziała widzom o swojej poezji 
i odczytała dwa utwory. Pomocy przy wręczaniu 
egzemplarzy widzom udzieliły jej: Agnieszka Dąb-
ska (autorka części ilustracji) i Agata Jagniątkow-
ska (autorka fotografii na okładce książki).

Jesienne Spotkania Artystyczne byłyby 
niepełne bez muzyki i śpiewu. O oprawę muzycz-
ną uroczystości zadbał szkolny zespół wokalny 
i dwie solistki. Podczas tego magicznego wieczoru 
w pięknie ozdobionej hali sportowej wybrzmiało 
pięć piosenek. Przed publicznością wystąpiły: Pa-
trycja Zaworska, Weronika Zakrzewska, Aleksan-
dra Rozwałko, Agata Jagniątkowska, Agnieszka 
Lipska i Patrycja Kukiełka. O nagłośnienie zadbał 
Jakub Żeliszczak. Trudno też byłoby wyobrazić 
sobie wernisaż bez poczęstunku przygotowanego 
przez uczennice pod kierunkiem nauczycieli za-
wodu. Przydały się umiejętności zdobyte podczas 
kursu carvingu, gdyż potrawy serwowane przez 
młodzież wyglądały jak dzieła sztuki kulinarnej. 

Tradycyjnie Jesiennym Spotkaniom Arty-
stycznym towarzyszą słowa patrona szkoły Augu-
sta Cieszkowskiego: „Dobra chęć bez skutku, dobry 
zamiar bez wykonania, jest owym parabolicznym 
talentem powierzonym gnuśnemu słudze, który 
go w ziemię zakopał…”. Takie spotkania z kultu-
rą i sztuką nie tylko łagodzą obyczaje. Przekonują 
też, że choć indywidualizm jest w cenie, to równie 
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wartościowe są działania zespołowe i wspólne po-
konywanie wyzwań. Jesienny pokaz talentów był 
przez trzy kolejne lata oryginalną formą promocji 
szkoły i podsumowaniem artystycznej aktywności 
uczniów. 
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Wernisaż malarstwa Andrzeja Misiury podczas promocji 45 wydania „ZIARNA” - kwiecień 2018 r.
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Przedpremierowy spektakl - „Druga próba Czechowa” Teatru Pokoleń - 8.03.2018 r.
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Koncert Noworoczny oraz wręczenie Statuetki Jednorożca - 20.01.2019 r.
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IX i X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana 
- 30.09.2018 r. i 20.10.2019 r., fot. Michał Żywot
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Bal karnawałowy dla dzieci - 15.02.2019 r.

„Pinokio” spektakl Teatru Blaszany Bębenek - 21.02.2019 r.  
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Gminny Dzień Kobiet - 8.03.2019 r.

V Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana SZACH 2019 - 14.04.2019 r.
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Siennickie talenty

Każdego roku podczas Powiatowego Święta 
Działacza i Pracownika Kultury rozstrzygany jest 
Powiatowy Konkurs „KULTURA”. Uroczystość, 
która tym razem odbyła się 17 maja 2019 roku 
w Łopienniku Górnym, towarzyszył jubileusz 25-
lecia miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury. 
Imprezę prowadzili gospodarze – Dariusz Zawada 
i Mariola Sysa. XVI edycję Konkursu „KULTURA” 
rozstrzygnięto w pięciu kategoriach. Zwycięzców 
wyłoniła kapituła składająca się z przedstawicie-
li Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie 
pod przewodnictwem dyrektora dra Artura Sę-
pocha. W kategorii „Animator Kultury 2018 roku 
Powiatu Krasnostawskiego” nominowani zostali: 
Elżbieta Nizioł (gm. Izbica), Fundacja im. Leo-
nardy i Gustawa Kiwerskich „Dwór Kultury” (gm. 
Rudnik) oraz Marzena Mariola Podkościelna 
(gm. Żółkiewka), która zwyciężyła w tej kategorii. 
W kategorii „Talent Artystyczny 2018 roku Powia-
tu Krasnostawskiego” nominowani zostali: Julia 
Sobstyl (gm. Kraśniczyn), Piotr Jaworski (Krasny-
staw) oraz Klaudia Mazurek (gm. Siennica Ró-
żana) – zwyciężczyni. W kategorii „Twórca Kultury 
2018 roku Powiatu Krasnostawskiego” nominowa-
ni zostali: Klaudia Kuśmirska (gm. Gorzków), Pra-
cownia Pod Frasobliwym Aniołem (gm. Rudnik) 
oraz Katarzyna Tokarz (gm. Kraśniczyn) – zwy-
ciężczyni. W kategorii „Zespół Artystyczny 2018 
roku Powiatu Krasnostawskiego” nominowane 
zostały: Kabaret „Pod Siwym Włosem” (gm. Żół-
kiewka), Żeńska Grupa Teatralna Bzite (gm. Kras-
nystaw), zwyciężył Zespół Alternatywy 5 (gm. 
Łopiennik Górny). W kategorii „Całokształt Dzia-
łań Artystycznych” nominację otrzymali: Feliksa 
Gorzkowska (gm. Fajsławice), Andrzej Woźniak 
(gm. Krasnystaw), zwyciężył Tadeusz Kiciński 
(przedstawiciel gm. Siennica Różana). 

Nagrody i dyplomy wręczył laureatom wi-
cestarosta Marek Nowosadzki i przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady 
Powiatu Ewa Nieścior. Uroczystość była okazją do 
wręczenia odznak „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dla Doroty Rybczyńskiej (dyrektor 
GCK w Siennicy Nadolnej) oraz Dariusza Zawady 
(dyrektora GOK w Łopienniku Górnym). Kolejne 

wyróżnienia przyznane przez Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego 
otrzymały animatorki kultury z terenu gminy Ło-
piennik Górny: Dorota Maciejewska i Mariola 
Sysa. W ramach obchodów 25-lecia GOK-u w Ło-
pienniku Górnym podziękowania za współpracę 
i pamiątkowe gadżety otrzymali dyrektorzy ościen-
nych placówek kultury, a specjalne „Wyróżnienia 
dla ludzi z pasją” za propagowanie lokalnej kultury 
otrzymały: Sylwia Kiełbasa (gm. Siennica Róża-
na), Marzena Sobolewska (gm. Rudnik), Barbara 
Lachowska (gm. Gorzków).
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Laureaci przeglądów i festiwali: Zespół Tańca Nowoczesnego „No Name” 
oraz Kapela Ludowa „Siennica” - 2018, 2019 r.
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Dyplomy i podziękowania dla siennickich kół i zespołów artystycznych
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Spektakl „Trudne i przewrotne życie Pchły Szachrajki” Teatru Pokolenie 
z Opola Lubelskiego - 22.06.2018 r.

Spektakl „Betlejem polskie” Teatru Pokolenie z Opola Lubelskiego - 9.02.2019 r.
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Premiera spektaklu „Pan Geldhab” Teatru Pokoleń - 7.07.2019 r.
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Andrzej David Misiura 

 

Finał twórczych doznań 

 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej 

w 2019 r. zrealizowało duży projekt pod nazwą 
Wakacyjna Akademia Kultury w ramach progra-
mu „Kultura-Interwencje” zarządzanego przez 
Narodowe Centrum Kultury. WAK od pierwszego 
dnia warsztatów – 1 lipca – przepełniona była cie-
kawymi wydarzeniami. Zainicjowało ją uroczyste 
spotkanie uczestników, instruktorów i zaproszo-
nych gości. Na półmetku odbył się premierowy 
spektakl „Pan Geldhab”, wg Aleksandra Fredry 
w wykonaniu Teatru Pokoleń, w reżyserii Tadeu-
sza Kicińskiego. Natomiast 14 lipca w siennickim 
amfiteatrze zorganizowano festyn podsumowują-
cy pracę w ramach projektu. Festyn odbywający 
się w scenerii zabytkowego parku, przyniósł nie 
tylko rozrywkę, ale był przede wszystkim okazją 
do zaprezentowania pokłosia dwutygodniowych 
warsztatów prowadzonych w pięciu dziedzinach. 
A było czym się pochwalić, ponieważ w trakcie za-
jęć powstało blisko dwieście prac artystycznych, 
z których wyeksponowano 20 obrazów malowa-
nych techniką akrylu, 20 linorytów i 50 fotografii. 

Kolorowe dzieła malarskie powstały pod 
kierunkiem Marii Sylwii Kiełbasy. Autorami było 
dziesięcioro dzieci w wieku od lat siedmiu oraz dzie-
sięcioro dorosłych (z seniorami włącznie), którzy 
– podzieleni na dwie grupy – pracowali w parach 
dziecko-dorosły, w dwóch cyklach tygodniowych. 
Te same pary po tygodniowych warsztatach malar-
skich podejmowały udział w warsztatach linorytu. 
Linoryt był domeną instruktora Radosława Kota 
i sprawił uczestnikom (jako nowo poznana techni-
ka) sporo satysfakcji. Wykonali ponad czterdzieści 
prac – czterokrotnie więcej niż zakładał projekt. 
Warsztaty fotograficzno-filmowe z pasją i znajo-
mością tematu prowadził Piotr Galiński. Cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Młodzi uczestnicy 
zajęć pracowali w plenerze, poznali również trady-
cyjną metodę wywoływania zdjęć w ciemni. Dzięki 
temu powstały bogate zbiory fotografii przedsta-
wiających krajobrazy, kwiaty, zwierzęta, ciekawe 

detale, a nawet portrety i kompozycje eksperymen-
talne, na których liście przybierały na przykład nie-
typowe kolory.

Podczas festynu zaprezentowano również 
kolekcję stylowych kostiumów teatralnych uszy-
tych przez Barbarę Bojarczuk. Powstały one m.in. 
dzięki uprzejmości Zakładu Przemysłu Odzieżowe-
go „CORA-TEX” w Krasnymstawie. Efektem WAK 
– największego w dziejach gminy Siennica Różana 
przedsięwzięcia artystycznego – były również dwa 
spektakle wystawione przez najmłodszych uczest-
ników warsztatów teatralnych, odbywających się 
w dwóch tygodniowych turach i dwóch różnych 
składach osobowych. W tej sytuacji na realizację 
zajęć warsztatowych i przygotowanie na każdy 
piątek innego widowiska pozostawało zaledwie 
pięć dni. Z tym zadaniem doskonale poradził so-
bie doświadczony animator kultury Tadeusz Kiciń-
ski, angażując do przedstawienia nawet seniorów 
z warsztatów plastycznych. Spektakle zasłużenie 
nagradzano gorącymi oklaskami. 

Jeśli chodzi o zajęcia w ramach warsztatów 
reportażu, to poprzedzili je wykładami: Monika 
Śliwińska (dziennikarka, pisarka), Maciej Tuora 
(dziennikarz, pisarz, bloger literacki), dr Anna Gra-
nat (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS), 
Bartosz Koterba (dziennikarz radiowy, realizator 
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dźwięku) oraz red. Ewa Hadrian i red. Andrzej 
Zdunek, którzy z poświęceniem i wielką znajomoś-
cią przedmiotu prowadzili siennickie warsztaty. 
W efekcie powstało dziesięć wywiadów i reporta-
ży filmowych, które poddane obróbce przez Piotra 
Galińskiego opublikowane zostały – obok innych 
wymienionych prac – na specjalnie powstałej stro-
nie Wakacyjnej Akademii Kultury WAK pod adre-
sem https://waksiennica.pl/blog/. Do plonu WAK 
zaliczamy również pięć reportaży literackich, nad 
którymi czuwali wspomniani – Ewa Hadrian i An-
drzej Zdunek.

Ostatniego dnia zajęć przed wspólnym co-
dziennym obiadem uczestnikom wręczone zosta-
ły certyfikaty ukończenia WAK podpisane przez 
wójta gminy oraz dyrektora Centrum Kultury. 14 
lipca finałowy festyn kipiał od różnorakich zabaw 
dla dzieci – było wesołe miasteczko dmuchanych 
zabawek oraz gry animacyjne w wykonaniu za-
wodowych aktorów z lubelskiej Sceny „Juno”, 
a do gwiazdy wieczoru pretendował klimatycznym 
koncertem zespół Standard Brass Band pod kie-
rownictwem Bogusława Wróblewskiego. Imprezie 
towarzyszyli żołnierze prezentujący nowe osprzę-
towanie wojskowe oraz pokazy jednostek OSP 
z terenu gminy Siennica Różana. O podniebienie 

zadbały Koła Gospodyń Wiejskich, zapewniając 
gratisowy poczęstunek, w tym produkty ofiarowane 
przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kras-
nymstawie. Podziękowania za pomoc w wykonaniu 
konstrukcji wystawowej otrzymał również Andrzej 
Jurkiewicz – właściciel zakładu „Nierdzewni”. 

 Wakacyjna Akademia Kultury nie przesta-
ła działać z chwilą zakończenia warsztatów, albo-
wiem po festynie kontynuowano jeszcze prace na 
kluczowym dziale reportażu. Na wieczną pamiątkę 
powstało specjalne wydawnictwo albumowe zawie-
rające wybrane i możliwe do opublikowania prace 
powstałe podczas WAK. Partnerami Centrum Kul-
tury w Siennicy Różanej – głównego realizatora 
i beneficjenta projektu Wakacyjna Akademia Kul-
tury 2019 – był Urząd Gminy i Stowarzyszenie Mi-
łośników Ziemi Siennickiej.

Andrzej David Misiura

PS
Wybrane zdjęcia z warsztatów oraz z imprezy 
finałowej WAK prezentujemy na okładkach.   

Andrzej David MisiuraFinał twórczych doznań
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Katarzyna Kuźmicka

Magdalena Kwiatoń

Amelia Białek

Zagraniczne staże zawodowe

Młodzież z Zespołu Szkół CKR w Sienni-
cy Różanej bierze udział w zagranicznych stażach 
zawodowych organizowanych podczas wakacji. 
Uczniowie spędzili cztery tygodnie w Irlandii od 
24 czerwca do 22 lipca 2018 roku w ramach pro-
jektu „Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu 
zawodowego”, współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Społecznego (Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój – POWER 2014-2020). 
Pobyt został zorganizowany przez partnera szkoły 
– Infinity Business College w Cork. Głównym ce-
lem stażystów z Siennicy Różanej było urokliwe 
miasteczko Mallow (położone 30 km na zachód 
od Cork) oraz przedsiębiorstwa i gospodarstwa, 
w których można było poznać specyfikę pracy 
w zawodach związanych z gastronomią i rolni-
ctwem. Uczestnikom stażu w weekendy organizo-
wano wycieczki do najciekawszych miejsc regionu 
i przybliżano irlandzką kulturę. Młodzież odpo-
czywała na znanej plaży Lahinch Beach, obejrzała 
Cliffs of Moher (czyli wysokie klifowe wybrzeże), 
portowe miasto Cobh (skąd Titanic wziął na po-
kład ostatnią grupę pasażerów zanim wyruszył 
w swój tragiczny rejs), stolicę hrabstwa Cork, 
półwysep Dingle, czy też niezwykły Fort Karola 
w Kinsale (fortyfikację z XVII wieku zbudowaną na 
planie gwiazdy). Podsumowanie projektu – z pre-
zentacją fotografii i wspomnień z pobytu w Irlandii 
– odbyło się 26 kwietnia 2019 roku na specjalnie 
przygotowanym pokazie. Tego dnia dyrektor szkoły 
Stanisław Buk wręczył uczestnikom potwierdzenia 
udziału w stażu, czyli dokument „Europass Mobil-
ność”. Miłą niespodzianką było przygotowanie dla 
całej szkoły poczęstunku, przy czym tego dnia ser-
wowano dania typowe dla kuchni irlandzkiej.

Na kolejne wakacje zaplanowano inny kie-
runek podróży, a przygotowania do wyjazdu rozpo-
częto już jesienią. 22 listopada 2018 roku młodzież 
uczestniczyła w spotkaniu z Anną Chyczewską 
– przedstawicielem Escuela de Idiomas Carlos V 
w Sewilli  - oraz z Juanem Antonio B. Rafaelem 
(dyrektorem tej placówki). Był to wstęp do udziału 
w stażach zawodowych w Hiszpanii w ramach pro-
jektu „Europejskie wyzwania zawodowe” (program 
Erasmus+). W efekcie od 29 czerwca do 26 lipca 
2019 roku uczniowie przebywali w słonecznej Hi-
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szpanii (w prowincji Andaluzja) i – podobnie jak 
rok wcześniej – poznawali przedsiębiorstwa bran-
ży gastronomicznej i rolniczej. Organizację stażu 
zapewnił hiszpański partner – szkoła językowa 
Escuela de Idiomas Carlos V. Młodzież ucząca się 
zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 
pracowała w znanych restauracjach (La Raza los 
Corales, Masteria del Prado i La Raza Restautan-
te Rocala) i restauracjach renomowanych hoteli 
w Sewilli (Melia Sevilla Hotel, Ribera de Triana 
Hotel, Casa de India Hotel). Natomiast uczniowie 
kształcący się w zawodzie technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki – w hiszpańskich koopera-
tywach rolniczych: Productores del Campo, Agro-
quivir i Las Nieves. Po pracy uczestnicy wyjazdu 
poznawali kulturę i zabytki Andaluzji, zwiedzali 
atrakcje turystyczne regionu (takie jak Sewilla, 
Kadyks, Kordoba i Malaga), odpoczywali na Playa 
de la Victoria, a także uczęszczali na kurs języka 
hiszpańskiego raz w tygodniu i obejrzeli spektakl 
w Teatro Flamenco Triana. Na zakończenie otrzy-
mali certyfikaty i dyplomy potwierdzające udział 
w projekcie i realizację staży zawodowych. 

Pobyt w Irlandii i Hiszpanii pozwolił ucz-
niom poznać europejski rynek pracy, dostarczył 
im niezapomnianych wrażeń i pobudził ciekawość 
świata. A to jeszcze nie koniec!
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W centrum cyfrowych zdarzeń

Internet bywa fascynującą przygodą lub 
czymś tak oczywistym, jak każdy stały element życia. 
A ponieważ są już wśród nas młode osoby, które nie 
znają czasów sprzed Internetu – tym trudniej będzie 
nadążyć za ich sposobem myślenia. W Zespole Szkół 
CKR w Siennicy Różanej podjęto w ostatnim roku 
szkolnym kilka istotnych  działań w celu podniesie-
nia kompetencji cyfrowych. Ma to związek zarówno 
z priorytetami określonymi w polityce oświatowej 
państwa, jak i rzeczywistymi potrzebami uczniów 
i nauczycieli. Do współpracy włączyli się eksperci, 
zaś ofertę szkoleń skierowano do odbiorców z całe-
go regionu. 20 września 2018 r. odbył się tu Szkolny 
Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ramach pro-
jektu „Cyfrowobezpieczni.pl” (współfinansowanego 
przez MEN). Uczniowie spotkali się z edukatorem 
Katarzyną Lachowską, która omówiła zagadnienia 
związane z bezpiecznym korzystaniem z cyberprze-
strzeni. Natomiast 16 maja 2019 r. zorganizowano 
w Siennicy Różanej konferencję „Nauczyciel jako 
mentor ucznia w cyfrowym świecie”. Wzięli w niej 
udział dyrektorzy szkół i placówek współpracujących 
ze szkołami, nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie 
dzieci i młodzieży oraz osoby na co dzień pracujące 
z młodymi użytkownikami Internetu. Konferencję 
zorganizowano we współpracy z Naukową i Akade-
micką Siecią Komputerową – Państwowym Insty-
tutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (NASK). 
Jej głównym celem było rozwijanie kompetencji cy-
frowych, promowanie bezpieczeństwa w Internecie, 
a także stworzenie platformy do wymiany doświad-
czeń. Przed uczestnikami wystąpili specjaliści: 
Andrzej Rylski i Martyna Różycka (przedstawicie-
le NASK) oraz Bogdan Wróbel (z Fundacji Nauka 
i Wiedza). Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji 
wspomaganych pokazem multimedialnym na takie 
tematy jak: „Dzieci i młodzież w Internecie – szan-
se, wyzwania, zagrożenia”, „Zagrożenia internetowe, 
profilaktyka oraz sposoby reagowania…” oraz „Morze 
możliwości. Cyfrowa szkoła wyłącznie praktycznie”.

O wiele szerszy zakres miały jednak obchody 
Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowane w Ze-
spole Szkół CKR w Siennicy Różanej 7 lutego 2019 
roku. Z tej okazji odbyło się tu szkolenie dla nauczy-
cieli i warsztaty „Młodzież w Internecie” na temat 
bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zaso-
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bów dostępnych w sieci. Wzięło w nich udział ponad 
150 uczniów z klas VIII szkoły podstawowej i III gim-
nazjum (z całego powiatu krasnostawskiego) oraz 
młodzież ze szkoły ponadpodstawowej. Warsztaty 
zorganizowano z podziałem na grupy, aby każdy 
z biorących udział mógł w aktywny sposób wykonać 
ćwiczenia przewidziane przez prowadzących. Z kolei 
w zorganizowanym równolegle szkoleniu „Profilakty-
ka i pomoc w przypadkach zagrożeń online” uczest-
niczyli nauczyciele ze szkół z Krasnegostawu, Ło-
piennika Dolnego, Kraśniczyna, Tarzymiech, Orłowa 
Drewnianego, Tarnogóry Kolonii, Tarnogóry, Wirko-
wic i Siennicy Różanej. Program szkolenia objął takie 
zagadnienia, jak: najnowsze badania na temat cyber-
przemocy, tendencje korzystania z urządzeń ekra-
nowych przez dzieci i młodzież, niebezpieczne treści 
i zachowania dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni, 
a także sposoby reagowania na cyberprzemoc. Szko-
lenie i warsztaty poprowadzili specjaliści: Berenika 
Anders-Mosakowska – ekspert w dziedzinie strategii 
i audytu komunikacji cyfrowej oraz ochrony wizerun-
ku online oraz Wojciech Ronatowicz – profesjonalny 
trener („Wojron-Edu”), ekspert Sieci Edukacji Cyfro-
wej Komet@ i Forum Bezpiecznego Internetu oraz 
koordynator prac zespołów badawczych w Instytucie 
Badań Edukacyjnych. 

Wydarzeniu towarzyszyły prezentacje z za-
kresu doradztwa zawodowego, występ przygotowany 
przez wojskową klasę mundurową oraz pokaz sztuki 
kelnerskiej. Tego dnia można było obejrzeć szkołę, 
poznać ofertę edukacyjną, a nawet spróbować swoich 
sił ćwicząc strzelanie do celu z broni pneumatycznej. 
A jednak niezależnie od wszystkich atrakcji, to Dzień 
Bezpiecznego Internetu okazał się prawdziwym 
strzałem w „dziesiątkę”.

WydarzeniaWydarzenia

Dożynkowa Rudka

Sołeckie dożynki w Rudce 8 września 2019 
roku trafiły na sprzyjającą aurę. Honory starostów 
pełnili Jolanta i Jan Żebrowcy z Rudki, natomiast 
w roli gospodarzy wystąpili: Monika Kuźmicka 
(przewodnicząca KGW) oraz sołtys Stanisław 
Brzyszko. Mszę świętą przy kapliczce św. Jana Ne-
pomucena celebrował dziekan dekanatu Krasny-
staw ks. Jarosław Wójcik. Wśród gości byli obecni: 
poseł Teresa Hałas, wicestarosta Marek Nowosadz-
ki, wójt Leszek Proskura, Nadia Żuk – naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu miasta Poro-
miv na Ukrainie, dyrektor BS w Siennicy Różanej 
Monika Dobrzyńska, prezes RSP Zagroda Adam 
Bojarski, kierownik posterunku Sławomir Cypry-
ański, sekretarz Urzędu Gminy Dariusz Turzynie-
cki, dyrektor CK Andrzej Misiura i radni gminy 
Siennica Różana. Strojny korowód sprzed miejsca 
celebry skierował się na plac przed świetlicą. Mło-
dzież przygotowana przez Krystynę Kobylańską 
„obtańczyła” wieniec natomiast oprawę wokalną 
wykonał chór mieszkańców. Na zakończenie wi-
dowiska wspólnie odtańczono znanego walca, za-
inicjowanego przez panią poseł. Podziękowania za 
sponsoring otrzymało Nadleśnictwo Krasnystaw, 
BS w Krasnymstawie, Piekarnia „Małgoś” w Sien-
nicy Różanej, RSP w Zagrodzie i OSM w Krasnym-
stawie. Słowa uznania wygłosiła poseł Teresa Hałas, 
a także przedstawiciel delegacji ukraińskiej, wice-
starosta i radny Andrzej Korkosz. Natomiast wójt 
Leszek Proskura złożył podziękowania oraz wręczył 
wyróżniającym się mieszkańcom Rudki upominki. 
W części artystycznej wystąpiła Kapela Ludowa 
„Siennica”, Żeńska Grupa Teatralna z Bzitego, solist-
ki ludowe z Ukrainy oraz młodziutkie solistki Strefy 
Wokalnej CK – Anna i Patrycja Żebrowskie. Wystę-
py zakończyła zabawa przy zespole „Fajny Band”. 
Organizatorzy zadbali również o gorący posiłek dla 
wszystkich uczestników, a dla miłośników wspól-
nej zabawy i biesiadowania wydrukowali specjalne 
śpiewniki. W organizację zaangażowani byli prawie 
wszyscy mieszkańcy wsi, a szczególnie młodzież. 
Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało piękny 
wieniec, dekoracje i poczęstunek. Przewodnicząca 
KGW, sołtys i radny nie szczędzili również swojego 
wysiłku. Partnerami organizatorów był Urząd Gmi-
ny i Centrum Kultury w Siennicy Różanej.Linoryt. Monika Nagowska
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Królowa Kasza na festiwalu

Gospodarzami tegorocznej czwartej edycji 
Festiwalu Siennickich Smaków było Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Woli Siennickiej. 10 październi-
ka 2019 roku do kulinarnej rywalizacji przystąpiły 
wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 
Siennica Różana oraz reprezentacja Zespołu Szkół 
CKR (czyli Weronika Zakrzewska, Agata Jagniąt-
kowska i Ewelina Sitarz). Na wstępie gości powitała 
Alicja Dubaj przewodnicząca KGW w Woli Sienni-
ckiej, po czym dyrektor Centrum Kultury w Sienni-
cy Różanej Andrzej Misiura zapoznał zebranych ze 
szczegółami konkursu i powołał komisję sędziow-
ską. Konkurs rozpatrywany był w trzech katego-
riach przez jury, w skład którego weszły: Monika 
Dobrzyńska, Monika Brzyszko, Feliksa Głowacka, 
Agnieszka Czuba i Aneta Kister-Kiełb. W katego-
rii „Królowa Kasza” pierwsze miejsce zajęło KGW 
Lawenda z Siennicy Królewskiej Dużej, dwa drugie 
miejsca: KGW Boruń i KGW Stójło, a dwa trzecie 
miejsca KGW Wola Siennicka i KGW Maciejów.  
W kategorii „Wypieki drożdżowe” pierwsze miej-
sce przypadło Zespołowi Szkół CKR, dwa drugie 
dla KGW Siennica Różana i KGW Żdżanne, a dwa 
trzecie miejsca dla KGW Baraki i KGW Kozieniec. 
W kategorii „Zdrowotna nalewka” przyznano dwa 
pierwsze miejsca, które otrzymały KGW z Zagro-
dy i Siennicy Królewskiej Małej oraz dwa drugie 
– KGW z Baraków i Kozieńca. Nagrody ufundowali 
i wręczyli: senator prof. Józef Zając, poseł Lucjan 
Cichosz oraz Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie 
reprezentowany przez prezesa Radosława Chmie-
lewskiego i dyrektor oddziału w Siennicy Różanej 
– Monikę Dobrzyńską. Festiwalowym zmaganiom 
towarzyszył wstęp młodzieży Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej. W przedstawieniu fragmentu 
noweli „Orka” Władysława Reymonta i bajki braci 
Grimm „Spółka kota z myszą” wystąpili: Aleksan-
dra Biłan, Paweł Biłan, Karolina Bogucka, Paweł 
Smyk, Mateusz Wichrowski i Krystian Zarek. Za-
śpiewały też solistki Strefy Wokalnej CK w Siennicy 
Różanej – Anna Żebrowska, Patrycja Żebrowska, 
Gabrysia Dubaj i Natalia Kostek. W części arty-
stycznej zaprezentował się również Zespół Śpie-
waczy „Słowianki” z Baraków oraz Chór Mieszany 
„Echo” z Woli Siennickiej pod kierownictwem Ja-
nusza Pawlichy.
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Spotkania warsztatowe w pracowni plastycznej Centrum Kultury w Siennicy Różanej
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Radosław Masłowski

Z pozoru zwykłe miejsce…

Na co dzień nie zwracamy uwagi na to co nas 
otacza, traktujemy jako oczywistość. Przejeżdżamy 
czy przechodzimy obok miejsc, w których warto się 
zatrzymać i rozejrzeć. W naszej gminie znajduje się 
kilka takich lokalizacji z ciekawym widokiem na oko-
licę. Niewątpliwie najciekawszym z nich jest wzgórze 
między Siennicą Królewską Dużą a Barakami, nazy-
wane potocznie Baracznią Górą. Punkt znajduje się 
na szosie, przebiega tędy szlak rowerowy Green Velo. 
Ze szczytu wzgórza rozpościera się szeroka panora-
ma na okolicę – tą bliższą i dalszą. Przede wszyst-
kim mamy stąd widok na dolinę rzeki Siennica, zo-
baczymy też dużą część Siennicy Królewskiej Dużej, 
Woli Siennickiej i Siennicy Różanej w tym: kościół, 
zbiornik wodny, elewatory „Chemirolu”, część boi-
ska Klubu Sportowego „Znicz”, jak również budyn-
ki „Bozametu”. Mamy też fajny widok na zalesione 
przeciwległe wzgórze. Wstęga lasu ciągnie się aż do 
Wierzchowin. Zwłaszcza w maju pola Siennicy, Ko-
zieńca czy Zagrody pocięte pasami rzepaku dodają 
kolorytu okolicy. Na samym wzgórzu oprócz ciągni-
ków rolniczych wjeżdżających w kadr aparatu mo-
żemy dostrzec sarny, niekiedy bażanty lub przycup-
niętego gdzieś na polu zająca. Gdy skierujemy wzrok 
na wschód, będziemy mieli przed sobą zabudowania 
Zagrody i Zwierzyńca, ale najciekawszymi obiektami 
na wchodzie – które możemy zobaczyć bez problemu 
– są wiatraki w Sielcu odległe o 17 km. Ciekawostką 
jest to, że widać też zabudowania Depułtycz Królew-
skich Kolonii. Niestety nie ma możliwości zobaczenia 
chełmskiej Górki z jej bazyliką. 

Gdy patrzy się na północ, uwagę przyciąga 
Wzgórze Ariańskie koło Krynicy. Jeszcze kilka lat 
temu można było z tego miejsca zobaczyć szczyt wie-
ży (grobowca Orzechowskiego). Teraz już ginie na tle 
drzew, które – jak to drzewa – rosną. Następnymi 
obiektami przykuwającymi wzrok są oczywiście „Cu-
krownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej i elewa-
tor w Krupcu. Nieco na prawo od nich widać wieżę 
kościoła w Siennicy Nadolnej.  Między Wzgórzem 
Ariańskim a cukrownią otwiera się dalszy widok, na 
horyzoncie widać elewator w Trawnikach (27 km), 

nieco bliżej – okolice Liszna. Na lewo od cukrowni 
na horyzoncie zobaczymy trzy maszty w Łopienniku 
Dolnym Kolonii koło „Krautexu” (jadący do Lublina 
zobaczą je z bliska za Łopiennikiem po prawej stro-
nie). Patrząc w lewo od masztów zobaczymy lasy w 
okolicach Niemienic i Niemienic Kolonii (część z nich 
to rezerwat Wodny Dół) oraz Las Białecki leśnictwa 
Namule koło Widniówki. Na tym obszarze zwraca 
uwagę maszt telefonii komórkowej na ul. Bohaterów 
Września w Krasnymstawie, jak również widoczny 
na lewo od niego maszt w Felicjanie (22,5 km). 

Czy to już wszystko co możemy zobaczyć 
z Baraczniej Góry? Nie, teraz czas na trzy obiekty, 
które uda się zaobserwować z tej góry w warunkach 
tzw. dobrej widoczności. Pierwszym i zarazem naj-
łatwiejszym do zobaczenia jest maszt Radiowo-Te-
lewizyjnego Centrum Nadawczego w Piaskach (34 
km), możemy go zlokalizować patrząc w kierunku 
cukrowni. O wiele trudniejszym do wypatrzenia jest 
maszt w Bożym Darze (45 km) w gminie Krzczonów 
w okolicach Bychawy. Nie zawsze da się go zobaczyć 
gołym okiem, najczęściej dobrze widoczny przed 
zachodem słońca. Najtrudniejszym do wypatrzenia 
i sfotografowania jest maszt w Piotrkowie Pierw-
szym, także w okolicach Bychawy (odległość 46 km). 
Jego ażurowa konstrukcja sprawia, że jest niezwykle 
trudnym obiektem do obserwacji. Trzeba naprawdę 
bardzo dobrych warunków, żeby go dostrzec (tu pole-
cam lornetkę). Zachęcam do zaglądania na ten punkt 
wieczorem, zwłaszcza wiosną, chociażby po to, aby 
zobaczyć zachód słońca za masztem w Piaskach czy 
Bożym Darze. Są to niepowtarzalne widoki, warte po-
święcenia im uwagi. Po zmroku można popatrzeć na 
rozświetloną cukrownię i migające światełka masztu 
w Piaskach. 

Na koniec pytanie – czy warto postawić w 
tym miejscu wieżę widokową? Biorąc pod uwagę to, 
że praktycznie w powiecie krasnostawskim nie ma 
takich budowli – warto. Stałaby się atrakcją dla miej-
scowych i przyjezdnych. Wieża z tarasem widoko-
wym na wysokości 10 m poprawiłaby widok na cen-
trum Siennicy, dałaby możliwość zobaczenia części 
Krasnegostawu. Oczywiście brak takiej wieży nie jest 
przeszkodą w podziwianiu okolicy. Na swojej stronie 
FB „Panoramy Krasnegostawu i okolic” napisałem, 
że czasem niepozorne miejsce może dostarczyć cie-
kawych wrażeń widokowych… Baracznia Góra jest 
właśnie takim miejscem. Mieszkamy w pięknej okoli-
cy i powinniśmy być z tego dumni.

Radosław Masłowski

Radosław MasłowskiZ pozoru zwykłe miejsce…
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Radosław MasłowskiZ pozoru zwykłe miejsce…

Wzgórze Ariańskie

Maszt w Piaskach i cukrownia
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Radosław MasłowskiZ pozoru zwykłe miejsce…

Maszt w Felicjanie

Widok z Baraczniej Góry
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WydarzeniaWydarzenia

Nowości wydawnicze z terenu gminy Siennica Różana

Apolonia Proskura, 
Spod brwi strzechy, wiersze, 
okładka Maria Rutkowska, 

Centrum Kultury –
Siennica Różana 2017, 

ss. 112, nakład 500 egz., 
ISBN 978-83-949871-2-1

Aleksandra Rozwałko: 
We własnym rytmie: z ilustracjami 

Aleksandry Rozwałko, 
Julii Chodor, Agnieszki Dąbskiej. 

Siennica Różana: Zespół Szkół CKR
w Siennicy Różanej, 2018, ss. 27.

Andrzej David Misiura, 
Dzieje Szaraka. Opracowanie 

monograficzne, Koło Łowieckie 
nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie 

i Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej, Wydawnictwo ROMAR, 

Krasnystaw 2019, ss.112, ISBN 
978-83-949871-3-8

WAK-ART. Pokłosie Wakacyjnej 
Akademii Kultury Siennica Różana 
2019, Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej, ISBN 978-83-949871-4-
5, Wydawnictwo POLIHYMNIA, 

ISBN 978-83-7847-613-9, Siennica 
Różana – Lublin 2019 ss. 144.

Pierogi boruńskie, Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Siennickiej, 

Doradztwo i Reklama sp. z o.o., 
Zamość – Siennica Różana, 

2019, ss. 16. 

Śpiewnik biesiadny, 
KGW „KRYNICA” w Rudce, 

2019, ss.16.
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WydarzeniaWydarzenia

 Jubileusz setnej rocznicy urodzin Apolonii Wolskiej z Kozieńca - 6.07.2019 r.

Z żalem pożegnaliśmy Marię Rutkowską (1957-2018), która zmarła 
nagle 15 grudnia ubiegłego roku. Była uzdolnioną malarką. Pochodziła 
ze Stójła. Należała do siennickiej Grupy Plastycznej „Osiemnastka” oraz 
chełmskiego Stowarzyszenia Twórczego „Pasja”. Uczestniczyła w wielu wy-
stawach. Sylwetka i twórczość artystki prezentowana była w 44 numerze 
„Ziarna”. W dniu promocji czasopisma, podczas wernisażu dała się poznać 
jako skromna, błyskotliwa i sympatyczna osoba. Nie szczędziła czasu ani 
energii na twórcze 
i społeczne działa-
nia. Prochy Marii 
Rutkowskiej złożo-
ne zostały 22 grud-
nia 2018 roku na 
cmentarzu para-

fialnym w Siennicy Różanej. Wspomnienie o Ma-
rii ukaże się w kolejnym numerze „Ziarna”. Wciąż 
brakuje nam Jej ciepłego uśmiechu.

Pożegnanie artystki - 22.12.2018 r.
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Monika Nagowska 

We własnym rytmie

Biblioteka Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Siennicy Różanej okazji III Je-
siennych Spotkań Artystycznych opublikowała ko-
lejny tomik wierszy. Tym razem był to wybór poezji 
Aleksandry Rozwałko, uczennicy Technikum im. 
Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej. Zbiór 
powstał w oparciu o utwory napisane w ciągu kilku 
lat nauki w siennickiej szkole. Inspiracją do twór-
czej pracy – jak zdradziła autorka – stał się jeden 
z wcześniejszych szkolnych zbiorów wierszy z 2016 
roku. Podobnie jak w poprzednich wydawnictwach, 
na efekt końcowy złożyła się praca kilku uczennic. 
Jako ilustracji do tomiku swoich rysunków (oprócz 
autorki) użyczyły Agnieszka Dąbska i Julia Chodor. 
Natomiast na okładce znalazła się fotografia Agaty 
Jagniątkowskiej.

„We własnym rytmie” to zapis przemyśleń 
na temat swojego miejsca w świecie oraz sze-
reg refleksji nad tym, jakim się jest człowiekiem. 
W tomiku znalazło się 31 utworów, które można 
odczytać jako głos pokolenia. Autorka oddaje czy-
telnikom całą gamą osobistych przeżyć w postaci 
białych wierszy. Robi to ze szczerością, otwarcie 
mówi zarówno o szczęściu, jak i o sprawach bo-
lesnych. Podkreśla własną niezależność, Wytycza 
własną drogę i nie podąża za tłumem („Niezależ-
ność”). Swoboda jaką cieszą się dzikie ptaki działa 
na wyobraźnię: Wolność ich jest niezachwiana / 
Bo ograniczają je tylko / Ich siła i rządza prze-
trwania („Żurawie”). Dla autorki ważna jest po-
trzeba niezależności, przy czym zdaje sobie ona 
sprawę z tego, że może oznaczać to pozostawanie 
w opozycji do świata i innych ludzi, a także narażać 
na nieprzychylność: Przeszywają mnie na wylot 
wzrokiem doktora / I przyszywają mi łatki dłoń-
mi szewca / A o moim życiu mówią / Jak rasowy 
lektor z filmów obyczajowych („Żywot”).

Wolność nie chroni też przed bólem, ani 
przed śmiercią („Ben”, „Śmierć”). Daje jednak pole 
do autorefleksji, pozwala uświadomić sobie własną 
niedoskonałość i zagubienie w świecie („Ptasze ser-
ce”,  „Tak bardzo”). Niezależność jest ważna (na-

wet jeśli skutkuje samotnością), ale zdarza się ta-
kie poruszenie serca, które potrafi w życiu wywołać 
burzę zmieniającą wszystko. Błyskawice rozbijają 
smutek, przychodzi orzeźwienie ofiarowane przez 
drugiego człowieka. Miłość powoduje jeszcze więk-
szy zamęt w emocjach, ale smutek i niepewność za-
stępowane są przez euforię: Aż wreszcie wszystko 
się uspokaja / Następuje cisza i zostaje tylko jedno 
uczucie / (…) nadrzędne potrzebne każdemu / Mi-
łość („Narkotyczna miłość”). Okazuje się, że w mło-
dzieńczych rozterkach i zagubieniu, ukojenie może 
przynieść chwila spędzona z kimś bliskim („Chwi-
la”). Szczęście przeżywane wspólnie z drugim czło-
wiekiem ma jednak swoją cenę. Gdy bliskiej osoby 
zabraknie – samotność staje się jeszcze bardziej 
dojmująca („Samotność”), bagaż wspomnień waży 
więcej, pojawia się poczucie zranienia, braku od-
wrotu („Serce zgubione”) i strach, który sprawia, 
że ucieka się od przeszłości: Całe życie uciekamy / 
Przed niszczącą nas prawdą („Ucieczka”).

Po bolesnych przeżyciach wnętrze człowie-
ka przypomina zrujnowany zamek („Psychika”), 
ale czy to oznacza, że zdarzyło się wszystko to, co 
miało się zdarzyć? Czy tak kończy się ta opowieść? 
Autorka prowadzi czytelnika przez labirynt swoich 
słów i choć są w nim ślepe zaułki, sekrety, niewy-
powiedziane myśli i czyhające potwory, to jest też 
nadzieja i zrodzone z niej światło: Światło które 
stworzyliśmy / By przeżyć / W świecie pełnym 
potworów i egoizmu („Światło”). Nadzieja i poczu-
cie, że ma się wybór, rozprasza ciemność i pozwala 
ocalić siebie. Nawet w szarych korytarzach labiryn-
tu kwitnie życie, pojawia się „Cel podróży”, do któ-
rego można dążyć i determinacja, by dogonić swoje 
przeznaczenie.

Mój cel leży na końcu tej drogi
Choć nie wiem co nim jest
Może to odległe góry
Trzymane w tajemnicy serce puszczy
Może być nim sama wędrówka

Lektura tomiku wierszy także może być 
pasjonującą podróżą. Zapraszamy do wędrowania 
śladami autorki – niespiesznie, z uwagą,  we włas-
nym rytmie.

Monika Nagowska

Monika NagowskaWe własnym rytmie
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Aleksandra Rozwałko

Ptasze serce

Niczym ptaki na wietrze
Szybujące na tle białych chmur
Wolne i nieograniczone 
Lecące by lecieć 
Przemierzają równiny i hale
Poszukują sensu istnienia
Oszukani 
Straceni 
Zagubieni
Poszukujący swego serca
I nigdy nieodnalezionego szczęścia
Zagubieni we własnym bólu
Pełni cierpienia i żalu
Nieidealni i popsuci 
Z nutą niepokornej dumy

Tak bardzo 

Tak bardzo nieidealni 
W świecie uważanym za ideał 
Tak bardzo ślepi 
Na ludzkie cierpienie
Tak bardzo obojętni na własne uczucia 
Tak bardzo głupi 
Wśród tych wszystkich geniuszy 

Chwila

Jeden moment 
Jedno bicie serca
Dwa słowa 
Sprawiły że w moim życiu
Zapanowała burza
Wiał silny wiatr pełen emocji
Strzelały błyskawice rozbijające smutki
Grzmoty 
Ach to były mocniejsze uderzenia serca
Zrobiło się ciemno 
Jak zawsze gdy zamykałam oczy do pocałunku
A po wszystkim niby rześkie powietrze 
Pełne ozonu 
Po moim ciele rozeszło się błogie ukojenie 
Orzeźwienie
Dane przez ciebie 

Pogoń 

Pozostawiliśmy za sobą wytarte ścieżki
Mnóstwo wytartych dróg 
Setki źle wypowiedzianych słów 
Tysiące źle skierowanych uczuć
A wszystko to w pogoni 
Za irracjonalnym szczęściem

Samotność

Opuścili mnie wszyscy 
Ale kim oni byli

Była to wiara 
Której teraz mi brak 
Była to radość 
Mój kochany brat
Opuściła mnie Miłość 
Ma kochanka od lat
Zostawiła mnie nadzieja 
Choć powinna umrzeć ostatnia

I powoli zostawia mnie on
Złodziej mojego serca

Aleksandra Rozwałko: We własnym rytmie: 
z ilustracjami Aleksandry Rozwałko, Julii Chodor, 

Agnieszki Dąbskiej. Siennica Różana: Zespół Szkół CKR 
w Siennicy Różanej, 2018, ss. 27.

Monika NagowskaWe własnym rytmie
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Dłonie

One pokażą twą historię
Mogą być zadbane i miękkie 
Lecz także szorstkie i spracowane
Te miękkie niczego ci nie dadzą 
Są szorstkie dla wszystkich 
Te spracowane dają najwięcej 
I potrafią być najdelikatniejsze

Ucieczka

Całe życie uciekamy 
Przed niszczącą nas prawdą 
Przed bagażem wspomnień 
Przed ranami które mogą się otworzyć 
Boimy się przeszłości 
I zadręczamy się nią w nocy 
Kiedy nasz umysł jest najsłabszy 
Podatny na ataki bez żadnej obrony

Cel podróży

Moje oczy widzą odległe szczyty
Prowadzą mnie do nich wydeptane szlaki
Wiodące hen daleko w przód
Przez leśną gęstwinę i zielone połacie łąk
W tej leśnej ciszy słychać ptasi śpiew
Trel ten zostaje w mojej głowie i nie chce jej 
opuścić
Mój cel leży na końcu tej drogi 
Choć nie wiem co nim jest 
Może to odległe góry
A może trzymane w tajemnicy serce puszczy
Choć może być nim sama wędrówka

Światło 

Ciemność a w niej małe światełko 
Światło zrodzone z nadziei 
Światło zrodzone z walki o lepsze jutro 
Światło które stworzyliśmy 
By przeżyć 
W świecie pełnym potworów i egoizmu

Przeznaczenie

Podążam śladami mojego przeznaczenia
Zmierza ono w własnym rytmie na wschód
Od czasu do czasu ogląda się przez ramię 
Obserwując zachód 
Pomarańczowo-czerwonej tarczy słońca
Prze uparcie do przodu w stronę horyzontu
A ja  tak samo uparcie podążam za nim 
Z uporem maniaka 
Nie spuszczając go z oczu
I kiedyś je dogonię

Monika NagowskaWe własnym rytmie
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Maria Cękalska

Hojna zapłata, 
czyli dzieje rodu Dobrzańskich

Wspomnienia te dedykuję potomnym po-
nieważ pragnę, aby wszyscy członkowie rodziny 
mogli poznać chociaż w części swoje korzenie. 
Większość faktów znam z opowiadań nieżyjącej 
mamy. Obecnie mam już ponad osiemdziesiąt lat 
i jestem na drodze do Matki Bożej, mojej patron-
ki. Przed laty o wielu wydarzeniach opowiadała 
mi też ciocia Emilia Ciołek z Krasnegostawu, ale 
wówczas nie przywiązywałam do tych wspomnień 
uwagi. A mówiła, że istnieje nasz herb rodowy, 
który przechowuje jej siostra cioteczna w Chełmie, 
o ile dobrze pamiętam z domu Mazurkiewiczów-
na. Na moją propozycję, aby pojechać i opisać te 
dokumenty odpowiedziała: „A po co? Przecież pie-
niędzy za to nie będzie”. Dała mi tylko fotografię 
mojej babci i dziadka, prababci Juli Dobrzańskiej 
i jej brata Stanisława Chojnackiego, zdjęcie to ma 
ponad 100 lat. Zacznijmy jednak od początku.

 
Pochodzenie

Dzień już się chylił ku zachodowi. Po ostrej 
walce z Kozakami niedaleko Chełma, zwycięskie 
wojsko pod dowództwem barona Dobrzańskiego za-
częło się układać do zasłużonego odpoczynku. Nagle 
pokonanym Kozakom nadciągnęły z odsieczą po-
siłki i razem ruszyli do kontrataku. Wojsko barona 
nie spodziewając się takiego obrotu sprawy zaczęło 
się wycofywać pospiesznie i chaotycznie. Dowódca 
Dobrzański, któremu Kozacy deptali już po piętach, 
wpadł na plebanię. Była tam tylko gospodyni księ-
dza. Niewiele myśląc ukrył się pod jej szeroką suk-
nią rozpiętą na fiszbinach. Najwidoczniej baron nie 
należał do rosłych mężczyzn skoro skutecznie dał 
radę się tam ukryć. To go uratowało.

Zapłata

Kiedy wszystko się uciszyło, baron zapytał 
gosposię jakiej zapłaty oczekuje za uratowanie mu 
życia. Miała wówczas odpowiedzieć, że jeżeli jest 

wolny, to niech się z nią ożeni. Czysty mezalians! 
Ale prawy i szlachetny pan baron uczciwie spłacił 
swój dług i ożenił się z księżą gosposią. On sam 
pochodził podobno z Poznańskiego. Jego majątek 
oczywiście skonfiskowano. Zmarli w młodym wie-
ku, a z ich związku pozostało dwóch chłopców, któ-
rych wychowywała hrabina. Nikt nie pamięta jak 
się nazywała. Jeden z chłopców, Bolesław, przeja-
wiał zdolności artystyczne, poświecił się rzeźbie, 
ale wszelkie smutki topił w alkoholu.

Zdolny rzeźbiarz

Bolesław poznał pannę Julię Chojnacką – 
ładną, pracowitą i bardzo tolerancyjną. Pochodziła 
ze szlachty zaściankowej, a zakochała się – bądź co 
bądź – w panu baronie. Po ślubie jednak męża Bo-
lesława trudno było w domu uświadczyć, ponieważ 
ciągle rzeźbił jeżdżąc po kościołach i dworkach. Po 
każdym powrocie do domu przybywał nowy członek 
rodziny. I w taki sposób z tego związku zrodziło się 
sześć córek i trzech synów. Nie wyliczę ich w upo-
rządkowanej kolejności, ponieważ jej nie pamię-
tam, ale jako dziecko odwiedzałam te ciocie-babcie. 
A były to: Mieczysława (która wyszła za mąż za Ma-
zurkiewicza), Stefcia (wyszła za Piotrowskiego, dru-
gim mężem był Sawicki), Mania (wydana za Kruka, 
chociaż teraz nie mam pewności, czy tak rzeczywi-
ście miała na imię), Bogumiła (moja babcia, któ-
ra wyszła za Kowalskiego) i jeszcze dwie córki, po 
mężach – Bieńkowska i Kazanowska. Wspomniani 
trzej bracia to: Janek, Henryk i Zdzisław. Bolesław 
Dobrzański jest pochowany na cmentarzu w Kras-
nymstawie. Wraz z nim spoczywa jego wnuczka Ag-
nieszka z mężem, czyli moja mama i ojciec.

Nowe pokolenie

Wspomnę sielankę tej rodziny, u której 
bywałam i o której słyszałem od swojej mamy 
Agnieszki. Otóż Julią Dobrzańską i jej dziećmi 
opiekował się w dużym stopniu jej brat Stanisław 
Chojnacki, który miał trzech synów. Mieszkali oni 
we wsi Zagroda, byli to: Stanisław (który miał z ko-
lei czterech synów – też Stanisława, Józefa, chyba 
Romana i Mieczysława), Józef (kierownik szkoły 
– jako bezdzietny, przysposobił sobie małego Ja-
nuszka) i Wacław (też z kolei miał dwóch synów 
– Zenka i Ryszarda). 

Z Juli Dobrzańskiej zrodziła się córka, po 
mężu Bieńkowska, która miała czworo dzieci. Byli to: 
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Alicja, Ludomir, Maurycy i Irena. Ludomir – profe-
sor i wykładowca  na KUL-u – wchodzi w skład komi-
tetu redakcyjnego „Encyklopedii Katolickiej”. Warto 
wspomnieć, że komitet honorowy tej encyklopedii 
tworzyli m.in.: kardynał Stefan Wyszyński, kardynał 
Karol Wojtyła i biskup Bolesław Pylak. 

Stefci – córce Julii Dobrzańskiej – urodziło 
się dwoje dzieci: Antoni Piotrowski (po pierwszym 
mężu) i Emilia Sawicka (po drugim mężu). 

Mieczysławie urodziły się trzy córki: Mie-
czysława (nazwiska po mężu nie pamiętam), Wła-
dysława Biernaciak i Janina Królikowska. Nato-
miast Bogumiła miała trzy córki i syna, byli to: 
Bolesław Kowalski, Agnieszka Żurek, Julia Wilk 
i Grzymisława (zmarła, będąc panienką). 

Mania Kruk (nie pamiętam, czy tak właśnie 
miała na imię) na pewno miała syna Władysława, 
na którego czekaliśmy, albowiem miał przyjechać 
na pogrzeb Władysławy Biernaciak i nie przyje-
chał. Pełnił bardzo ważną funkcję w ambasadzie, 
w jednej z republik ZSRR. 

Janek – syn Julii – zginął w partyzantce. 
Zdzisław miał dwoje dzieci – Janka i Mieczysławę, 
z którą chodziłam do jednej klasy. Natomiast Hen-
ryk miał dwie córki i dwóch synów: Henię, Alfredę, 
Longina i Roberta. Mieszkali tuż za wsią w domu, 
który nazywano „belwederem”. 

Ciąg dalszy nastąpi?

I tak pokrótce bardzo ogólnie opisałam nie-
pełną sagę rodu Dobrzańskich. Niestety nie mam 
wielu informacji, na przykład na temat brata Bole-
sława Dobrzańskiego. Przedstawiłam tych, których 
pamiętam, u których nieraz bywałam. Zmobilizo-
wała mnie do tego moja cioteczna siostra Marysia 
Przytuła (z domu Wilk) – notabene moja chrześ-
niaczka – która porwała się na wykonanie albumu 
rodzinnego ze strony swojej matki Julii Wilk (córki 
Bogumiły). Rodzina razem się nie trzymała. Tak 
bywa, gdy szlacheckie ambicje łączą się z egoizmem 
prostej kobiety. Księża gosposia może i miała dobre 
serce, ale nie powinna była z takim tupetem sięgać 
po męża, choćby i nawet za wielką przysługę.

To co słyszałam – opisałam. 
Maria Cękalska z domu Żurek, 
córka Agnieszki Kowalskiej (zwanej Reginą), 
wnuczka Bogumiły Kowalskiej, 
prawnuczka Julii Chojnackiej

Od redakcji:

Zaledwie na dzień przed oddaniem do dru-
ku niniejszego numeru uzyskaliśmy informacje, 
że rodzony brat Bolesława Dobrzańskiego miał na 
imię Kazimierz. Obaj byli artystycznie uzdolnieni. 
Kazimierza ściągnął do Tarnogóry hrabia Włady-
sław Smorczewski. W kościele tarnogórskim rzeź-
bił m.in. ołtarz i konfesjonały wspólnie z synami: 
Janem i Czesławem. Niewykluczone, że pomagał 
mu również Bolesław, ponieważ w rodzinnym 
domu pokazywał się bardzo rzadko. Bracia Do-
brzańscy wykonali w okolicznych kościołach wiele 
prac stolarsko-rzeźbiarskich, które niegdyś trak-
towano jak solidne rzemiosło. W poszczególnych 
parafialnych opisach autorzy sakralnych dzieł fi-
gurują pod imionami: Bolesław, Leon i Kazimierz. 
Ta sytuacja nieco skomplikowała wspomnienia 
prawnuczki Bolesława, napotykającej  nieznane jej 
imiona. Bardzo możliwe, że rodzinnym zwyczajem, 

Zdjęcie wykonane w Chełmie podczas dokonywania 
zakupów na ślubną wyprawę Bogumiły Dobrzańskiej 

(lat 16) z Józefem Kowalskim (pracownikiem Kolei 
Polskich). Stoją: Bogumiła Dobrzańska (córka Julii 

i Bolesława Dobrzańskich) i Józef Kowalski.  
Siedzą: Julia Dobrzańska z domu Chojnacka (matka 

Bogumiły) oraz jej brat Stanisław Chojnacki. Na zdję-
ciu brakuje ojca Bogumiły – Bolesława Dobrzańskiego, 

który wciąż był zajęty swoją pracą.

Maria CękalskaHojna zapłata, czyli dzieje rodu Dobrzańskich



��

któryś z artystów na co dzień używał przybranego 
imienia Leon, podobnie jak matka Marii Cękal-
skiej – Agnieszka (powszechnie zwana Reginą). 
Z rodzinnych przekazów wiadomo, że oprócz wy-
mienionych prac bracia Dobrzańscy wykonywali 
prace rzeźbiarskie w kościele w Krasnymstawie, 
Siennicy Różanej, Kumowie oraz ołtarz w kościele 
w Żdżannem (Bolesław-Leon), konfesjonały w koś-
ciele tarnogórskim (Bolesław-Kazimierz), a nawet 
drzwi w jednej z chełmskich świątyń. 

 
Maria Cękalska z wykształ-
cenia jest specjalistą instala-
cji sanitarnych i przemysło-
wych. Wiele lat pracowała 
w Komunalnym Przedsiębior-
stwie Robót Inżynieryjnych 
nr 1 w Lublinie. Zanim awan-
sowała do funkcji kierowni-
ka budowy, była majstrem 

i kierownikiem obiektu. Nadzorowała prace na 
trudnym odcinku przy budowie Trasy W-Z oraz 
przy odwodnieniu Starego Miasta itp. Nigdy nie 
lubiła przesiadywać w biurze – uwielbiała praco-
wać na budowie. Nakładała gumowce i każdego 
dnia starała się być przy załodze. Obecnie przeby-
wa na emeryturze i pasjonuje się barwnymi dzie-
jami swojej rodziny, której korzenie sięgają gminy 
Siennica Różana. 

Władysław Sobieszczuk

Tragiczny czas wojny i okupacji 

Jako siedmiolatek doskonale pamiętam 
dzień rozpoczęcia roku szkolnego – 1 września 
1939 – wielką panikę w obliczu nadciągającego 
nieszczęścia wojny… strach i przerażenie.

Tuż przed nadejściem niemieckich 
agresorów oddziały Wojska Polskiego w odwro-
cie przemieszczały się przez Siennicę Królewską 
Dużą, Wolę Siennicką, Maciejów w kierunku po-
łudniowym. Los żołnierzy w przedziwny sposób 

zaczął splatać się z życiem ludności cywilnej, która 
w popłochu opuszczała swoje domostwa kryjąc 
się w lasach lub wioskach położonych poza trasą 
przemarszów na wschód od Siennicy. Również ro-
dzina Marii i Jana Proskurów z dziećmi – Stefanią 
i Czesławem – udała się do wsi Rakołupy za Ma-
ciejowem. W kolonii przed Wolą Siennicką, gdzie 
mieszkali, pozostał tylko starszy wiekiem gospo-
darz Szymański. Był bliskim sąsiadem Proskurów 
i pod ich nieobecność doglądał inwentarza poda-
jąc zwierzętom paszę i wodę. Pewnego dnia zmie-
rzając do obory, natknął się na poważnie rannego 
polskiego żołnierza. Leżał w przydomowym sadzie. 
W jakich okolicznościach został poszkodowany, 
tego Szymański się nie dowiedział.  Zdołał jedy-
nie przenieść go do domu Proskurów i położyć na 
łóżku. Kiedy Proskurowie powrócili do rodzinnego 
gospodarstwa, zastali dom w niemal nienaruszo-
nym stanie. Zaskoczył ich jednak widok zakrwa-
wionego łóżka, pościeli i siennika. Szymański opo-
wiedział im historię o żołnierzu, który zmarł tuż 
po przeniesieniu do domu. Na szczęście Niemców 
w tym czasie nie było w okolicy. Szymański w pośpie-
chu wykonał trumnę z desek, które znajdowały się 
w stodole, ułożył w niej ciało żołnierza i pochował 
na starym cmentarzu. 

Po wkroczeniu  Niemców na teren na-
szej gminy dało się zauważyć pogardę żołdaków 
niemieckich do ludności polskiej. Zabrali wów-
czas mężczyzn i zapędzili jak bydło na targowisko 
w Krasnymstawie (był to teren przy dzisiejszej Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
obok historycznej lipy). Następnie poprowadzili 
ich do Żółkiewki. Po kilku dniach zwolnili ich jed-
nak do domów.

Od kwietnia 1941 roku żołnierze niemieccy 
zaczęli wracać w siennickie strony. Na naszym po-
dwórku zorganizowali kuchnię i przychodzili pod-
oddziałami na posiłek. Zachowanie ich w stosunku 
do ludności nie było wówczas agresywne. Warto 
wspomnieć, że wielu znało język polski. W naszym 
domu założyli kancelarię, urzędowało w niej dwóch 
wojskowych. Zaakceptowaliśmy ich obecność, bo 
zachowywali się po ludzku. Kiedyś poczęstowa-
li mnie i młodszego brata cukierkami, które były 
wówczas rarytasem. Później w zamian za słodycze 
zaczęliśmy im znosić kwiatki. Trwało to dość długo, 
aż pewnego razu zachowanie Niemców – jakby na 
rozkaz – zmieniło się z dnia na dzień. Jak się później 
okazało był to czas przygotowań do agresji na ZSRR, 
co nastąpiło 22 czerwca 1941 roku. 
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Gehenna ludności parafii i gminy Sien-
nica Różana nasiliła się w 1942 roku. W budynku 
dworu Koszarskiego rozpoczął swoje urzędowanie 
kat naszej gminy Sosner (nazywany Sosną) i Klem. 
Egzekucji dokonywali niemal we wszystkich miej-
scowościach, a najczęściej przy drodze prowadzą-
cej obecnie do ośrodka zdrowia i dalej do Siennicy 
Królewskiej Małej. Świadkiem rozstrzelania na tej 
drodze Zofii Iżak był mój wujek Józef Kargul.

Głęboko w pamięć zapadły mi okoliczno-
ści śmierci ciotecznej siostry mojej mamy – Anieli 
Mazur z Rudki. Sosna wraz z wójtem Stepaniukiem 
przyjechał do niej o świcie, wyprowadził z domu 
i na miejscu zastrzelił. Dziewczyna była jeszcze 
niezamężna, mieszkała ze swoją matką wdową. Po 
dokonaniu zbrodni Sosna nakazał, aby Anielę po-
chować na miejscu egzekucji.

Nie zapomnę też nigdy opowiadania Win-
centego Wierzchosia o rozstrzelaniu rodziny Ło-
zów ze Żdżannego – matki i trzech córek: Danuty 
(lat 10), Ryszardy (lat 8), Zofii (lat 6). Było to wie-
czorem. Matka układała dzieci do snu. W pewnym 
momencie Wierzchoś mieszkający po sąsiedzku 
z Łozami usłyszał strzały, krzyk, płacz dzieci i słowa 
modlitwy wzywające Boga. Gdy wszystko ucichło, 
odczekał jeszcze jakiś czas i dopiero po chwili udał 
się do domu sąsiadów. Zobaczył na łóżku martwe 
dzieci, a na podłodze ich matkę. Krew była na łóż-
ku, pościeli, podłodze i ścianach. Ojciec tej rodziny 
zabity został kilka dni później.

Szczególnie przeżyłem śmierć dalszego są-
siada mojej rodziny Józefa Wolskiego. Była jesień 
1942 roku, czas wykopków ziemniaków i buraków. 
Dzień ten przy łagodnym wietrze, jak na jesienną 
porę, był nadzwyczaj ciepły i słoneczny. Przy połu-
dniowej stronie domu znajdowała się międlica do 
lnu i pocieraczka. W pobliżu dosuszały się w słońcu 
małe snopeczki lnu. Ciągle mam ten obraz w pa-
mięci – wraz z młodszym o trzy lata bratem Eu-
geniuszem bawimy się na podwórzu, jeździmy na 
przodku od kultywatora. Mama nasza międli len, 
następnie przeciąga go na pocieraczce, przygotowu-
je przędzę – włókno na nici. Jest godzina piętnasta, 
a może szesnasta. Nagle drogą do naszych zabudo-
wań zajeżdża rowerem gestapowiec w mundurze, 
obok niego pies. Był to Sosna, blady na twarzy. Cze-
go on chce? Co będzie, jeżeli zacznie strzelać? Pyta 
mamę: Gdzie jest mąż? Ta spokojnie odpowiada, 
że w polu kopie buraki do cukrowni. Pyta więc da-
lej, czy kontyngent oddany. Na to mama, że jeszcze 
pozostało 50 kg zboża, które zostanie dostarczone 

za dwa albo trzy dni. W końcu Sosna upomina się 
o zsiadłe mleko. Wchodzą do domu i mama po-
słusznie stawia na stole mleko i chleb. Kiedy Sosna 
jadł, pies węszył po całym domu. Później gestapo-
wiec wsiadł na rower i odjechał. Nie wiemy w ja-
kim kierunku, ani gdzie przebywał przez kolejne 
godziny. Byliśmy przestraszeni, bo przecież mogło 
mu chodzić o tatę, który działał w ruchu oporu od 
początku wojny. Wieczorem natomiast otrzyma-
liśmy od sąsiada wiadomość, że Sosna rozstrzelał 
tego dnia Józefa Wolskiego. Jak do tego doszło?

Wieczorami po dniu pracy sąsiedzi jak 
zwykle odwiedzali się wzajemnie. Przesiadywali 
najczęściej na ławeczkach przy domach lub na łące 
– jeżeli pogoda była odpowiednia – i dzielili się ra-
dościami bądź zmartwieniami. Żyli w symbiozie. 
I tego dnia Józef Wolski zaszedł do sąsiada zza 
miedzy Jana Nowińskiego. Siedzieli na ganku od 
strony szosy i rozmawiali. Zbliżał się zachód słoń-
ca. Wówczas przed gankiem pojawił się Sosna 
i zaczął ich legitymować. Wyprowadził Józefa Wol-
skiego na szosę i razem udali się w kierunku jego 
domu. Zaledwie 15 metrów od ganku padły śmier-
telne strzały. Nazajutrz pobiegłem do ciotki, która 
mieszkała obok Wolskich. Zobaczyłem wówczas 
krew na skarpie przy szosie, na poboczu, na dnie 
rowu, a za płotem przy chodniku grób zabitego, od-
dalony o 5-6 metrów od domu. Ciało przeniesione 
zostało na cmentarz parafialny dopiero w marcu 
1943 roku.

Trudno było się z tą śmiercią pogodzić, 
ponieważ Józef Wolski był spokojnym pracowitym 
człowiekiem, dobrym sąsiadem i nawet nie brał 
czynnego udziału w ruchu oporu. Był jedną z setek 
ofiar naszej gminy i jedną z milionów w naszej Oj-
czyźnie. Trudno zrozumieć czym zawinili. A czemu 
były winne mordowane dzieci – począwszy od tych 
w łonie matek, niemowlęta, aż po kilkunastoletnie? 
Czy zginęły za to, że ich rodzice byli inni, że byli 
Polakami? Oto do czego jest zdolny człowiek, który 
nie rozumie dobra ani zła, prawdy ani fałszu, życia 
ani celu. Może po prostu nie chce rozumieć i żyje 
jakby nie było Boga?

W jakże tragicznych okolicznościach pod-
dane zostały egzekucji rodziny Morawieckich czy 
Czwórnogów ze Stójła, Piotra Terebusa i księdza 
Stanisława Galewskiego. Okoliczności ich śmierci 
tak dokładnie opisał rzeźbiarz Józef Ciechan. Obok 
nich zginęli funkcjonariusze Straży Obywatelskiej 
– Władysław Tryksza i Franciszek Kloc z Siennicy 
Różanej. Trudno zapomnieć mężczyzn rozstrzela-
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nych w Barakach razem z wójtem Stanisławem Za-
drągiem i siedemnastoletnim Józefem Gułasiem. 
W tej grupie znajdował się również Kazimierz 
Jakubiak z Baraków i Wiktoria Herbut z Siennicy 
Królewskiej Dużej. Jakubiak postrzelony w ucho, 
upadł zalany krwią i prawdopodobnie stracił przy-
tomność. Gdy odzyskał świadomość, Niemców już 
nie było, a on leżał w kałuży krwi razem z Fran-
ciszkiem Banachem i Kostrzanowskim. Wiktorii 
Herbut nie było wśród zabitych. Nie wiadomo czy 
ją Niemcy puścili wolno, czy pozostawili przy po-
strzelonych. Była moją dalszą sąsiadką. Dobrze pa-
miętam, że na jej twarzy nigdy nie było uśmiechu. 
Wyglądała na przestraszoną i nigdy o tym wyda-
rzeniu nie chciała wspominać.

A jednak człowiek nie wszystek umiera 
o ile zachowana zostaje pamięć o nim. Niestety 
wielu poległych i pomordowanych pozostało bez-
imiennych. Jak choćby żołnierz, który na początku 
wojny zmarł w domu Proskurów. Szymański – ów 
litościwy sąsiad, który znalazł rannego - spieszył 
się, by pochować go przed nadejściem niemieckich 
żołdaków. Nie wiadomo, czy w tym pochówku ktoś 
mu pomagał i co się stało z dokumentami żołnie-
rza. Bardzo możliwe, że zachował je Szymański 
i dzięki temu nawiązany został kontakt z krewnymi 
poległego, ponieważ po wojnie grób odwiedzał ktoś 
pochodzący z powiatu zamojskiego1. Mimo że nikt 
dziś nie zna jego nazwiska, w symboliczny sposób 
został przyjęty do grona sienniczan. W 2006 roku 
szczątki nieznanego obrońcy Polski z 1939 roku 
ekshumowano i złożono na nowym cmentarzu 
w grobowcu dawnego proboszcza ks. Ściegiennego 
wraz ze szczątkami członków Straży Obywatelskiej 
Kazimierza Kloca i Władysława Trykszy z Siennicy 
Małej, rozstrzelanych również na początku wojny 
– 20 września 1939 r. 

Ilu jeszcze imion i nazwisk nie znamy? 
Nieubłagany kurz czasu chyba na zawsze przypró-
szył ich ślady.

Władysław Sobieszczuk

1 Informacje te pochodzą od ciotki wójta Leszka Pro-
skury, obecnie 96-letniej Stefanii Nowickiej, spisane 
przez syna Zbigniewa Nowickiego, lekarza ginekologa za-
mieszkałego od kilkudziesięciu lat w Szczecinie.

Władysław Sobieszczuk

Władysław Sobieszczuk z wnuczką

Ks. Franciszek Ściegienny
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Andrzej David Misiura 

Patronka poetyckiej rodziny

Apolonia Proskura przyszła na świat 5 mar-
ca 1907 roku w Siennicy Różanej. Była córką Sta-
nisława Proskury, sklepikarza (rolnika) i Agniesz-
ki z Sokulskich (metryka ur. 27/1907, Siennica 
Różana). W dzieciństwie Apolonia wraz z dwójką 
rodzeństwa nie zaznała pełni rodzicielskiej miłości, 
ponieważ matka zbyt szybko ją osierociła (1915 r.). 
Po roku ojciec ożenił się powtórnie i chociaż przy-
brana matka dokładała starań, aby zapewnić dzie-
ciom jak najlepsze warunki bytowe, to wiadomo że 
w ich sercach na zawsze pozostała ta pierwsza. 

Niebawem starsza siostra Julia (1.04.1901 r. 
– 8.12.1971 r.) wyszła za mąż za Stanisława Dzika 
(25.04.1891 r. – 6.07.1969 r.) i z tego związku zro-
dziła się późniejsza poetka Krystyna Winiarczyk.

W domu Proskurów nie przelewało się, 
więc Apolonia oraz jej młodszy i ukochany – jak 
zawsze mawiała – brat Aleksander (23.01.1911 r. 
– 28.11.1971 r.) cierpieli biedę. Z czasem odczuła 
powołanie do stanu zakonnego, lecz brak pienię-
dzy na wyprawę uniemożliwił wstąpienie do klasz-
toru. Poszukiwanie życiowej stabilizacji i źródła 
utrzymania zmusiły ją do podjęcia pracy, czyli tzw. 
służby w majętnych domach w Chełmie i innych 
miastach. II wojna światowa zastała ją w Lublinie, 
gdzie traumatycznie przeżyła niemieckie bombar-
dowanie, podczas którego 9 września 1939 r. zginął 
znany lubelski poeta Józef Czechowicz.

Po wybuchu wojny Apolonia niezwłocznie 
wróciła do Siennicy Różanej. Prawdopodobnie 
podjęła wówczas pracę w majątku Toruń (oko-
lice Maciejowa) u dziedzica Tadeusza Osieckie-
go, kuzyna hrabiego Roberta Smorczewskiego 
ze Żdżannego. Były to niebezpieczne czasy, mało 
kto wiedział, że na dworskim strychu znajduje się 
partyzancka radiostacja, z której meldunki zwykle 
nadawał właściciel miejscowego sklepu – Czesław 
Mazurek rodem ze Stójła. W jej pamięci na zawsze 
pozostało zdarzenie, gdy Niemcy bez skrupułów 
20 września 1939 roku zastrzelili wójta Stanisła-
wa Zadrąga w Barakach. Pewnego razu do dworu 
w Toruniu przyjechała żandarmeria niemiecka, po-

szukając lekarza Lucjana Paczyńskiego. Wówczas 
Apolonia skłamała żandarmom wskazując, że po-
szukiwany lekarz udał się w innym kierunku niż się 
faktycznie znajdował. Wiele lat później, po wojnie, 
jego rodzina mieszkająca w Łęczycy (obok Łodzi), 
odwiedzając siennickie strony za każdym razem 
wstępowała do Apolonii i dziękowała za uratowa-
nie życia kuzynowi.

Jeszcze w czasie wojny jej brat Aleksander 
Proskura ożenił się z Eugenią Dubajówną, z którą 
dochował się pięciu córek. Jako małżeństwo pro-
wadzili sklep Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”. Później wraz z dziećmi przeprowadzi-
li się do pożydowskiego domu na końcu wsi, tam 
też przenieśli sklep, o co Apolonia wystarała się w 
różnych urzędach. Miała tam własny pokoik i – jak 
dawniej – troszczyła się o ukochanego brata, a że 
wspaniale gotowała, to zawsze szykowała wykwin-
tne dania oraz smakołyki. Przejawiała dużą trosk-
liwość względem Aleksandra i gdyby nie była jego 
siostrą, to żona Eugenia być może miałaby powody 
do zazdrości.

 Śmierć siostry Julii i brata Aleksandra 
w 1971 roku – co dokonało się w przeciągu dziesię-
ciu dni – przeżyła bardzo boleśnie i odchorowała.  
Po powrocie ze szpitala postanowiła zamieszkać 
oddzielnie. Tułała się, wynajmując pokoje u pań-
stwa Basów i Szopów, aż nabyła część domu od ro-
dziny Potemskich. 

W drugiej połowie zamieszkiwała dotych-
czasowa właścicielka. Apolonia zajęła się wówczas 
preparowaniem i wypychaniem ptactwa, a robiła 
to z dużą wprawą. Spod jej ręki wychodziły piękne 
bażanty, jastrzębie, kuropatwy i inne ptaki, często 
usadowione na brzozowych podłożach. Zawsze 
niosła bezinteresowną pomoc najbardziej potrze-
bującym, a wśród nich sąsiadom i rodzinie – twier-
dzi kuzynka od strony ojca Apolonii, Janina Der-
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kaczewska – a to w obejściu lub kuchni, opiece nad 
dziećmi, a nawet w pracach polowych i ogrodzie. W 
jednym z gospodarstw przechowała się nawet mo-
tyczka, z którą niegdyś przychodziła do pracy. 

Apolonia Proskura do dzisiaj jest mile 
wspominana jako uczynna, dobroduszna oraz nie-
przeciętnie wrażliwa i inteligentna kobieta. Każdy 
dom był dla niej otwarty, wszędzie czekał na nią 
poczęstunek. Umiała mądrze doradzić, ponieważ 
dysponowała dużą wiedzą i życiowym doświadcze-
niem, a do tego posługiwała się bogatym i kwieci-
stym słownictwem, jakiego nie można powstydzić 
się na salonach i uniwersytetach. 

 Nowe lokum – ku radości Apolonii – znaj-
dowało się niedaleko kościoła. Ułatwiało to opiekę 
nad ołtarzem, który z zamiłowaniem i niezwykłym 
talentem zdobiła i upiększała kwiatami. Nie szczę-
dziła również sił przy sprzątaniu i innych pracach 
kościelnych. Regularnie uczestniczyła w nabożeń-
stwach i pielgrzymkach. Zawsze była przyjazna 
i serdeczna, a szczególnie w relacjach z ks. probosz-
czem – Józefem Kaproniem, kościelnym – Janem 
Plaśkotą oraz organistą – Edwardem Kaznowskim. 
Wówczas stali się oni jej nową rodziną.

Apolonia Proskura w latach 1982-1990 
była bywalcem Gminnego Ośrodka Kultury w Woli 
Siennickiej, gdzie należała do grupy literackiej przy 
Klubie Twórców Ludowych. Uczestniczyła w róż-
nych imprezach kulturalnych, spotkaniach i wer-
nisażach. Zadebiutowała w 1983 roku w 4 numerze 
„Ziarna”. Po czterech latach ukazał się jej pierwszy 
tomik „Na tle ciszy” wydany w serii „Biblioteka 
Ziarna”, a rok później w 1988 roku, w oddzielnej 
pozycji opublikowany został obszerny wierszowa-
ny poemat „Do Mickiewicza”. Poetka wdzięczna 
za wydanie obu książeczek obdarowała mnie tym, 

co miała najcenniejszego – dobrym słowem oraz 
oprawionym w ramki, zasuszonym wielkim eg-
zotycznym motylem. Obrazek przetrwał do dziś 
w moich zbiorach, a dobre słowo – w życzliwej pa-
mięci o autorce wierszy.

Jej życie toczyło się szczęśliwie aż do tra-
gicznej niedzieli w 1988 roku, gdy wybuchł po-
żar i dom uległ spaleniu na skutek nieostrożności 
współlokatorki. Apolonia z powodu kolejnej trau-
my ponownie trafiła do szpitala. Kiedy doszła do 
siebie, na krótko zamieszkała u swojej siostrzenicy 
Krystyny Winiarczyk, której także służyła wszelką 
pomocą. Miała jednak coraz mniej sił. Później na 
kilka miesięcy przygarnęła ją nauczycielka Anna 
Fornal, u której przebywała do chwili, gdy Jan 
Plaśkota udostępnił jej stary drewniany dom. Do-
brzy ludzie pomogli przygotować go do zamieszka-
nia. Wystarali się o zasiłek i obiady z miejscowej 
gospody „Świtezianki”. Z pomocy społecznej przy-
dzielono jej także opiekunkę Beatę Panas. Domo-
wy budżet ratowało jeszcze niewielkie stypendium 
dla twórców ludowych, o które wystarał się radny 
i chórzysta Stanisław Dubaj. 

Z czasem Apolonia Proskura podupadła 
jeszcze bardziej na zdrowiu. Miała kłopoty z pa-
mięcią i wymagała stałej opieki. Jej życie się zmie-
niło. Niewielu ludzi już do niej zaglądało. Znajo-
mi przestali oczekiwać od niej pomocy, zabrakło 
rozmówców i nawet najwierniejszych słuchaczy 
pięknych melodyjnych wierszy recytowanych z pa-
mięci. Ksiądz proboszcz Józef Kaproń pod koniec 
1992 roku wystarał się dla niej o miejsce w pobli-
skim Domu Opieki Społecznej w Surhowie, praw-
dopodobnie Apolonia już tam spędzała wigilię Bo-
żego Narodzenia, ponieważ ostatnie świadczenie 

Andrzej David MisiuraPatronka poetyckiej rodziny

Apolonia Proskura (pierwsza od lewej), 
Feliks Kuś i Krystyna Winiarczyk

Egzotyczny motyl, elipsa wym. 32,0 x 24,5 cm



�0

w Siennicy Różanej pobrała w listopadzie. Nigdy 
nie mogła się odnaleźć w nowym otoczeniu i kilka-
krotnie uciekała w rodzinne strony. 

Zmarła w Surhowie w kilka dni po swoich 
87. urodzinach – 12 marca 1994 roku. Pochowana 
została w sąsiedztwie kaplicy na cmentarzu para-
fialnym w Siennicy Różanej. Po latach obok niej 
spoczęli: Helena i Edward Kaznowscy oraz Jan 
Plaśkota. Na pewno wiele radości przysporzyłby 
Apolonii widok kapliczki z figurą Matki Boskiej, 
którą przed dawnym domem wybudował w 2000 
roku pobożny kościelny.

Gromadząc przed laty materiały do wstępu 
debiutanckiego tomiku Apolonii Proskury „Na tle 
ciszy”, zanotowałem jedną z wypowiedzi autorki: 
Nie jestem samotna – od dzieciństwa moją przy-
jaciółką jest poezja. Najbardziej lubię pisać wier-
sze religijne, a sławni ludzie; artyści, szczególnie 
poeci są w moim wewnętrznym świecie posta-
ciami przewijającymi się w najwyższych sferach 
ducha. Podczas moich wizyt u Apolonii poetka 
o sprawach osobistych nie mówiła jednak zbyt wie-
le. Wydawała się najszczęśliwsza wtedy, gdy poja-
wiało się natchnienie – mistyczny gość pełen jas-
ności i taktu, na zawsze zaprzyjaźniony z Bogiem.

Oprócz wierszy o tematyce religijnej, 
w twórczości autorki znajduje się niemało utwo-
rów metapoetyckich, w których podmiotem li-
rycznym jest poeta i natchnienie. Cała twórczość 
Apolonii Proskury wprowadza w świat subtelny 
i romantyczny, uświęcony poezją. Wiele utworów 
nosi formę rozbudowanych aforyzmów, czasem 
dowcipnych, a czasem moralizujących. Większość 
prac uległo zniszczeniu lub bezpowrotnie zaginęło. 
Niektóre jednak udało się odtworzyć dzięki wyjąt-
kowej pamięci autorki, bo potrafiła je pięknie re-
cytować – wśród nich poemat poświęcony Adamo-
wi Mickiewiczowi, liczący blisko pięćset wersów. 
Początkowo twórczość poetki znana była jedynie 
w ustnym przekazie, bo rękopisy widzieli tylko 
szczęściarze. 

Z końcem roku 2018 ukazał się długo 
oczekiwany zbiór poezji pt. „Spod brwi strzechy” 
Apolonii Proskury, na który złożyły się wiersze 
pochodzące z tomiku debiutanckiego oraz dwóch 
zachowanych zeszytów, przechowywanych przez 
zasłużoną nauczycielkę Annę Fornal. Okładkę 
książki zdobi reprodukcja obrazu nie mniej uzdol-
nionej artystki, świetnej malarki Marii Rutkow-
skiej ze Stójła. Należy ubolewać, że żadna z autorek 
nie mogła nacieszyć oczu widokiem tej publikacji 

– Apolonia zmarła lata temu, a Maria – niespo-
dziewanie w 2018 roku. 

Centrum Kultury w Siennicy Różanej ma 
w swoich planach wydanie jeszcze utworów saty-
rycznych oraz poematu „Do Mickiewicza”, albo-
wiem Apolonia Proskura to „urodzona poetka”, 
która swoją szlachetną postawą i twórczością lite-
racką zapisała piękną kartę historii gminy Siennica 
Różana.

Andrzej David Misiura

PS: Szanowni Czytelnicy, zwracamy się z prośbą 
o użyczenie kopii fotografii lub innych dokumen-
tów dotyczących życia i twórczości Apolonii Pro-
skury. Prosimy o przekazanie ich do  Centrum Kul-
tury w Siennicy Różanej.

Z tomiku: „Spod brwi strzechy”

Apolonia Proskura

Serce

Serca nie warto otwierać
ot tak, pierwszemu lepszemu, 
nie pozwolić w sercu szperać,
w każdym razie nie każdemu.
 
Uchylać zasłony serca,
by wśród przyjaciół oszczerca 
nie znalazł się, nie plądrował, 
by w sercu nie przenicował
 
dobrych uczuć na złą stronę,
na intencje wywrócone, 
z prawej strony na lewą.
Wtedy, o wtedy, jak drzewo
 
podcięte przyjaźń upadnie,
zwali się jak kłoda, na dnie 
serca leży, aż wypuści pęd, 
który rośnie w pamięci.
 
Pęd zawiedzionych nadziei,
przez mniemanych dobrodziei.
W maskach przyjaciele obłudni
zawsze wrodzy i paskudni.

Andrzej David MisiuraPatronka poetyckiej rodziny
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Chatka serca mego

W najuboższej chatce serca mego
moja mizerna dusza się krząta.
Odkurza chatkę, zamiata, sprząta,
spodziewa się najdostojniejszego

gościa – Króla Królów, Władcy, Pana.
Pan przyjść obiecał – uradowana!
Jakże dusza nędzarka się ośmiela
zapraszać wszechświata właściciela?

Mając tę nędzną serca chatynę,
jak umiała, tak przyozdobiła.
Nadzieją zieloną umaiła,
z miłości róż czerwonych uwiła

Wieniec zdobi bramę triumfalnie.
Ściereczką żal z sumienia ściera,
kurz zebrała. W intencji na stoliku
bukiecik fiołków we flakoniku.

Ufności flakonik kryształowy – 
dostała go od Nieba Królowej.
Podarek ten bezcennej wartości – 
dusza odczuwa bezmiar radości.

Wdzięczna Niepokalanej Panience 
w zamian na zawsze odda jej serce.

Szczęście

Szczęście chodzi tajemnymi drogami,
nie pozwala się ludziom oswoić,
może się jedynie komuś przytrafić.

A kto już swoje szczęście złapał,
goniąc za nim, mocno się zasapał.
Teraz w piersi dech mu się zapiera,
bo siły roztrwonił i tylko pot ociera.

A może szczęście czasami 
mieszka pomiędzy gwiazdami?
Włóczy się w wieczornym mroku.

Gdybyż mieć taką moc wzroku,
aby je strącić z obłoków,
by nie spadło, lecz usiadło 
na sercu za nim stęsknionym.

Myśl ludzka
 
Myśl ludzka nie zna granicy,
bo któż granice wytyczy
myślom jak wiatru w przestworzach,
ani na ziemi, ani na morzach.
 
Nigdzie nikt jej nie zatrzyma
najbystrzejszymi oczyma.
Nie dojrzy jak wiatru w polu,
choć jest i potrząsa kąkolem
 
wśród zboża, ukrytym kwiatem,
prosem różowym i bławatem
szafirowym oraz czerwonym
makiem, bardzo nastrojowym.
 
Jak łan pochylonych kłosów
podobnych do płowych włosów,
pełna w przedżniwnym czasie,
dojrzała w czerwcowej krasie.

Samotność bez nadziei

Zda mi się wszystko stracone,
nie ma już żadnej nadziei, 
w gorączce jak w ogniu płonę, 
w dniach swego osierocenia.

Duch osamotniony w rogu 
kniei szlocha. Na barłogu
myśli swoich marnej pryczy
trwa w agonii. Nikt gromnicy
nie zapala konającemu.

Andrzej David MisiuraPatronka poetyckiej rodziny

Apolonia Proskura, Spod 
brwi strzechy, wiersze, 
okładka Maria Rutkowska, 
Centrum Kultury – 
Siennica Różana 2017, 
ss. 112, nakład 500 egz., 
ISBN 978-83-949871-2-1
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Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Szkoła 
Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Ró-
żanej, Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej, 
Urząd Gminy w Siennicy Różanej i Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej.

Kalendarium wydarzeń 
marzec 2018 – październik 2019

2018

4.03.18. Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych zorganizowała w Chełmie 
Fundacja Wolność i Demokracja oraz Chełm-
skie Towarzystwo Samorządowe. W wydarze-
niu wzięli udział uczniowie i nauczyciele z Ze-
społu Szkół CKR w Siennicy Różanej. Po mszy 
w intencji poległych i złożeniu wieńców pod 
pomnikiem AK w Parku Miejskim, uczestni-
czyli w honorowym biegu na 1963 m.

4.03.18. Roczne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze KGW w Siennicy Różanej połączone 
z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet.

5.03.18. W ramach obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szko-
le Podstawowej w Siennicy Różanej odbył się 
apel w hołdzie dla tych, którzy walczyli o wol-
ną Polskę. Uczniowie klas IV, VII oraz II i III 
gimnazjum przygotowali wzruszające wiersze 
oraz piosenki, a także przypomnieli życiorysy 
niektórych żołnierzy.

5.03.18. Na Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Lublinie zorganizowano warsztaty dla ucz-
niów Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej. 
Przygotowało je Studenckie Koło Naukowe 
Dietetyków, dotyczyły wpływu diety na rozwój 
młodego organizmu. Uczniowie sprawdzali 
zawartość soli, cukru i tłuszczu w produktach 
często wybieranych przez młodzież. W ten nie-
codzienny sposób podnosili swoje kompeten-
cje zawodowe.

6.03.18. Spotkanie z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich w 
Żdżannem.

7.03.18. Ekipa TVP Lublin gościła na próbie 
generalnej sztuki „Druga próba Czechowa” w 
wykonaniu Teatru Pokoleń. Reportaż emito-
wano w programie „Afisz” (wtorek 13.03.18).

7.03.18. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej odbył się VI Międzyszkolny Konkurs 
Kulinarny „Naleśnikowe fantazje”. Udział w 
nim wzięli uczniowie ze szkół podstawowych 
w Siennicy Różanej, Siennicy Nadolnej, Kru-
pego, Fajsławic i Orłowa Drewnianego. Oce-
niano sprawność w posługiwaniu się sprzętem 
kuchennym, przestrzeganie zasad bhp, walory 
organoleptyczne wykonanych naleśników oraz 
sposób prezentacji. Najlepsza okazała się dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Róża-
nej, II miejsce zajęła młodzież z Fajsławic, a 
miejsce III – z Siennicy Nadolnej.

8.03.18. W sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Siennicy Różanej odbyła się uroczystość z 
okazji Dnia Kobiet adresowana do pań z instytu-
cji samorządowych, emerytek, działaczek KGW, 
sołtysek i radnych. Życzenia złożyli przedstawi-
ciele miejscowych władz oraz Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkow-
ski. Teatr Pokoleń zaprezentował przedpremie-
rowy spektakl „Druga próba Czechowa”.

10.03.18. Spotkania z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich 
w Siennicy Królewskiej Małej i Kole Gospodyń 
Wiejskich w Zagrodzie.

11.03.18. W niedzielne popołudnie Teatr Po-
koleń zawitał do gminy Borki na zaproszenie 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
Izabeli Smogarzewskiej  i wójta Radosława Sa-
łaty. Spektakl odbył się w miejscowej szkole i 
oglądano go z zainteresowaniem. Wizyta prze-
biegała w sympatycznej atmosferze i zakończy-
ła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

11.03.18. Odchodząca na emeryturę sekretarz 
gminy Krystyna Skóra przekazała funkcję ko-
ordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Siennicy Różanej obecnemu sekretarzowi gmi-
ny Dariuszowi Turzynieckiemu.
Uroczystość uświetnił ks. dr hab. prof. KUL 
Marian Pokrywka wykładem „Przyjaźń – dar i 
zadanie”. Nawiązywał w nim do pani Krystyny, 
która potrafi stworzyć przyjazną atmosferę, zy-
skując powszechną sympatię.

12.03.18. Młodzież i nauczyciele z Zespołu 
Szkół CKR w Siennicy Różanej uczestniczyli 
w szkoleniu na temat korzystania z aplikacji 
„eWniosekPlus” skierowanej do rolników ubie-
gających się o dopłaty z UE. Szkolenie przepro-
wadzili przedstawiciele Agencji Restrukturyza-



��

K
A

L
E

N
D

A
R

IU
M

 W
y

D
A

R
Z

E
ń

cji i Modernizacji Rolnictwa – Joanna Palikot 
i Dawid Fornal.

12.03.18. Bezpłatne badanie wzroku w Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej.

13.03.18. W ramach współpracy z Przedsię-
biorstwem Wdrażania Nowych Technologii 
Remontowych Sp. z.o.o. Energoremont, ucz-
niowie z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej 
odwiedzili siedzibę firmy i halę produkcyjną, a 
także poznali zasady zatrudnienia. Wycieczka 
edukacyjna została zorganizowana w ramach 
przygotowania zawodowego uczniów z klas 
mechanizacji rolnictwa.

13.03.18. Warsztaty kulinarne zorganizowane 
w Centrum Kultury w Siennicy Różanej przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Borunia.

13-15.03.18. Zespół Szkół CKR w Sienni-
cy Różanej uczestniczył w dorocznej Giełdzie 
Szkół EDUwybory 2018, zorganizowanej przez 
Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. Tym ra-
zem na miejsce spotkania uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych wybrano 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie. 
Giełdę w kolejnych dniach odwiedziło ponad 
1000 uczniów. Młodzież z Siennicy Różanej 
przygotowała prezentację o szkole i zestaw ma-
teriałów promocyjnych, które pomogą młod-
szym kolegom podjąć decyzję co do dalszej 
drogi kształcenia.

15.03.18. W Rejowcu Fabrycznym odbyły się 
Targi Edukacyjne „Świadomie do celu” zorga-
nizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery. 
Uczestniczyli w nich uczniowie szkół podsta-
wowych oraz szkoły ponadpodstawowe, w tym 
Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej. Szkolne 
stoisko promocyjne cieszyło się ogromnym za-
interesowaniem, na co wpływ miała zarówno 
ciekawa oferta edukacyjna, jak i smaczny po-
częstunek.

16.03.18. Uczniowie z klas żywienia Techni-
kum im. A. Cieszkowskiego w Siennicy Różanej 
uczestniczyli w programie edukacyjnym „Szef 
dla młodych talentów”. W ramach programu 
organizowane są cykle warsztatów i spotkań 
z wybitnymi szefami kuchni, wyróżnionymi 
przez Żółty Przewodnik Gault&Millau Polska. 
W Akademii Inspiracji Makro w Warszawie 
odbyło się jedno z nich – „Mikser Kulinarny” 
dla 300 uczniów ze szkół gastronomicznych z 

całej Polski. Było to niezwykle cenne doświad-
czenie dla młodzieży z Siennicy Różanej.

16.03.18. Młodzież z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej udała się wraz z opiekunami 
na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 
AGROTECH w Kielcach. Na 24. edycji targów 
zaprezentowało się 800 firm z 24 krajów świa-
ta. To doskonała okazja, aby poznać najnowo-
cześniejsze osiągnięcia techniki rolniczej i uzu-
pełnić wiedzę zawodową.

18.03.18. Kiermasz Wielkanocny pomimo 
mroźnej pogody przyciągnął tłumy. Dziewczę-
ta z Zespołu Tańca Nowoczesnego „No Name” 
oczarowały nastrojowym walcem z filmu „Noce 
i dnie”. Spotkanie zakończył wernisaż malar-
stwa Andrzeja Davida Misiury. Autor poddał 
losowaniu trzy obrazy, które trafiły do Elżbiety 
Petruk, Bożeny Kowalewskiej i Barbary Anto-
niak.

19.03.18. W Muzeum Powstania Warszaw-
skiego w Warszawie odbyła się lekcja muzealna 
„Barwa i broń”, w której wzięła udział młodzież 
z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej. Ucz-
niowie obejrzeli również film „Miasto ruin” i 
rozwiązali test sprawdzający zdobytą wiedzę. 
Zajęcia w muzeum prowadził Mariusz Miroz.

19 i 23.03.18. Uczniowie z Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej wzięli udział w szko-
leniu na temat ceremoniału wojskowego oraz 
prezentacji sztandaru. Wydarzenie zorgani-
zowano dzięki współpracy szkoły z Jednostką 
Wojskową 1230 w Chełmie, co ma związek z 
uruchomieniem w Siennicy Różanej wojsko-
wej klasy mundurowej. Młodzież zrealizowała 
także zajęcia na strzelnicy i uczestniczyła w 
podstawowym szkoleniu strzeleckim.

20.03.18. W sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny odbył się konwent wójtów powiatu krasno-
stawskiego z udziałem burmistrza Krasnego-
stawu i starosty.

20.03.18. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej podsumowano Wielkanocną Akcję 
Charytatywną, zorganizowaną we współpracy 
z Centrum Charytatywnym w Krasnymstawie. 
Akcja polegała na zbiórce żywności w celu przy-
gotowania paczek dla osób potrzebujących.

20.03.18. Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Siennicy Różanej obchodzili Dzień św. Patryka – 
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patrona Irlandii. Były więc piosenki zespołu The 
Cranberries, Enyi, pokaz tańca irlandzkiego oraz 
oczywiście konkurs wiedzy o Irlandii. Mistrzami 
w tej ostatniej dziedzinie okazali się gimnazjali-
ści: Maria Leszczyńska oraz Jakub Mrowiński.
 
22.03.18. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej odbyły się uroczyste obchody Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dnia Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej i rocznicy tragedii 
smoleńskiej. 

22.03.18. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej zorganizowano szkolny etap X Ogól-
nopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii 
i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Zwy-
cięzcą został Bartłomiej Kawka i to on repre-
zentował szkołę 18.04.18 w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. II 
miejsce uzyskał Jakub Żeliszczak, a III miej-
sce – Dawid Tokarczyk. Nagrody dla zwycięz-
ców ufundowała Placówka Terenowa KRUS w 
Krasnymstawie.

22.03.18. W Galerii Panorama młodzież z 
Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej zapre-
zentowała ofertę edukacyjną i przygotowała 
poczęstunek dla wszystkich uczestników hap-
peningu. Był to swoisty pokaz talentów kuli-
narnych. Akcji towarzyszyła charakterystyczna 
szkolona maskotka, która zapraszała do zaba-
wy i do poznania atutów siennickiej szkoły.

24.03.18.  Zespół Tańca Nowoczesnego „No 
Name” zaprezentował swoje umiejętności na 
przeglądzie Marce Dance w Krasnymstawie.

25.03.18. Kiermasz wielkanocny z udziałem 
przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z te-
renu gminy Siennica Różana. 

28.03.18. W Centrum Kultury w Siennicy Róża-
nej odbyło się ludowe spotkanie wielkanocne.  

04.18. Grupa uczniów z gimnazjum z Sienni-
cy Różanej wzięła udział w VII edycji Ogólno-
polskiego Konkursu „Projekt z klasą”. Celem 
głównym projektu „My school – my life” był 
wzrost świadomości kulturowej uczniów po-
przez komunikowanie się i współdziałanie z 
rówieśnikami z innych krajów europejskich z 
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi TIK. 
Najważniejszym elementem w projekcie była 
współpraca międzynarodowa, co wiąże się z 
promocją wielokulturowości, przełamywaniem 

uprzedzeń i zmianą nastawienia młodych ludzi 
do „inności”, tak aby stali się otwartymi na 
świat obywatelami.

7.04.18. Dziewczęta z zespołu „No Name” 
uczestniczyły w warsztatach z udziałem baletu 
Magnificat z USA, prezentującego tego dnia 
widowisko pt. „Bezpieczna kryjówka”.

8.04. 18. Oficjalna siennicka premiera sztuki 
„Druga próba Czechowa” wg scenariusza 
Andrzeja Misiury i w reżyserii Tadeusza 
Kicińskiego odbyła się na scenie Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej. 

12.04.18. W ramach promocji 45. wydania 
„ZIARNA”, wystąpiły solistki ze Strefy Wokal-
nej CK oraz Zespół Tańca Nowoczesnego „No 
Name” prezentowany na okładce czasopisma. 
Zapoznano zebranych z wystawą malarstwa 
Andrzeja Davida Misiury, który otrzymał od wi-
cedyrektora Zespołu Szkół CKR Anny Kowalik, 
pamiątkowy grawerton z podziękowaniem na 
okoliczność wystawy oraz owocnej współpracy 
pomiędzy szkołą a Centrum Kultury. Gościem 
specjalnym spotkania byli Elżbieta i Stefan Cie-
chanowie – potomkowie artysty rzeźbiarza Jó-
zefa Ciechana pochodzącego z Siennicy Różanej 
– autora m.in. znanego popiersia marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego czy pomnika na krasnostaw-
skim rynku.

18.04.18. W Internacie Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej pożegnano mieszkańców 
z klasy czwartej Technikum im. A. Cieszkow-
skiego, którzy kończą edukację w Siennicy 
Różanej, przystępując w maju do egzaminów 
maturalnych. Wzruszający wieczór zorganizo-
wali młodsi koledzy pod kierunkiem wycho-
wawców.

18.04.18. W sali konferencyjnej siennickiego 
Urzędu Gminy miała miejsce debata o bezpie-
czeństwie w gminie Siennica Różana.

19.04.18. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej młodzież wykonała symboliczne żon-
kile i przypinała je kolegom oraz nauczycie-
lom, przypominając o 75. rocznicy powstania 
w getcie warszawskim. To symboliczne nawią-
zanie do pewnej tradycji – bukiet żonkili pod 
Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie 
kładł w każdą rocznicę znany kardiolog Marek 
Edelman – ocalały z Holokaustu bohater książ-
ki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”. 
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Od tego wzięła swój początek Akcja Społeczno-
Edukacyjna „Żonkile”.

22.04.18. Słuchacze i sympatycy UTW w 
Siennicy Różanej uczestniczyli w wykładzie 
„Woda – tajemnicza substancja” prof. dra 
hab. Andrzeja Dąbrowskiego. Wykładowca 
przypomniał, że dzięki wodzie istnieje życie, 
natomiast ciało ludzkie składa się w 70-80% 
z wody, dlatego zalecane jest spożywanie 2,5 l 
wody dziennie.

24.04.18. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej odbył się Dzień Patrona „Siennickie 
Augustynki” połączony z Dniami Otwartymi. 
Na cześć patrona przygotowano krótki wy-
stęp pt. „Malkontentom mówimy stanowcze 
NIE, czyli Siennickie Augustynki na próbę”. 
Razem z uczniami i nauczycielami scenkę, w 
której młodzi aktorzy mówili wyłącznie wier-
szem, obejrzeli zaproszeni goście: Ewa Jaro-
sława i Włodzimierz Buczyńscy (znawcy życia 
i działalności A. Cieszkowskiego z Wielkopol-
ski), a także Monika Łukasik i Anna Horecka 
(z pałacu Cieszkowskich w Surhowie), Dariusz 
Michalak, Dariusz Turzyniecki oraz Ewa Misz-
czak i Agnieszka Zaworska. W ramach Dni Ot-
wartych szkołę odwiedziło wielu uczniów szkół 
podstawowych, m.in. z Cycowa, Izbicy, Kraśni-
czyna, Krupego, Małochwieja Dużego, Orłowa 
Drewnianego, Sielca i Siennicy Różanej.

24.04.18. Odbyły się warsztaty „Niezwykły 
świat robotów” prowadzone przez pracownika 
wytwórni robotów humanoidalnych i jedno-
cześnie edukatora Grupy Edukacja 3.0 z Pu-
ław. Uczniowie mogli się podczas nich dowie-
dzieć, czym tak naprawdę są roboty, jak trudne 
jest ich tworzenie oraz co trzeba umieć, by w 
przyszłości zająć się robotyką. Na zakończenie 
uczniowie sami mogli wykorzystać roboty do 
wykonania prostych czynności.

24.04.18. Dzieci z punktu przedszkolnego i klas 
I–III zaprezentowały inscenizację zatytułowaną 
„Jak rozweselić Ziemię?” Mali aktorzy z okazji 
Dnia Ziemi postanowili zwrócić uwagę na prob-
lem zanieczyszczenia środowiska przez działal-
ność człowieka. Śpiewem, tańcem, recytacją za-
chęcali widzów do segregacji śmieci i dbałości o 
porządek w swoim najbliższym otoczeniu. 

25.04.18. Zespół Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej zorganizował dla mieszkańców całego regio-
nu konferencję „ASF – edukacja i zwalczanie” 

w ramach ogólnopolskiego cyklu spotkań przy-
gotowywanych w szkołach prowadzonych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród pre-
legentów obecni byli: Rafał Romanowski – Pod-
sekretarz Stanu w MRiRW, Robert Gmitruczuk 
– Wicewojewoda Lubelski, dr hab. Krzysztof 
Niemczuk – Dyrektor Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego w Puławach, Wioleta Kniżew-
ska – z Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Łowieckiego oraz dr Paweł Piotrowski – Wo-
jewódzki Lekarz Weterynarii. W konferencji 
wzięło udział 200 uczestników, którzy nie tylko 
wysłuchali prelekcji, ale też zaangażowali się w 
dyskusję na temat ASF. Z okazji tego ważnego 
wydarzenia, dokonano uroczystego otwarcia 
szkolnego placu manewrowego, który będzie 
służył uczniom do ćwiczenia umiejętności jazdy 
samochodem i ciągnikiem. Swoje stoiska rekla-
mowe udostępnili tego dnia: RSP Zagroda, OSM 
w Krasnymstawie, Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, KRUS oraz Agencja 
Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu. 

29.04.18. Rozegrano IV Turniej Szachowy 
o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana. W 
szranki stanęło 29 zawodników reprezentu-
jących: Fajsławice, Żółkiewkę, Krasnystaw, 
Chełm, Leśniowice, Wojsławice oraz Siennicę 
Różaną. W grupie szkół podstawowych klasyfi-
kacja przedstawiała się następująco: I miejsce 
– Mikołaj Drozd, II – Igor Tkaczyk, III – Karol 
Kostka. W grupie szkół ponadpodstawowych: I 
miejsce – Maciej Stańczuk, II – Norbert Gór-
nik, III – Jakub Tkaczyk. W grupie dorosłych: 
I miejsce – Wojciech Bolesta, II – Remigiusz 
Stańczuk, III – Arkadiusz Łuczkiewicz. Tytuł 
najlepszej zawodniczki otrzymała Kinga Jan-
kowska. Tytuł najlepszego zawodnika drużyny 
gospodarzy przypadł Marcinowi Bielakowi, a 
tytuł najmłodszego zawodnika turnieju otrzy-
mał Adam Zaraza. Zwycięzcom wręczono pu-
chary i nagrody rzeczowe. Ponadto wszyscy 
uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz reklamówki z długopisami 
i wydawnictwami Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej, które wręczył wójt Leszek Proskura 
oraz sędzia Piotr Liśkiewicz. Specjalne podzię-
kowania do współorganizatorów turnieju – Re-
migiusza Stańczuka i Zbigniewa Bednarczyka 
– skierował dyrektor Andrzej David Misiura.

10.05.19. Integracyjne spotkanie pracowni-
ków Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej  i Centrum Kultury z okazji 
Dnia Samorządowca.
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11.05.18. W Młodzieżowym Domu Kultury w 
Krasnymstawie odbył się XIV Powiatowy Kon-
kurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpie-
waj, śpiewaj i graj”. Szkołę Podstawową w Sienni-
cy Różanej reprezentowały: Julia Lato, Martyna 
Popik, Kinga Stefaniak oraz Wiktoria Jarosz. Jej 
wykonanie piosenki „Kasztany” zostało wyróż-
nione przez jury, a wokalistka zyskała uznanie za 
barwę głosu i wrażliwość muzyczną.

13.05.18. Festyn Niepodległościowy zainaugu-
rował obchody „Stulecia Odzyskania Niepodle-
głości” w gminie Siennica Różana. Rozpoczął 
się mszą świętą w parafialnym Kościele Wnie-
bowzięcia NMP. Przemarsz uczestników do am-
fiteatru poprzedzała kolumna zabytkowych mo-
tocykli oraz przedwojenna limuzyna, w której 
usiedli historyczni właściciele Siennicy Różanej: 
Mikołaj Rej (Stefan Zając) i Mikołaj Siennicki 
(Bogdan Kargul). Towarzyszył im kombatant 
Julian Kubina. W takt muzyki granej przez Or-
kiestrę Dętą z Tarnogóry maszerowało siedem 
pocztów sztandarowych i reprezentacje jedno-
stek OSP pod komendą druha Janusza Dobosza 
oraz goście i mieszkańcy gminy.

16.05.18. Dzieci z Punktu Przedszkolnego w 
Siennicy Różanej miały okazję spotkać się z 
pracownikiem pasieki „Boża Iskierka” z Męci-
ny Małej. Młodzi przyjaciele przyrody poznali 
życie pszczół, etapy powstawania miodu, histo-
rię pszczelarstwa oraz uświadomili sobie, jak 
duże jest znaczenie dla przyrody i człowieka 
tych małych owadów.
 
17.05.18. Młodzież z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej zorganizowała kolejny piknik 
edukacyjny w Galerii Panorama w Krasnym-
stawie. Przy tej okazji odbył się pokaz umiejęt-
ności kulinarnych uczniów i prezentacja oferty 
edukacyjnej. 

18.05.18. Drużyna w składzie: Julia Pawłoś, 
Zuzanna Daniluk, Oliwia Ciechan, Łukasz Kor-
kosz, Oliwia Chadaj i Aleksandra Chadaj zaję-
ła II miejsce w powiatowym etapie Konkursu 
Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”. 
Uczniowie długo przygotowywali się do testu, 
projektowali koszulkę oraz ćwiczyli choreogra-
fię do scenki na temat asertywności. Ich trud 
opłacił się i został nagrodzony.

22.05.18. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej uczestniczyli w Tygodniu 
Drzwi Otwartych w Instytucie Uprawy Nawo-

żenia i Gleboznawstwa – Państwowym Insty-
tucie Badawczym w Puławach. To wynik stałej 
współpracy szkoły z tą instytucją badawczą i 
doskonała okazja, by spojrzeć na rolnictwo z 
niecodziennej,  naukowej strony.

24–25.05.18. Uczniowie z Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej uczestniczyli w war-
sztatach na temat bezpiecznego korzystania z 
cyberprzestrzeni w ramach programu „Cyber-
nauci – kompleksowy projekt kształtowania 
bezpiecznych zachowań w sieci”. To projekt re-
alizowany przez Fundację Nowoczesna Polska 
i Collegium Civitas, sfinansowany ze środków 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia 
prowadził trener Dariusz Figura.

28–30.05.18. Rada Rodziców Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej dla klasy o najlepszej 
frekwencji oraz osób angażujących się w życie 
szkoły ufundowała wycieczkę do Zakopanego. 
Młodzież w ciągu kilku dni poznała okolice 
„stolicy Tatr”, wspięła się na Gubałówkę oraz 
powędrowała nad Morskie Oko.

29.05.18.  W Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
odbyło się spotkanie z Dariuszem Turzynie-
ckim, który przedstawił słuchaczom temat: 
„Wyzwania XXI wieku”. Omówił zagrożenia 
jakie niesie ze sobą intensywny rozwój gospo-
darki światowej od czasu wynalezienia maszy-
ny parowej do współczesności.

2.06.18. Przez gminę Siennica Różana prze-
jechali uczestnicy 62. Międzynarodowego Wy-
ścigu Kolarskiego Przyjaźni Polski-Ukraińskiej 
im. płk. Skopenki. Ostatecznym zwycięzcą wy-
ścigu został Patryk Górecki reprezentujący KS 
Pogoń Mostostal Puławy. 

3.06.18. Cykl niepodległościowych pikników 
sołeckich otworzyły Wierzchowiny. Imprezę 
rozpoczęła polowa msza święta koncelebrowa-
na przez proboszcza ks. kanonika Józefa Sereja 
oraz kapelana służb mundurowych ks. kano-
nika Henryka Kozyrę. Słoneczna pogoda przy-
ciągnęła mieszkańców wsi. Przed wystąpienia-
mi gości odegrana została „Rota” i wręczono 
gminne medale z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości. W części artystycznej wystąpi-
ły: Chór Mieszany „Echo” z Woli Siennickiej, 
solistka Agnieszka Proskura, Kapela Ludowa 
„Siennica” i Kapela „Kataryna”. Przy wspólnym 
stole degustowano grillowane specjały.



��

K
A

L
E

N
D

A
R

IU
M

 W
y

D
A

R
Z

E
ń

5.06.18. Prezentacja firmy „Nolim Belno” od-
była się w Centrum Kultury. 

8.06.18. Nad zalewem w Siennicy Różanej 32 
uczniów miejscowej szkoły podstawowej i gim-
nazjum wzięło udział w zawodach wędkarskich. 
Imprezę w ramach Dnia Dziecka zorganizowa-
ło Koło Wędkarskie „Sandacz” w Siennicy, sek-
cja wędkarska przy Kole Łowieckim „Szarak” 
oraz Wójt Gminy Siennica Różana.

10.06.18. Zespół Tańca Nowoczesnego „No 
Name” Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
zdobył I nagrodę na VI Powiatowym Festiwalu 
Piosenki i Tańca w Żółkiewce. Kierownikiem i 
choreografem zespołu jest Sabina Englot.  

11.06.18. Uczniowie klas I–III podsumowa-
li projekt edukacyjny „Pokochaj las”. Podczas 
realizacji zadań projektowych dzieci obejrza-
ły film „Wędrówki Skrzata Borówki – Las”, 
uczestniczyły w zajęciach w szkółce leśnej 
„Borek”, rozwiązywały zagadki o zwierzętach, 
wykonały plakat prezentujący warstwy lasu, 
a nawet wzięły udział w „Leśnej olimpiadzie”. 
Dzięki temu projektowi uczniowie wzbogacili 
wiedzę na temat lasu i jego mieszkańców, do-
wiedzieli się, dlaczego należy chronić lasy i ich 
zasoby oraz ciekawie i twórczo spędzili ze sobą 
czas.

14.06.18. Oferta handlowa firmy „KAZMIR” 
w Centrum Kultury. 
 
17.06.18. Drugi Piknik Niepodległościowy 
zorganizowało społeczeństwo Stójła i Sienni-
cy Królewskiej Małej, która była gospodarzem 
imprezy. Wydarzenie uatrakcyjniła Grupa 
Motocyklowa „Jednorożec”. Tradycyjnie po 
wysłuchaniu „Roty” wręczono medale z oka-
zji 100-lecia odzyskania niepodległości. Po 
wystąpieniach okolicznościowych ks. kanonik 
Ryszard Siedlecki poświęcił pamiątkową tab-
licę, którą ufundował Marcin Kozik z firmy 
SEVEN z Chełma. Tablicę umieszczono na ka-
mieniu podarowanym przez panią Halinę Bo-
rys ze Stójła. Część historyczną w wykonaniu 
miejscowych dzieci prowadziły panie sołtys z 
obu miejscowości – Urszula Truskowska i Ma-
ria Jeleń. Koncertował Żeński Zespół Ludowy 
„Sienniczanki” i Kapela Ludowa „Siennica”. W 
uroczystości uczestniczyli posłowie Grzegorz 
Raniewicz i Jarosław Sachajko. Bawiła rekon-
strukcyjna grupa motocyklowa. Dla nikogo nie 
zabrakło poczęstunku.

19.06.18. Uczniowie, którym niestraszny jest 
wielogodzinny wysiłek fizyczny, wzięli udział 
w rajdzie rowerowym. Była to jeszcze jedna 
forma uczczenia 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości. Trasa wiodła z Siennicy Różanej 
przez Baraki do Kolonii Zastawie. W trakcie 
podróży znany regionalista Jan Henryk Ci-
chosz z Krasnegostawu opowiadał uczniom o 
walkach, jakie stoczono w tej okolicy podczas 
I wojny światowej oraz podczas wojny polsko-
bolszewickiej w 1920 r. Przy pomniku pole-
głych żołnierzy opowiedział o dramacie, jaki 
rozegrał się w drugiej połowie września 1939 
roku w okolicach Krasnegostawu (w walce z 
Niemcami zginęło 86 polskich żołnierzy). Re-
gionalista podkreślił też, że nie dla wszystkich 
wojna skończyła się w maju 1945 r. Na dowód 
tego zabrał uczniów w miejsce, w którym agen-
ci UB w 1946 roku zamordowali znanego dzia-
łacza ludowego Jana Czubę. Rajd zakończyło 
spotkanie przy ognisku.

22.06.18. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej uroczyście zakończono rok szkolny 
2017/2018. Nauczyciele, pracownicy i mło-
dzież pożegnali dyrektora Jacka Jagiełłę, 
który zakończył swoją kadencję. Tego dnia 
odsłonięto także tablicę pamiątkową z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę suweren-
ności – artystyczną instalację pt. „Twarze 
Niepodległości”. Fotografie uczniów, nauczy-
cieli i pracowników szkoły wykonane na tle 
biało-czerwonej flagi zostały ułożone w kształt 
Polski – w myśl przekonania, że od każdego z 
nas zależy jaka będzie ojczyzna, bo tworzymy 
ją wszyscy.

22.06.18. W ramach współpracy artystycznej 
z Opolskim Centrum Kultury zawitał do 
nas Teatr Pokolenie ze spektaklem „Trudne 
i przewrotne życie Pchły Szachrajki” w 
reżyserii Marka Grabowskiego. Główną 
rolę kreowała z wrodzonym wdziękiem 
Agnieszka Staniszewska. Wszystkie postacie 
prezentowały się w bogatych kolorystycznie 
strojach, o które wystarali się sami aktorzy. 
Zespół przyjęty został z serdecznością przez 
widzów i władze gminy reprezentowane przez 
sekretarza Dariusza Turzynieckiego i dyrektora 
Andrzeja Misiurę. Gościom wręczono specjalne 
podziękowania i okolicznościowy medal Teatru 
Pokoleń. Aktorzy siennickiej sceny podarowali 
wszystkim wykonawcom swój album „Premiery 
Teatru Pokoleń” oraz inne wydawnictwa 
Centrum Kultury. W podsumowaniu Marek 
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Plis – aktor i jednocześnie Przewodniczący 
Rady Miasta w Opolu Lubelskim – dokonał 
prezentacji aktorów swojego Teatru Pokolenie, 
przedstawił krótką historię zespołu. Złożył też 
podziękowanie władzom gminy za zaproszenie 
z nadzieją na rewizytę Teatru Pokoleń. 
Zbieżność w nazwach obu zespołów, to 
obiecująca zapowiedź dalszej współpracy.

24.06.–22.07.18. Młodzież z Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej wzięła udział w zagra-
nicznym stażu zawodowym w ramach projek-
tu „Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu 
zawodowego”. Projekt ten jest współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020). Pobyt 
uczniów w Irlandii organizował partner szkoły 
– Infinity Business College w Cork w Irlandii. 
 
27.06.18.  Grupa słuchaczy UTW w Siennicy 
Różanej zwiedzała rezerwat przyrody „Wodny 
Dół” w Niemienicach. Przewodnikiem był ks. 
prałat Henryk Kapica. Pasjonat fotografowania 
i pieszych wędrówek wskazywał ciekawe okazy 
drzew – długowieczne dęby, strzeliste sosny, 
wiązy, klony, lipy, jawory i rzadko spotykane 
rośliny i kwiaty.

30.06.18. Uroczyste zakończenie siódmego już 
roku akademickiego siennickiego UTW poprze-
dzone było warsztatami kulinarnymi. Prezes 
Anna Fornal przypomniała o całorocznej pracy 
uniwersytetu, a koordynator Dariusz Turzynie-
cki zdał sprawozdanie finansowe. Starosta Ja-
nusz Szpak i dyrektor Jacek Jagiełło podkreślili 
ważną społeczną rolę UTW, a wójt Leszek Pro-
skura, wręczył wyróżniającym się słuchaczom 
Medale Stulecia Odzyskania Niepodległości. 

30.06.18. Podczas Sołeckiego Pikniku Nie-
podległościowego w Woli Siennickiej ks. kan. 
Ryszard Siedlecki poświęcił pamiątkowy obraz 
Matki Boskiej z przeznaczeniem dla miejscowej 
świetlicy. Imprezę prowadzili radna Marzena 
Dubaj i sołtys Zbigniew Markiewicz. W części 
artystycznej wystąpiły: Chór Mieszany „Echo”, 
Zespół Tańca Nowoczesnego „No Name” oraz 
Kapela Ludowa „Siennica”, która przywdzia-
ła nowe koszulki z własnym logo. Wręczono 
gminne medale z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości dla zespołów i działaczy spo-
łecznych oraz solistek kapeli pochodzących z 
Woli Siennickiej. W uroczystości uczestniczyła 
Grupa Motocyklowa „Jednorożec”. Rada Sołe-

cka, KGW oraz OSP zgodnie zadbały o organi-
zację, w tym o stronę kulinarną.

1.07.18. Sołecki Piknik Niepodległościowy w 
Rudce poprzedziła msza św. celebrowana przez 
ks. dziekana prałata Henryka Kapicę, który 
poświęcił odnowione źródło św. Jana Nepo-
mucena. Wręczono okolicznościowe medale, a 
w części artystycznej wystąpiły: Kabaret „Pod 
Siwym Włosem” z Żółkiewki, Piotr Jaworski 
i zespół „Fajny Band”. Suto zastawione stoły 
pod namiotami pozwoliły gościom bawić się do 
późnych godzin.

1.07.18. Kapela Ludowa „Siennica” zdobyła 
II miejsce na V Międzynarodowym Festiwalu 
Ludowym „Łączy nas kultura” w Łopienniku 
Górnym. Gratulujemy!

3–4.07.18. W Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej odbyła się pierwsza część wakacyjnych 
warsztatów teatralnych zorganizowanych przez 
Bibliotekę Publiczną im. R. Kapuścińskiego.

3.07.18. W Centrum Kultury w Siennicy Róża-
nej odbyły się wakacyjne warsztaty kulinarne, 
których celem była nauka robienia pierogów. 
Warsztaty dla dzieci prowadziła jak zawsze 
niezawodna i uśmiechnięta ekipa z Borunia 
pod przewodnictwem królowej pierogów Gra-
żyny Kielech.

4.07.18. Dzieciaki z Centrum Kultury w 
Siennicy Różanej przeżyły niezapomniane 
chwile podczas wakacyjnej wizyty w ośrodku 
„Magiczne Ogrody” w Trzciankach za 
Puławami.

8.07. 18. Piąty z kolei Rodzinny Piknik 
Niepodległościowy był wspólny dla Baraków i 
Siennicy Królewskiej Dużej. Piknik prowadzili 
radni obu wsi: Jadwiga Szaron i Piotr 
Banach. W obu wsiach posadzone zostały 
pamiątkowe dęby, które poświęcił ks. kan. 
Ryszard Siedlecki. Pogoda dopisała, goście 
również. Miał swoje wystąpienie marszałek 
Krzysztof Grabczuk, starosta Janusz Szpak 
oraz wójt Leszek Proskura, który tradycyjnie 
wręczył gminne medale z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości. Pojawiła się Grupa 
Motocyklowa „Jednorożec” prowadząc gry 
i zabawy dla dzieci. Wystąpili uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej oraz 
kapele ludowe z Uchań, Siennicy Różanej, 
Siennicy Nadolnej, z którymi śpiewali Krystyna 
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Kobylańska i Ryszard Król pochodzący z okolic 
obu miejscowości.

10 – 11.07.18. W Centrum Kultury już po raz 
drugi odbyły się warsztaty teatralne dla dzieci, 
które chętnie uczestniczyły w grach i zabawach 
oraz zajęciach bibliotecznych.

11.07.18. Kolejne warsztaty kulinarne w Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej prowadzone 
przez KGW w Boruniu.

11.07.18. W ramach współpracy z Centrum 
Kultury oraz Biblioteką Publiczną im. R. Ka-
puścińskiego druhowie strażacy z naszej gmi-
ny zademonstrowali dzieciom i rodzicom wozy 
strażackie i sprzęt ratowniczy. Udostępnili 
wnętrza samochodów, zorganizowali prze-
jażdżkę i ku ogólnej uciesze uruchomili kurty-
nę wodną. Dzieci odwdzięczyły się występem 
artystycznym.

16–17.07.18. Warsztaty wikliny papierowej w 
pracowni plastycznej Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej. Podczas dwóch części cyklu zajęć 
uczestnicy zajęli się przygotowaniem materia-
łów i wyplataniem przestrzennych serc.

18.07.18. W Centrum Kultury w Siennicy Ró-
żanej odbyła się wakacyjna Noc Kultury. Dzieci 
obejrzały film pt. „Sekretne życie zwierząt do-
mowych", czytały ulubione fragmenty „Małego 
księcia" i znanych bajek. Do atrakcji należało 
wspólne przyrządzanie kolacji i dyskoteka. O 
godz. 22:00 rodzice odebrali uszczęśliwione 
pociechy do domów.

19.07.18. W trzeciej części warsztatów wikliny 
papierowej dzieci pod okiem pracowników Bi-
blioteki i Centrum Kultury wykonywały owalne 
naczynia.

22.07.18. Sołecki Piknik Niepodległościowy 
w Siennicy Różanej rozpoczęła kawalkada mo-
tocyklistów i rowerzystów na czele barwnego 
pochodu młodzieży z flagami narodowymi. Im-
prezę prowadziła przewodnicząca KGW Graży-
na Zaworska i sołtys Marian Manachiewicz. 
Wzorem poprzednich pikników zabrzmiała 
„Rota” i młodzież przedstawiła historyczne 
widowisko. Po wręczeniu gminnych medali 
głos zabrał senator Józef Zając i wicestarosta 
Henryk Czerniej, a ks. prof. Marian Pokrywka 
dokonał poświęcenia tablicy upamiętniającej 
100-lecie odzyskania niepodległości. W boga-

tym programie artystycznym wystąpiły dzieci 
z Punktu Przedszkolnego w Siennicy Różanej, 
Żeński Zespół Ludowy „Sienniczanki” oraz ka-
pele „Siennica” i „Cukrowniacy”. Nie obyło się 
bez konkursów sprawnościowych, które pro-
wadził Waldemar Jurkiewicz oraz członkowie 
grupy motocyklowej „Jednorożec”. Panie z 
KGW przygotowały obiad i zadbały o wyszuka-
ne przysmaki. 

23.07.18. Przeszło dwadzieścia osób uczestni-
czyło w Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
w warsztatach wyrobów z masy solnej. Dzieci 
lepiły i malowały jeżyki oraz koty.

24.07.18. Zainteresowaniem cieszyły się war-
sztaty artystyczne dla dzieci z wykorzystaniem 
bibuły. Z tajnikami niełatwej sztuki wyrabiania 
kwiatów uczestników zapoznała znana twór-
czyni Jolanta Czwalik z Borunia.

24.07.18. Warsztaty kulinarne pieczenia kru-
chych ciasteczek prowadziła przewodnicząca 
KGW w Siennicy Różanej Grażyna Zaworska z 
udziałem pracownic biblioteki i Centrum Kul-
tury w Siennicy Różanej.

26.07.18. Centrum Kultury w Siennicy Róża-
nej zorganizowało wycieczkę do Muzeum Wsi 
Lubelskiej. Bywalcy naszych zajęć zwiedzili 
również Stare Miasto, gdzie rozpoczynał się 
Carnaval Sztukmistrzów. Chociaż pogoda była 
w kratkę nie przeszkodziło to w dobrej zabawie.

29.07.18. Potrójny Sołecki Piknik Niepodle-
głościowy obejmujący miejscowości Kozieniec, 
Maciejów i Zagroda odbył się nad malowni-
czym zalewem w Kozieńcu. Imprezę prowadzi-
li Katarzyna Kondratiuk i Bogdan Kargul. Po 
modlitwie za Ojczyznę ks. kan. Ryszarda Sied-
leckiego referat historyczny wygłosił Mirosław 
Kaczor. W części artystycznej wystąpiły dzieci z 
grupy przedszkolnej oraz koncertowali: J.A.K. 
Band z Karolem Ostrowskim i Karoliną Mącz-
ką, Kapela Ludowa „Siennica” i „Cukrowniacy” 
oraz soliści Agnieszka i Artur Proskurowie. 
Niezawodne panie z kół gospodyń jak zawsze 
zadbały o smaczny poczęstunek. 

11.08.18. Zdjęcie Anny Komajdy z Sienni-
cy Królewskiej Małej przedstawiające ruiny 
zamku w Krupem znalazło się na wystawie 
„Tropem Sobieskiego” w Muzeum Dzsami w 
Esztergom na Węgrzech. Konkurs organizował 
Samorząd Mniejszości Polskiej.
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5.08.18. Udział Kapeli Ludowej „Siennica” w 
XVII Jarmarku Pawłowskim” w gminie Rejo-
wiec Fabryczny. 

7–8.08.18. Rodzinne warsztaty wykonywania 
maskotek z rękawiczek i skarpet zakończyły 
cykl wakacyjnych zajęć artystycznych w Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej. 

8.08.18. Wyrobem kruchych ciasteczek z ro-
dzynkami zakończył się w Bibliotece Publicz-
nej im. R. Kapuścińskiego cykl warsztatów ku-
linarnych dla dzieci. 

12.08.18. Gości Sołeckiego Pikniku Niepod-
ległościowego w Żdżannem witali sołtys Maria 
Ścibak i druh Leszek Wrona, natomiast imprezę 
z dużą wprawą prowadziła Wiesława Popik. W 
części historycznej Agnieszka Czuba przedsta-
wiła historię wsi przygotowaną przez polonistkę 
Marylę Rudzką. Wśród odznaczonych gmin-
nym medalem z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości znalazł się również gość honoro-
wy – marszałek Senatu RP – Bohdan Boruse-
wicz. Głos zabrał m.in. wicemarszałek Krzysztof 
Grabczuk. Wystąpiła niezawodna grupa przed-
szkolna z Siennicy Różanej, zaśpiewały uczenni-
ce Martyna Popik i Julia Lato, kapela „Cukrow-
niacy”, zespół „Folk”, kabaret „Taka potrzeba” z 
Łapiguza i chór „Zorza” ze Skierbieszowa. Poka-
zy i zabawy dla dzieci zapewniła również grupa 
motocyklowa „Jednorożec”, a zaprzyjaźnione 
KGW z Łapiguza urządziło pokaz wyklejania i 
malowania w drewnie.

15.08.18. Kontynuacją „Stulecia Odzyskania 
Niepodległości” był festyn z okazji 550-lecia 
parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Siennicy Różanej z udziałem Zespo-
łu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego 
„Jawor”, który wykonał piękną oprawę polowej 
mszy świętej. Podczas uroczystości sekretarz 
gminy Dariusz Turzyniecki przedstawił skró-
cone dzieje kościoła i parafii.

26.08.18. Tego roku gmina Siennica Różana 
była gospodarzem Powiatowego Święta Plo-
nów. Uroczystości rozpoczął barwny korowód 
delegacji poszczególnych gmin, które kolejno 
wprowadzały na stadion swoje wieńce dożyn-
kowe. Msza święta koncelebrowana przez ks. 
prałata Henryka Kapicę i ks. kanonika Ryszar-
da Siedleckiego odprawiona została w intencji 
rolników i tegorocznych plonów. Oprawę mszy 
oraz części obrzędowej zapewnił Zespół Pieśni 

i Tańca „Jawor” z Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Lublinie.

2.09.18. Gminny wieniec dożynkowy oraz 
delegacja, w skład której wchodziły członkinie 
KGW z Siennicy Różanej, Baraków i Maciejo-
wa uczestniczyła w dożynkach wojewódzkich w 
Radawcu.

 3.09.18. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej odbyła się uroczysta inauguracja roku 
szkolnego 2018/2019. Dotychczasowy dyrek-
tor Jacek Jagiełło zakończył swoją kadencję, a 
od 1 września funkcję tę objął Stanisław Buk. 

8.09.18. Sołecki Piknik Niepodległościowy 
w Boruniu był ostatnim dziewiątym festynem 
zorganizowanym dla uczczenia 100-lecia od-
zyskania niepodległości. Powiązano go z odda-
niem do użytku nowej świetlicy wiejskiej. Pik-
nik prowadziła Olga Kielech. Niespodzianką 
było wystąpienie dotychczas nieznanej poetki 
ludowej Stanisławy Małysz pochodzącej z Bo-
runia, obecnie mieszkanki Brzezin. Ks. kan. 
Ryszard Siedlecki dokonał poświęcenia świetli-
cy, a honorowi goście dokonali uroczystego ot-
warcia przecinając wstęgę. Wewnątrz świetlicy 
zorganizowano wielką wystawę rękodzieła ar-
tystycznego z dorobku miejscowych twórców, 
w tym obrazów Tomasza Maćkiewicza. Ze sce-
ny w plenerze przemawiał europoseł Krzysztof 
Hetman, prezes LGD Dorota Sawa, starosta 
Janusz Szpak i wójt Leszek Proskura. W części 
artystycznej zaprezentował się Zespół Śpiewa-
czy „Wrzos”, miejscowy kabaret „Obciach” oraz 
Patrycja Nowacka i Bartłomiej Przebierowski z 
Chełmskiej Szkoły Tańca „Rytm”. Ciekawie za-
prezentował się białoruski zespół LAD z Miń-
ska i Kapela Ludowa „Siennica”, przy której 
wszyscy dobrze się bawili.
 
10.09.18. Delegacja z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej wzięła udział w centralnej in-
auguracji roku szkolnego szkół prowadzonych 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uro-
czystość odbyła się w Zduńskiej Dąbrowie.

17–18.09.18. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Siennicy Różanej wzięli udział w zajęciach 
organizowanych w ramach XV Lubelskiego Fe-
stiwalu Nauki. Ta edycja przebiegała pod ha-
słem „Człowiek inspiracją dla nauki”. W labo-
ratorium techniki wysokich napięć uczniowie 
dowiedzieli się, jak powstają pioruny i jak się 
przed nimi chronić. Przekonali się również, że 
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prąd ma… zdolności artystyczne. Oprócz tego 
młodzi adepci nauki uczestniczyli w warszta-
tach mikrobiologicznych, chemicznych oraz 
farmaceutycznych.

19.09.18. Młodzież z klas pierwszych Tech-
nikum im. A. Cieszkowskiego wzięła udział w 
spływie kajakowym  z Obroczy do Zwierzyńca. 
Pokonywanie meandrów Wieprza było świetną 
okazją, by uczniowie mogli poznać się bliżej, 
nauczyć współdziałania w pokonywaniu trud-
ności i miło spędzić czas wolny od szkolnych 
obowiązków.

20.09.18. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeń-
stwa Cyfrowego w ramach projektu „Cyfro-
wobezpieczni.pl – bezpieczna szkoła cyfrowa” 
(współfinansowanego przez MEN). Uczniowie 
spotkali się z edukatorem Katarzyną Lachow-
ską, która omówiła zagadnienia związane z 
bezpiecznym korzystaniem z cyberprzestrzeni.

20–21.09.18. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej wybrali się na XX Między-
narodową Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW 
w Bednarach koło Poznania. 750 wystawców 
prezentowało na niej najnowsze osiągnięcia w 
dziedzinie techniki rolniczej. W drodze na wy-
stawę młodzież zwiedziła bazylikę w Licheniu.

25.09.18. Uczniowie z klas gastronomicz-
nych Technikum im. A. Cieszkowskiego wzięli 
udział w cyklu warsztatów zorganizowanych 
na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Mło-
dzieży zaprezentowano następujące tematy: 
„Po nitce do kłębka – prosta historia glutenu”, 
„Kolorowy świat makaronów” i „Sztuka kuli-
narna ucztą dla zmysłów”. 

25.09.18. Uczniowie z klas IV i V odwiedzi-
li Muzeum Wsi Lubelskiej. Przekonali się, jak 
ciężko żyło się dawniej ludziom na wsi. Próbo-
wali na żarnach mleć mąkę czy prać przy uży-
ciu kijanki albo tary. Zobaczyli, jak wyrabiano 
łyżki z drewna i pieczono podpłomyki. Na ko-
niec sami spróbowali tych wypieków. 

26.09.18. Uczniowie z klasy maturalnej Tech-
nikum im. A. Cieszkowskiego uczestniczyli w 
Lubelskim Salonie Maturzystów – Perspektywy 
2018. Po raz pierwszy wydarzenie zostało zorga-
nizowane w gmachu Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Młodzież poznała ofertę edukacyj-

ną uczelni wyższych i miała okazję porozmawiać 
ze starszymi kolegami, którzy kontynuują naukę 
na wybranych kierunkach studiów.

26.09.18. Oferta handlowa firmy WELMAX 
w Centrum Kultury.

29.09.18. Młodzież z klasy maturalnej Tech-
nikum im. A. Cieszkowskiego udała się z tra-
dycyjną pielgrzymką na Jasną Górę. Spotkanie 
uczniów z archidiecezji lubelskiej rozpoczęła 
Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich. Na-
stępnie młodzież uczestniczyła w mszy świętej, 
podczas której homilię wygłosił abp Stanisław 
Budzik.

30.09.18. Podczas IX Ogólnopolskiego Tur-
nieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta 
Gminy Siennica Różana, RYTM 2018 rozegra-
no Grad Prix Polski w Kombinacji Stylów.

1.10.18. W Internacie Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej młodzież zorganizowała ob-
chody Dnia Chłopaka. W przygotowania zaan-
gażowały się głównie dziewczęta – była orygi-
nalna część artystyczna i słodki poczęstunek.

9.10.18. Przedszkolaki i dzieci z klasy pierw-
szej Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej 
odwiedziły Uniwersytet Przyrodniczy w Lub-
linie, gdzie artyści Teatru Bajek Mydlanych 
zaprezentowali interaktywne show „Tajemnica 
Bańki Szczęścia”. Dzieci doskonale bawiły się 
podczas tego spektaklu, wspierając oklaskami 
Mydlaneczkę i Bąbelka w walce ze złośliwym 
Bulbulasem. Zmieniały też stworzone przez 
niego dziwadła w kolorowe bajki mydlane.

9.10.18. W Centrum Kultury w Siennicy Ró-
żanej odbyły się zajęcia plastyczne z użyciem 
masy solnej. Powstały świetne mini obrazy pod 
wspólną nazwą „Kolorowe miasto”, ich autor-
kami są: Jagoda Okoń, Karolina Kostek, Gosia 
Ptak, Emilka Kalinowska, Lenka Kulbaka, Do-
rotka Ptak, Lenka Ptak i Kinga Miszczak.

11.10.18. Dzień Edukacji Narodowej obcho-
dzony był uroczyście w Zespole Szkół CKR w 
Siennicy Różanej. Pierwszoklasiści złożyli ślu-
bowanie na sztandar szkoły i zasadzili przy 
szkole swoje „Drzewa Pamięci”. Ogłoszono też 
wyniki konkursu na najsympatyczniejszego 
chłopaka i przygotowano dla uczestników uro-
czystości poczęstunek. Po południu nauczycie-
le i pracownicy szkoły spotkali się w Centrum 
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Kultury na przyjęciu z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.

14.10.18. Uroczystość inauguracyjną UTW w 
Siennicy Różanej rozpoczęto odśpiewaniem 
„Gaudeamus igitur” i powitaniem gości, wśród 
których obecny był: wójt Leszek Proskura, sta-
rosta Janusz Szpak, senator RP prof. dr hab. 
Józef Zając, prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, 
prorektor PWSZ dr Beata Fałda, doktor Danu-
ta Siwek, prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Siennickiej Feliksa Głowacka, dyrektor 
Zespołu Szkół CKR Stanisław Buk, dyrektor 
CK Andrzej Misiura i prezes LGD Dorota Sawa. 
Prof. dr hab. Józef Zając wygłosił wykład pt. 
„Polscy wynalazcy”, zwracając uwagę na wiel-
kich Polaków, którzy wywarli ogromny wpływ 
na losy świata. Należą do nich m.in.: Mikołaj 
Kopernik, Stefan Banach, Józef Hoene-Wroń-
ski oraz inni. Podkreślił, że część z nich wywo-
dzi się z terenu Lubelszczyzny, a nawet z po-
wiatu krasnostawskiego.

19.10.18. Biblioteka Publiczna i Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej zorganizowały po 
raz drugi Noc Kultury. Na uczestników czeka-
ła dobra zabawa – dyskoteka, czytanie bajek, 
wspólna kolacja i film animowany. Do godz. 
22:00 siennickie centrum tętniło życiem i nikt 
nie miał ochoty na sen.

21.10.18. W wyborach samorządowych do 
Rady Gminy Siennica Różana mandaty spo-
łecznego zaufania otrzymali: Piotr Banach, Ma-
rzena Dubaj, Piotr Górny, Maria Jeleń, Bogdan 
Kargul, Grażyna Kielech, Maria Kiliańska, Sła-
womir Knap, Piotr Kołtun, Andrzej Korkosz, 
Marian Mielniczuk, Alicja Pacyk, Wiesława Po-
pik, Dariusz Sęczkowski, Agnieszka Zaworska.
 
27.10.18. W ramach IX Ogólnopolskiego Tur-
nieju Tańca Towarzyskiego o puchar Wójta 
Gminy Siennica Różana rozegrano konkurs 
par dziecięcych. Turniej odbył się podobnie 
jak wszystkie edycje w hali sportowej Zespołu 
Szkół CKR w Siennicy Różanej. 

30.10.18. Uczniowie klasy IV dodatkową 
lekcję matematyki odbyli w… Urzędzie Gmi-
ny w Siennicy Różanej. Celem tych zajęć było 
pokazanie, że wiedza matematyczna jest wy-
korzystywana w praktyce przez pracowników 
urzędu. Sekretarz Dariusz Turzyniecki w bar-
dzo przystępny sposób wyjaśnił uczniom, jakie 
problemy mieszkańców rozwiązują pracowni-

cy poszczególnych referatów i jak pomaga im 
w tym matematyka.
 
6.11.18. W trzeciej edycji szkolnego konkursu 
„Znam zasady zdrowego odżywiania” wzięli 
udział uczniowie Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej. Jego celem była popularyzacja wiedzy 
o żywności i żywieniu człowieka, przeznaczony 
został dla młodzieży z klas gastronomicznych. 
I miejsce uzyskała Agata Jagniątkowska, II 
– Weronika Zakrzewska, a III – Ewelina Arty-
miak i Magdalena Krupa.

9.11.18. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej odbyły się gminne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. poprzedzone mszą św. 
odprawioną w kościele Wniebowzięcia NMP, 
złożeniem wieńców na cmentarzu parafialnym 
i odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej. 

9.11.18. 100-lecie niepodległości Polski w Szkole 
Podstawowej w Siennicy Różanej było obchodzo-
ne na wiele sposobów. Przedszkolaki poznały na-
sze symbole narodowe, same wykonały flagę oraz 
zaprezentowały ją podczas wspólnego wykonania 
hymnu. Starsi uczniowie wzięli udział w finale te-
stu wiedzy historycznej „Warto być Polakiem”. 
Z niełatwymi pytaniami dotyczącymi historii lat 
1914-1925 zmierzyli się: Antoni Kamiński, Patryk 
Mróz i Szymon Morylowski.

11.11.18. W setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, po uroczystej mszy w 
kościele parafialnym UTW w Siennicy Róża-
nej zorganizował spotkanie, na początku któ-
rego przy fortepianowym akompaniamencie 
Janusza Pawlichy słuchacze odśpiewali hymn 
Polski „Jeszcze Polska nie zginęła”. Następnie 
prof. Marek Sioma, dyrektor Instytutu Historii 
UMCS w Lublinie wygłosił wykład pt. „Ogól-
nopolskie i regionalne aspekty odzyskania nie-
podległości w 1918 r.” skierowany do słuchaczy 
UTW, nauczycieli i młodzieży.

 14.11.18. Uczennice z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej wzięły udział w Konkursie 
Recytatorskim Poezji Patriotycznej „Pięk-
na Niepodległa”. Konkurs przeznaczony dla 
mieszkańców internatów zorganizował Ze-
spół Szkół Energetycznych i Transportowych 
w Chełmie. Uczennica Aleksandra Rozwałko 
zdobyła I miejsce za recytację wiersza Adama 
Mickiewicza „Reduta Ordona”, natomiast We-
ronika Zakrzewska otrzymała wyróżnienie.
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15.11.18. Słuchacze UTW udali się do Cen-
trum Kongresowego Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie na koncert z okazji obcho-
dów odzyskania niepodległości, przygotowany 
przez Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” oraz Chór 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Kon-
cert składał się z widowiska historycznego pt. 
„Nie zginęła” oraz prezentacji polskich tańców 
ludowych.

17.11.18. W Centrum Kultury w Siennicy Ró-
żanej odbyła się doroczna zabawa andrzejkowa 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

19.11.18. Czterdzieści jeden osób – słuchaczy 
UTW i członków Koła Emerytów i Rencistów w 
Siennicy Różanej – uczestniczyło w wycieczce 
do Leżajska i Łańcuta. Podziwiali m.in. brzmie-
nie słynnych organów w kościele Bernardynów 
i zamek Lubomirskich. 

20.11.18. Powstały pierwsze kartki świątecz-
ne wykonywane przez najmłodszych bywalców 
pracowni plastycznej Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej, które wraz z życzeniami przesła-
no do osób i zaprzyjaźnionych instytucji.

22.11.18. Podczas inauguracyjnej sesji Rady 
Gminy Siennica Różana VIII kadencji przewod-
niczącym wybrano Piotra Banacha, który zastą-
pił na tym stanowisku Waldemara Nowosada 
pełniącego tę funkcję od 1984 roku.  Wiceprze-
wodniczącym został Bogdan Kargul. W skład 
komisji rewizyjnej weszli: Dariusz Sęczkowski 
(przewodniczący), Marian Mielniczuk, Wiesława 
Popik, Alicja Pacyk, Andrzej Korkosz i Piotr Gór-
ny. Komisja skarg wniosków i petycji: Wiesława 
Popik (przewodnicząca), Maria Kiliańska, Maria 
Jeleń, Dariusz Sęczkowski, Alicja Pacyk i Marze-
na Dubaj. Komisja oświaty, zdrowia i spraw spo-
łecznych: Maria Kiliańska (przewodnicząca), Ag-
nieszka Zaworska, Piotr Górny, Marzena Dubaj, 
Grażyna Kielech i Marian Mielniczuk. Komisja 
ds. samorządu, mienia komunalnego i rolnictwa: 
Sławomir Knap (przewodniczący), Grażyna Kie-
lech, Marzena Dubaj, Piotr Kołtun, Andrzej Kor-
kosz i Bogdan Kargul. 

22.11.18. Młodzież z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej uczestniczyła w spotkaniu z 
Anną Chyczewską - przedstawicielem Escuela 
de Idiomas Carlos V w Sewilli  - oraz z Juanem 
Antonio B. Rafaelem (dyrektorem tej placów-
ki). Był to element przygotowań do udziału w 
stażach zawodowych w Hiszpanii w ramach 

projektu „Europejskie wyzwania zawodowe” 
(program Erasmus+).

23.11.18. W pracowni artystycznej Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej powstały stroiki 
świąteczne członkiń Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Siennicy Różanej: Marii Przysiężniak, 
Marii Brzyszko, Marii Adamczuk, Janiny Mar-
czyńskiej, Anny Zmarzlak, Teresy Kluga.

24.11.18. W Centrum Kultury w Siennicy Ró-
żanej odbył się charytatywny bal andrzejkowy 
organizowany przez Radę Rodziców Zespołu 
Szkół CKR.

27.11.18. Grupa uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum uczestniczyła w szkolnych elimi-
nacjach konkursu kulinarnego „Zdrowie na ta-
lerzu – śniadanie”. Wiedzą na temat zdrowego 
żywienia, inwencją w tworzeniu i dekorowaniu 
potraw wykazali się wszyscy uczestnicy, ale w 
konkursie organizowanym przez Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego szkołę repre-
zentowali: Wiktoria Jarosz, Gabriela Fiedor, 
Emilia Bobel, Kornelia Krzyżanowska, Marcin 
Mochniej i Robert Pawłowski.
 
28.11.18. W Internacie Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej odbyła się tradycyjna zabawa 
andrzejkowa dla młodzieży.

28.11.18. Słuchacze UTW wzięli udział w 
szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa senio-
rów zatytułowanym „Wiem, co podpisuję” 
prowadzonym przez specjalistów Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej w Lublinie. Później 
wystąpił zespół śpiewaczy „Melodia” z Gmin-
nego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej 
pod kierownictwem Zbigniewa Wolanina. Na 
program występu złożyły się pieśni patriotycz-
ne, poezja i słowo wiążące odzwierciedlające 
historię odzyskania niepodległości.

28.11.18. W sobotnie popołudnie obchodzo-
no Jubileusz 80-tych urodzin sześciorga słu-
chaczy UTW, do których należą: Anna Fornal, 
Maria Guz, Marianna Pawelec, Helena Juściń-
ska, Bronisława Dawidziuk i Wiesław Zadrąg. 
Życzenia w imieniu zebranych i wójta gminy 
złożył sekretarz Dariusz Turzyniecki. Jubilaci 
otrzymali bukiety róż, a koleżanka Renata Kar-
wowska wręczyła upominki w postaci figurek 
„aniołków”. Chóralnie odśpiewano wiązankę 
pieśni okolicznościowych, a jubilaci zaprosili 
wszystkich na poczęstunek.  
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29.11.18. Kiermasz Bożonarodzeniowy w 
Centrum Kultury pełen był artystycznych dzieł 
większości twórców z terenu gminy. Począwszy 
od tradycyjnych stroików, poprzez oryginalne 
ozdoby choinkowe, po upominki w postaci za-
bawek dla najmłodszych.

29.11. – 2.12.18. Dyrektor Stanisław Buk, 
nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej wzięli udział w Narodowej 
Wystawie Rolniczej w Poznaniu, gdzie placów-
ka zaprezentowała swoje osiągnięcia jako jedna 
ze szkół prowadzonych przez Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi. Wystawę zorganizowano 
w związku z obchodami 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

30.11.18. Zabawa andrzejkowa dla dzieci w 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

12.18. W Szkole Podstawowej w Siennicy Ró-
żanej w grudniu czuje się już wyraźnie nadcho-
dzące święta. W grupie „Słodziaków” odbyły 
się warsztaty, podczas których dzieci, rodzice 
i zaproszeni goście wspólnie wykonali ozdoby 
bożonarodzeniowe i przygotowali świąteczne 
słodkości. Nieco starsi uczniowie przedstawili 
jasełka i złożyli wszystkim życzenia.

12.18. Ukazał się dziewiąty, ostatni w roku 2018 
numer kwartalnika „Nasza Gmina Siennica Róża-
na”, który wydawany był od listopada 2016 roku.

2.12.18. Seniorzy na zajęciach artystycznych 
w Centrum Kultury w Siennicy Różanej pozna-
wali tajniki wykonywania ozdób na zbliżające 
się święta Bożego Narodzenia.

4.12.18. Uczniowie ze szkół podstawowych z 
całego powiatu krasnostawskiego wzięli udział 
w konkursie „Zdrowie na talerzu”, zorganizo-
wanym przez Zespół Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej. Celem wydarzenia była promocja zdro-
wego odżywiania i popularyzacja wiedzy na ten 
temat. Do rywalizacji przystąpiło 13 drużyn, 
najlepsi okazali się uczniowie ze Skierbieszo-
wa. II miejsce zajęła młodzież z Krupego, a III 
– z Orłowa Drewnianego.

10.12.18. W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego miało miejsce wręczenie Sty-
pendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym 
uczniom w województwie. Stypendium może 
otrzymać tylko jedna osoba w szkole. W Zespole 
Szkół CKR w Siennicy Różanej na to wyróżnie-

nie zasłużyła Agata Jagniątkowska i ona też zo-
stała stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

11.12.18. Konkurs kulinarny „Smaki polskiej 
wigilii” zorganizowany po raz kolejny w Zespole 
Szkół CKR w Siennicy Różanej cieszył się dużym 
zainteresowaniem młodzieży. I miejsce przy-
padło Ewelinie Sitarz i Krystianowi Harasimowi 
(zupa z suszonych grzybów i knedle na słodko), 
II miejsce zajęły Milena Miszczak i Patrycja Ku-
kiełka (rolada ze szpinakiem i wędzonym łoso-
siem), a miejsce III – Julia Chodor i Aleksandra 
Krawiec (paszteciki z kapustą i pieczarkami).

12.12.18. Ukazał się zbiór wierszy „Spod brwi 
strzechy” Apolonii Proskury, poetki pochodzą-
cej z Siennicy Różanej.

12.12.18. W ramach realizacji projektu „Kwa-
lifikacje zawodowe drogą do kariery” w Zespole 
Szkół CKR w Siennicy Różanej odbyły się war-
sztaty prowadzone przez Agnieszkę Mielniczuk 
– mistrzynię Polski w carvingu, czyli wykony-
waniu dekoracji z owoców i warzyw.

14.12.18. W Zespole Szkół CKR w Sienni-
cy Różanej odbyły się III Jesienne Spotkania 
Artystyczne – pokaz talentów młodzieży i na-
strojowe wydarzenie o charakterze społeczno-
kulturalnym przeznaczone dla uczniów i ich 
rodziców oraz dla społeczności lokalnej.  

15.12.18. W wieku 61 lat zmarła nagle utalen-
towana malarka Maria Rutkowska rodem ze 
Stójła.  Należała do Grupy Plastycznej „Osiem-
nastka” działającej przy Centrum Kultury w 
Siennicy Różanej.
 
18.12.18. W Galerii Panorama uczniowie Ze-
społu Szkół CKR w Siennicy Różanej zorgani-
zowali pod kierunkiem nauczycieli świąteczne 
spotkanie edukacyjne. Na uczestników czekały 
wypiekane przez młodzież pierniczki i „sienni-
ckie augustynki”, a także materiały na temat 
oferty edukacyjnej i – jak zawsze niezawodna 
– szkolna maskotka.

20.12.18. W Internacie Zespołu Szkół CKR 
CKR w Siennicy Różanej zorganizowano uro-
czyste spotkanie wigilijne dla mieszkańców. 
Pod kierunkiem nauczycieli uczniowie przy-
gotowali wystrój jadalni i wystawili jasełka. Po 
wspólnej modlitwie i podzieleniu się opłatkiem, 
zasiedli przy suto zastawionym wigilijnym sto-
le w towarzystwie swoich wychowawców. 
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20.12.18. Młodzież z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej wzięła udział w konkursie 
na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową. 
Nagrody otrzymali: Agata Jagniątkowska, Pa-
weł Biłan, Wiktor Petruk, Klaudia Golec, Da-
wid Skorek i Monika Grzesiuk.

21.12.18. Bożonarodzeniową uroczystość w 
przedszkolu dla niepełnosprawnych w Lubań-
kach urozmaicił Żeński Zespół Ludowy „Sien-
niczanki” oraz członkinie KGW w Siennicy 
Różanej. 

21.12.18. Szkolenie dla młodzieży na temat 
„Aktywność ludzi młodych w kierunku przed-
siębiorczości – Akademia Startup” odbyło się 
w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej. Ucz-
niowie dowiedzieli się m.in. jakie są modele 
biznesowe startupów, trendy i sposób finan-
sowania. Szkolenie poprowadzili – Karolina 
Kura i Wojciech Hus.

31.12.18. W świetlicy wiejskiej w Siennicy Ró-
żanej odbył się bal sylwestrowy współpracują-
cych organizacji KGW oraz OSP.

2019

8.01.19. rozstrzygnięto szkolny konkurs pla-
styczny „Różne oblicza świąt Bożego Narodze-
nia”. Młodzi artyści z klas I–III wykazali się 
wiedzą na temat tradycji bożonarodzeniowych 
kultywowanych w różnych krajach europej-
skich, pomysłowością i oryginalnością. Laure-
atami konkursu zostali: I miejsce – Maja Knap 
i Hanna Frańczak, II – Małgorzata Proskura i 
Maja Suseł, III – Milena Antoniuk i Oliwia Faj-
man. Najlepsze prace można było podziwiać na 
wystawie pokonkursowej.

13.01.19. Podczas prezentacji swojej twórczo-
ści poeta Krzysztof Kołtun w barwny i ciekawy 
sposób omówił na spotkaniu UTW w Siennicy 
Różanej zwyczaje panujące na Kresach w okre-
sie świąt Bożego Narodzenia.

16.01.19. W hali sportowej Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej odbyły się mecze piłki siat-
kowej dziewcząt w ramach powiatowej „Licealia-
dy”. Drużyna gospodarzy zajęła III miejsce, za-
grały w niej: Angelika Bednaruk, Ewelina Sitarz, 
Agnieszka Dąbska, Magdalena Krupa, Wiktoria 
Stępień, Agata Jagniątkowska, Aleksandra Roz-
wałko, Milena Miszczak i Sylwia Grzesiuk.

19.01.19. Roczne zebranie OSP w Siennicy 
Różanej odbyło się w Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej.

20.01.19. Koncert Noworoczny, który prze-
jął funkcję gminnego spotkania opłatkowego 
odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej. Od lat impreza jest oka-
zją do spotkania zaangażowanych społecznie 
mieszkańców i przyjaciół gminy. Tradycyjnie 
wręczane jest najwyższe wyróżnienie „Zasłużo-
ny dla gminy Siennica Różana” wraz ze Statu-
etką Jednorożca. Tego roku Kapituła przyznała 
je Waldemarowi Nowosadowi, który od 36 lat 
pełnił funkcję przewodniczącego samorządów 
gminnych. Gwiazdą Koncertu Noworocznego 
był zespół „Plateau”.

25.01.–5.02.19. Uczniowie ze szkół podsta-
wowych z całego regionu uczestniczyli w cyklu 
warsztatów kulinarnych zorganizowanych w 
Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej pod 
hasłem „Lekcja smaków”. Niemal 90 młodych 
adeptów sztuki kulinarnej w nowocześnie wy-
posażonych pracowniach gastronomicznych 
poznawało tajniki przygotowywania ciasteczek 
zwanych „siennickimi augustynkami”.

26.01.19. W Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej odbył się tradycyjny bal studniówko-
wy uczniów czwartej klasy Technikum im. A. 
Cieszkowskiego.

1.02.19. „Płynne wejście na rynek pracy i edu-
kacji – planowanie własnego rozwoju” – pod 
takim hasłem w Zespole Szkół CKR w Sienni-
cy Różanej odbyło się szkolenie dla młodzieży 
przeprowadzone przez doradców zawodowych 
Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w 
Chełmie – Karolinę Lalkę-Sobczuk i Elizę Ma-
zurek.

1.02.19. W Szkole Podstawowej im. Synów 
Pułku w Siennicy Różanej odbyła się lekcja 
edukacji dla bezpieczeństwa z udziałem przed-
stawicieli Związku Strzeleckiego „Strzelec” JS 
2011 Krasnystaw im. Cichociemnych. Jest to 
organizacja proobronna, wychowawcza, dzia-
łająca społecznie. Uczniom III klasy gimna-
zjum dowódca JS st. plut. ZS Marek Koman 
zaprezentował sprzęt medyczny wykorzysty-
wany przez żołnierzy oraz techniki i sposoby 
opatrywania rannych na froncie.
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1.02.19. W świetlicy wiejskiej w Boruniu od-
było się uroczyste pożegnanie w związku z za-
kończeniem pracy zawodowej długoletniego 
skarbnika gminy Elżbiety Kargul.

7.02.19. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej odbyły się warsztaty dla ponad 150 ucz-
niów szkół podstawowych z całego regionu i 
szkoły ponadpodstawowej na temat „Młodzież 
w Internecie”. Dla nauczycieli zorganizowano 
szkolenie „Profilaktyka i pomoc w przypadkach 
zagrożeń online”. Warsztaty i szkolenie popro-
wadzili profesjonalni trenerzy, specjaliści od 
cyberprzemocy znani w całej Polsce - Berenika 
Anders-Mosakowska i Wojciech Ronatowicz.

9.02.19.  Centrum Kultury w Siennicy Ró-
żanej po raz drugi odwiedził zaprzyjaźniony 
Teatr Pokolenie z Opola Lubelskiego, który za-
prezentował najnowszą sztukę „Betlejem Pol-
skie” wg Lucjana Rydla.

11–14.02.19. W ramach ferii zimowych w 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej przez 
cztery dni trwały zajęcia plastyczne, literackie, 
biblioteczne i kulinarne dla dzieci. 

15.02.19. Na zakończenie pierwszego tygo-
dnia zajęć w czasie ferii zimowych w Centrum 
Kultury odbył się bal karnawałowy łączący 
przesłanie św. Mikołaja i św. Walentego.

15–16.02.19. Kapela Ludowa „Siennica” wraz 
z delegacją z Urzędu Miasta Krasnystaw uczest-
niczyła w wydarzeniu „Święty Walenty – Trady-
cje Lubeckie – Sercem Gotowane” w Ryglicach. 
Podczas dwudniowych prezentacji degustowa-
no potrawy przygotowane m.in. przez Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Przedmieścia Zastawie. 
W trakcie spotkania podpisane zostało poro-
zumienie o współpracy partnerskiej przez bur-
mistrzów Ryglic i Krasnegostawu oraz wójtów 
gmin Jodłowa, Sejny i Somonino.  

17.02.19. Kapela Ludowa „Siennica” w niepeł-
nym składzie wzięła udział w dorocznym Prze-
glądzie Kapel Ludowych w Rejowcu.

19.02.19. Podczas warsztatów plastycznych w 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej dzieci wy-
konywały pasjonujące portrety w trudnej tech-
nice wyklejania (kolażu). 

20.02.19. Kapela Ludowa „Siennica” uczestni-
czyła w imprezie „Walentynki – Lubcza 2019”.

20.02.19. Kurs chemizacyjny organizowany 
przez LODR odbył się w Centrum Kultury w 
Siennicy Różanej.

21.02.19. W III Turnieju Piłki Siatkowej Dziew-
cząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej uczestniczyły zawodniczki ze 
szkół podstawowych z całego regionu. I miejsce w 
turnieju zdobyła drużyna z Siennicy Nadolnej, II 
– z Siennicy Różanej, III – z Izbicy. Tytuł najbar-
dziej wszechstronnej zawodniczki turnieju trafił 
do Julii Kić ze Szkoły Podstawowej w Izbicy.

21.02.19. Czwartkowy wieczór przepełnio-
ny był pasjonującą zabawą z artystami Teatru 
Blaszany Bębenek, którzy zaprezentowali sztu-
kę „Pinokio” wg popularnej bajki włoskiego 
pisarza Carla Collodiego (właściwie Carla Lo-
renziniego).

22.02.19. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej odbyła się V edycja Halowego Tur-
nieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły. 
Wzięło w niej udział blisko 100 młodych piłka-
rzy z powiatu krasnostawskiego i chełmskiego. 
Najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Krasnymstawie (I miejsce), 
na podium stanęli też uczniowie z Białopola (II 
miejsce) i Izbicy (III miejsce). 

23.02.19. W zabawie karnawałowej uczest-
niczyło siedemdziesięcioro słuchaczy i sympa-
tyków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prezes 
Anna Fornal zapoznała zebranych ze zwyczajami 
związanymi z ostatnimi dniami karnawału (taki-
mi jak: chodzenie po wsi przebierańców, zabawy, 
kuligi przy dworach, spożywanie obfitych kolacji 
bogatych w mięso i inne tłuste potrawy, popija-
nie gorzałką), aby przygotować się do poszczenia 
od środy popielcowej aż do Wielkanocy.

27.02.19. Uczniowie z klas żywienia Tech-
nikum im. A. Cieszkowskiego uczestniczyli w 
prelekcji wygłoszonej przez przedstawiciela 
Centrum Dietetycznego Naturhause – Beatę 
Mazurek. Poznali zasady działania analizatora 
składu ciała i sposób zastosowania wyników 
pomiaru w pracy dietetyka.

28.02.19. W Rejowcu Fabrycznym odbyły się 
Targi Edukacji i Pracy „Edukacja-Praca-Przy-
szłość”, zorganizowane przez Młodzieżowe 
Centrum Kariery. Zespół Szkół CKR w Siennicy 
Różanej zaprezentował swoją ofertę na specjal-
nie przygotowanym stoisku informacyjnym.
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28.02.19. Reprezentantki Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej wzięły udział w XIII edy-
cji Konkursu Poezji ks. Jana Twardowskiego w 
Krasnymstawie. Aleksandra Rozwałko zdoby-
ła II miejsce, a Ewelina Sitarz – wyróżnienie. 
Obie doskonaliły swoje umiejętności na war-
sztatach z zakresu kultury żywego słowa.

28.02.19. Spotkanie z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich 
w Woli Siennickiej.

28.02.19. Koło Gospodyń Wiejskich z Sienni-
cy Różanej zajęło III miejsce w konkursie „Naj-
smaczniejszy pączek” na Festiwalu pączka i fawor-
ka organizowanym przez LGD Krasnystaw Plus w 
Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej.  

2.03.19. Wykład na temat „Zbiór i właściwości 
lecznicze ziół”, wygłoszony został przez produ-
centa ziół Bogusława Domańskiego właściciela 
Przedsiębiorstwa Handlowego KRAUTEX dzia-
łającego na terenie gminy Łopiennik Górny.

2.03.19. Doroczne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze KGW w Siennicy Różanej połączone 
z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet.

2–3.03.19. Drużyna z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej wzięła udział w Turnieju Piłki 
Siatkowej Pracowników Oświaty Szkół Rolni-
czych. Tworzyli ją nauczyciele: Beata Maluga, 
Waldemar Jurkiewicz, Dawid Jaruga, Krzysz-
tof Rękas i Robert Sołowiej.

3.03.19. Spotkania z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich w 
Boruniu i w Kole Gospodyń Wiejskich w Sien-
nicy Królewskiej Dużej.

3.03.19. W obchodach Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowanych w 
Chełmie pod honorowym patronatem posła na 
Sejm RP Beaty Mazurek wzięła udział delegacja 
z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej. Mło-
dzież wraz z opiekunami uczestniczyła w mszy 
św., dyrektor Stanisław Buk złożył wieniec pod 
pomnikiem AK, natomiast szkolna drużyna 
wystartowała w biegu na dystansie 1963 m. Za-
szczytne II miejsce w tej honorowej rywalizacji 
uzyskał uczeń Jakub Żeliszczak.

4.03.19. Dzieci z punktu przedszkolnego i 
młodszych klas szkoły podstawowej wzięły 
udział w prezentacji zatytułowanej „Fascynu-

jący świat mrówek”. Mogły nie tylko poszerzyć 
swoją wiedzę na temat zwierząt leśnych, ale 
także skonstruować mrowisko z dostępnych 
materiałów.

5.03.19. Odbył się „Wieczór pączka”. Słucha-
cze UTW mieli okazję poznać historię pączka 
od średniowiecza do czasów obecnych i pojęcie 
„tłustego czwartku”. Przy opowiadaniu dow-
cipów oraz śpiewaniu piosenek szybko minął 
czas wtorkowego „kusaka”. Smakował biały 
barszcz i wyborne pączki Barbary Kuś.

5.03.19. Spotkanie z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich w 
Żdżannem.

7.03.19. Spotkanie z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich w 
Zagrodzie.

7.03.19. Zorganizowana została akcja pod 
hasłem: „Słodyczom mówimy nie!”. Miała ona 
zachęcić dzieci i dorosłych do zdrowego odży-
wiania się. Uczniowie przygotowali reklamę w 
formie plakatu oraz rymowanki prezentujące 
korzyści wynikające ze zdrowego stylu życia. 
Na koniec odbyły się warsztaty kulinarne z 
udziałem rodziców, podczas których przygoto-
wano zdrowe i kolorowe przekąski z warzyw i 
owoców.

8.03.19. W uroczystościach Dnia Kobiet w 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej wzięły 
udział delegacje z terenu gminy oraz pracowni-
ce i emerytki gminnych jednostek samorządo-
wych. Wystąpił Kabaret „Pod siwym włosem” 
Klubu Seniora przy Ośrodku Kultury Samorzą-
dowej w Żółkiewce oraz solistki Strefy Wokal-
nej CK Gabrysia Dubaj i Ewa Żebrowska. Spe-
cjalne życzenia wygłosili: Krzysztof Grabczuk, 
Krzysztof Hetman, Janusz Szpak, Waldemar 
Nowosad oraz gospodarze samorządu gminy 
Siennica Różana. Każda kobieta otrzymała 
symbolicznego tulipana. Uroczystość zainau-
gurowała cykl spotkań połączony z obchodami 
Dnia Kobiet, których gospodarzem było więk-
szość kół gospodyń wiejskich na terenie gminy 
Siennica Różana.

10.03.19. Gminny Związek Emerytów i Renci-
stów w Siennicy Różanej zorganizował w Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej spotkanie z 
okazji Dnia Kobiet.
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11.03.19. W siedzibie Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Chełmie podpisano po-
rozumienie o współpracy uczelni z Zespołem 
Szkół CKR w Siennicy Różanej. Obie strony 
zobowiązały się do współdziałania w zakresie 
dydaktyki i doskonalenia bazy dydaktycznej, 
udziału w sesjach naukowych, wykładach ot-
wartych, udostępniania sal wykładowych i la-
boratoriów. Porozumienie podpisał dyrektor 
Stanisław Buk i rektor chełmskiej uczelni – Ar-
kadiusz Tofil.

12.03.19. W Internacie Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej zorganizowano obchody 
Międzynarodowego Dnia Kobiet.

12–15.03.19. Zespół Szkół CKR w Siennicy 
Różanej uczestniczył w XXIII edycji Giełdy 
Szkół organizowanej przez Bibliotekę Peda-
gogiczną w Chełmie. Giełda przeznaczona jest 
dla uczniów kończących edukację w szkołach 
podstawowych (i w dawnych gimnazjach) z te-
renu Chełma i kilku powiatów. Przez cztery dni 
młodzież wraz z opiekunami prowadziła akcję 
promocyjną, by zachęcić młodszych kolegów 
do kontynuowania nauki w Siennicy Różanej.

14.03.19. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych uczniowie Technikum im. A. Ciesz-
kowskiego uczcili uroczystym apelem. 

14.03.19. W Centrum Kultury w Siennicy Ró-
żanej odbył się kurs rolniczy organizowany przez 
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

15.03.19. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej uczestniczyli w 25. edycji 
Międzynarodowych Targów Techniki Rolni-
czej AGROTECH i LAS-EXPO w Kielcach. Na 
66 tys. metrów kwadratowych prezentowało 
się 750 firm z 25 krajów.

16.03.19. Spotkanie z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich 
w Siennicy Królewskiej Małej.

18.03.19. Młodzież z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej z okazji Dnia Świętego Patry-
ka zorganizowała quiz „Co Ty wiesz o Irlandii?”. 
W zabawie z przyjemnością wzięli udział uczest-
nicy stażu zawodowego realizowanego na Zie-
lonej Wyspie w ramach programu Erasmus+. 
Tego dnia uczniowie i nauczyciele zjawili się na 
zajęciach ubrani na zielono, najlepszy strój zo-
stał nagrodzony na szkolnym apelu.

20.03.19. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej odbył się Dzień Patrona „Siennickie 
Augustynki” połączony z Dniami Otwartymi. 
Dokonano podsumowania Konkursu Fotogra-
ficznego im. A. Cieszkowskiego „Leśny album” 
– 42 uczestników z terenu województwa lu-
belskiego zgłosiło 121 prac. Szkołę tego dnia 
odwiedziło niemal 200 gości. Oprócz nagród 
i wyróżnień, o których zadecydowało jury, 
własne wyróżnienia przyznało też czasopismo 
„Ziarno”.

25.03.19. W Państwowej Wyższej Szkole Za-
wodowej w Chełmie odbyła się druga edycja 
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Zdrowym 
Odżywianiu. Do rywalizacji przystąpiło ponad 
100 uczniów z całego regionu. Młodzież z Ze-
społu Szkół CKR w Siennicy Różanej zajęła 
czołowe lokaty: Paulina Repeć (II miejsce), 
Agata Jagniątkowska (IV miejsce).

26.03.19. W ramach Sportowej Ligi Interna-
tów w meczach piłki siatkowej dziewcząt, które 
odbyły się w Zespole Szkół Energetycznych i 
Transportowych w Chełmie, drużyna z Zespo-
łu Szkół CKR w Siennicy Różanej zdobyła III 
miejsce.

27.03.19. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej zakończono cykl warsztatów carvingu 
realizowanych w ramach projektu „Kwalifika-
cje zawodowe drogą do kariery”. Egzamin ze 
zdobytych umiejętności z pozytywnym wyni-
kiem złożyli wszyscy uczestnicy zajęć, czyli 25 
uczniów z klas gastronomicznych.

29.03.19. W Gorzkowie odbył się IV Powia-
towy Konkurs z Języka Niemieckiego. Szkołę 
Podstawową w Siennicy Różanej reprezento-
wały trzy uczennice: Oliwia Chadaj, Aleksan-
dra Chadaj i Kinga Stefaniak. I miejsce zajęła 
Aleksandra Chadaj. Gratulujemy!

29.03.19. W Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej odbyło się szkolenie dla mieszkańców 
zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Krasnymstawie.

30.03.19. Zespół Tańca Współczesnego „No 
Name” Centrum Kultury wziął udział w X Wo-
jewódzkich Spotkaniach Tanecznych MARCE 
DANCE w Krasnymstawie. Czternaście tancerek 
reprezentujących Siennicę Różaną zaprezento-
wało najnowszy układ pt. „Róża wiatrów” do cho-
reografii instruktorki zespołu Sabiny Englot. 
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5.04.19. Grupa 20 słuchaczy UTW w Sienni-
cy Różanej odwiedziła Filharmonię Lubelską, 
gdzie wysłuchała koncertu wiolonczelowego 
e-moll op. 85 Edwarda Elgara z udziałem wy-
bitnego wiolonczelisty Marcina Zdunika oraz 
koncertu z baletu „Śpiąca Królewna” op. 66 
Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej pod dy-
rekcją Wojciecha Rodka.

5.04.19. Młodzież, nauczyciele i panie z Rady 
Rodziców Zespołu Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej wybrali się na mecz piłki nożnej kobie-
cych reprezentacji narodowych Polski i Włoch. 
Mecz rozegrano na stadionie ARENA LUBLIN, 
zakończył się wynikiem 1:1. 

7.04.19. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Siennicy Różanej wysłuchali wykła-
du generała brygady pilota dra inż. Ryszarda 
Hacia, który przybliżył aktualne zagadnienia 
obronności kraju. Gen. bryg. Ryszard Hać uro-
dzony w 1958 r. jest wykładowcą i byłym ko-
mendantem Lotniczej Akademii Wojskowej 
w Dęblinie. W 2007 r. zajmował stanowisko 
szefa Wojsk Lotniczych – zastępcy szefa Szko-
lenia Sił Powietrznych. Służył 35 lat, z czego w 
strukturach NATO lat 20. Wykład był okazją 
do spotkania z kolegami szkolnymi z Rudki w 
gm. Siennica Różana skąd generał pochodzi.

9.04.19. Utalentowane siostry Ptak – Len-
ka (11 lat) i Gosia (7 lat) – są autorkami serii 
obrazów ilustrujących kwiaty wykonane w pra-
cowni plastycznej Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej.

13.04.19. Przedstawicielki Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej – Beata Błasz-
czuk i Kamila Kaczmar - wygłosiły prelekcję na 
temat form sprzedaży bezpośredniej produk-
tów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wy-
tworzonych we własnym gospodarstwie (tzw. 
RHD – rolniczy handel detaliczny). Prelekcja 
przeznaczona była dla słuchaczy Kwalifikacyj-
nego Kursu Zawodowego kształcących się w 
Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej.

14.04.19. Rozegrano V Turniej Szachowy o 
Puchar Wójta Gminy Siennica Różana SZACH 
2019. W kategorii open pierwsze miejsce zajął 
Wojciech Bolesta (Żółkiewka), drugie Remi-
giusz Stańczuk i trzecie Andrzej Sosnowski 
(Krasnystaw). W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych zwyciężył Maciej Stańczuk. W katego-

rii szkół podstawowych najlepszą zawodniczką 
była Karina Marek, natomiast wśród chłopców 
pierwsze miejsce zajął Mikołaj Drozd, a kolejne 
– Kamil Baran i Mikołaj Marek. Puchar naj-
młodszego zawodnika zdobył Marcin Bielak, 
a puchar najlepszego zawodnika gospodarzy 
– Adam Jakubiec z Siennicy Królewskiej Dużej. 
Turniej zorganizowany został przy współpracy 
klubów szachowych z Krasnegostawu, Fajsła-
wic i Żółkiewki. Nagrody wręczyli: sędzia tego-
rocznego Turnieju Zbigniew Bednarczyk z Faj-
sławic, sekretarz Dariusz Turzyniecki i dyrektor 
Centrum Kultury Andrzej David Misiura.

15.04.19. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej w nagrodę za najlepszą fre-
kwencję i zaangażowanie w życie szkoły po-
jechali na trzydniową wycieczkę ufundowa-
ną przez Radę Rodziców. Zwiedzili Karpacz 
i Wrocław oraz poznali uroki czeskiej Pragi. 
Rada Rodziców od kilku lat zbiera środki na 
wycieczkę dla najlepszych uczniów, m.in. orga-
nizując charytatywne bale andrzejkowe w Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej.

26.04.19. Młodzież i nauczyciele z Zespołu 
Szkół CKR w Siennicy Różanej żegnali uczniów 
klas czwartych kończących swoją edukację. 
Tego dnia nastąpiło też uroczyste podsumo-
wanie staży zawodowych, realizowanych w ra-
mach projektu „Praktyka i stały rozwój drogą 
do sukcesu zawodowego”. Projekt był współfi-
nansowany ze środków EFS i umożliwił mło-
dzieży kilkutygodniowy pobyt w Irlandii. 

27.04.19. W Centrum Kultury w Siennicy Ró-
żanej odbył się bal maturalny absolwentów Ze-
społu Szkół CKR.

28.04.19. Odbyły się ogólnopolskie zawody 
łowienia pstrąga tęczowego Trout Area Ma-
ster Cup 2019, zorganizowane przez chełmskie 
Stowarzyszenie Spinning Team oraz Centrum 
Wędkarskie „Rybka” z Lublina. Zawody miały 
miejsce na specjalnym łowisku „Bobrowisko”, 
którego właścicielem jest Zenon Bobrowski z 
Siennicy Różanej. Konkurowali najlepsi za-
wodnicy z całej Polski, a ich celem było złowie-
nie jak największej ilości pstrąga tęczowego 
w sześciu turach wędkowania. Zawody objęte 
były patronatem honorowym Jarosława Sta-
wiarskiego – Marszałka Województwa Lubel-
skiego. Zwycięzcą został Dariusz Duda z Tur-
kowic.



��0

K
A

L
E

N
D

A
R

IU
M

 W
y

D
A

R
Z

E
ń

3.05.19. Dzień Strażaka oraz obchody 228. 
rocznicy Konstytucji 3-maja w Siennicy Róża-
nej rozpoczęły się defiladą z udziałem pocztów 
sztandarowych, gości i siennickich strażaków 
pod komendą druha Janusza Dobosza. Pochód 
udał się na uroczystą mszę św. celebrowaną 
przez proboszcza ks. kan. Ryszarda Siedle-
ckiego. Oprawę mszy zapewniła towarzysząca 
strażakom Orkiestra Dęta z Tarnogóry, która 
na zakończenie ceremonii odbyła patriotyczny 
koncert przed kościołem. Uroczystość zakoń-
czyła się zbiórką przy Szkole Podstawowej w 
Siennicy Różanej, dekoracją odznaczeniami 
resortowymi i poczęstunkiem - tradycyjną gro-
chówką.
 
12.05.19. Dziewczęta z Zespołu Tańca 
Współczesnego „No Name” uczestniczyły w 
„GO 4 DANCE” I Chełmskich Warsztatach 
Tanecznych. Organizatorem wydarzenia był 
Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie. Trzy 
półtoragodzinne lekcje w zakresie różnych 
technik tanecznych odbyły się na sali lustrza-
nej MDK. Tancerki szkoliły się w tańcu jazzo-
wym pod okiem Małgorzaty Ziółkowskiej. 
Taniec współczesny przybliżyła im Joanna 
Polowczyk. Styl hip-hop poznały dzięki Bar-
tłomiejowi Łąckiemu.

16.05.19. W II Liceum Ogólnokształcącym 
im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymsta-
wie odbył się XIV Powiatowy Konkurs Prozy i 
Poezji Niemieckojęzycznej. I miejsce zajęła w 
nim Oliwia Chadaj ze Szkoły Podstawowej w 
Siennicy Różanej.

16.05.19. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej odbyła się konferencja lokalna „Na-
uczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świe-
cie” przeznaczona dla osób z całego regionu, 
pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą. 
Wydarzenie zorganizowano we współpracy z 
Naukową i Akademicką Siecią Komputerową 
– Państwowym Instytutem Badawczym z sie-
dzibą w Warszawie (NASK). Prelekcje przygo-
towali: Martyna Różycka i Andrzej Rylski (z 
NASK) oraz Bogdan Wróbel (z Fundacji Nauka 
i Wiedza).

17.05.19. Uczniowie klasy VIII ze Szkoły 
Podstawowej w Siennicy Różanej przeprowa-
dzili pokazy z fizyki. Miały one udowodnić, 
że zgodnie z twierdzeniem Alberta Einsteina 
„To, co nazywamy fizyką obejmuje całą grupę 

nauk przyrodniczych, które opierają swe teo-
rie na pomiarach i których idee i twierdzenia 
dają się sformułować za pomocą matematyki”. 
Uczniowie zaprezentowali widzom zjawiska, 
które możemy obserwować na co dzień. Prze-
konali wszystkich uczestników, że fizyka to nie 
tylko skomplikowane wzory i teoria, ale przede 
wszystkim piękno otaczającego nas świata.

17.05.19. Powiatowe Święto Działacza i Pra-
cownika Kultury, podczas którego następuje 
rozstrzygnięcie Konkursu „KULTURA”, odbyło 
się tego roku w Łopienniku Górnym. Uroczy-
stości towarzyszył jubileusz 25-lecia miejsco-
wego Gminnego Ośrodka Kultury. XVI edycję 
Konkursu „KULTURA” rozstrzygnięto w pięciu 
kategoriach. Zwycięstwo w dwóch kategoriach 
przypadło reprezentantom gm. Siennica Róża-
na: Klaudii Mazurek i Tadeuszowi Kicińskie-
mu.

23.05.19. Uczniowie szkoły podstawowej re-
prezentowali gminę Siennica Różana w  powia-
towym etapie Konkursu Wiedzy Prewencyjnej 
JESTEM BEZPIECZNY. Odbył się on w Krasno-
stawskim Domu Kultury. Wzięło w nim udział 
9 reprezentacji szkół podstawowych z powiatu 
krasnostawskiego. Zawodnicy sprawdzali swo-
je umiejętności, rozwiązując test wiedzy obej-
mujący zagadnienia związane między innymi 
z wiedzą o Policji, bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym, zagrożeniach związanych z uzależ-
nieniami oraz udzielaniem pierwszej pomocy 
przedmedycznej. II miejsce zajęła drużyna z 
Siennicy Różanej w składzie: Kuba Knap (kl. IV 
a), Zofia Chodun (kl. IV b), Tymon Kniażuk (kl. 
V a), Zuzanna Daniluk (kl. V b), Gabriela  Żoł-
nacz (kl. VI a), Mikołaj Rękas (kl. VI b).

24.05.19. W Szkole Podstawowej nr 2 w 
Chełmie odbył się „Piknik z Dwójką”, pod-
czas którego Chełmskie Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie 
Lejdis&Dżentelmen prowadziło akcję charyta-
tywną. Włączyli się w nią uczniowie z Zespo-
łu Szkół CKR w Siennicy Różanej. Młodzież w 
ramach szkolnego wolontariatu przygotowała 
poczęstunek towarzyszący zbiórce funduszy na 
leczenie chorego dziecka.

24–25.05.19. Grupa dwudziestu słuchaczy 
UTW zwiedzała w Ujeździe ruiny zamku Krzyż-
topór z pierwszej połowy XVII w. (wzniesione-
go przez Ossolińskiego), który nawiązywał do 
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układu kalendarza – posiadał 365 okien, 52 
komnaty, 12 sal, 4 baszty. Słuchacze zwiedzali 
także kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Opa-
towie z głównym dwupoziomowym ołtarzem. 
Perłą kościoła jest boczny ołtarz przedstawiają-
cy Trójcę św. (Gołębicę, Boga Ojca i Chrystusa) 
oraz XIV-wieczny krucyfiks zwany „Drzewem 
Życia”. W kolejnych etapach zwiedzania zna-
lazło się Muzeum Minerałów i Skamieniałości, 
park rozrywki, kieleckie zabytki, Jaskinia Raj, 
zamek królewski w Chęcinach  i inne atrakcje. 

31.05.19. Młodzież z klas pierwszych Tech-
nikum im. A. Cieszkowskiego wzięła udział w 
spływie kajakowym z Obroczy do Zwierzyńca. 
Aktywny wypoczynek na łonie przyrody to miła 
odmiana po miesiącach nauki i doskonała oka-
zja, by poznać walory przyrodnicze Roztocza.

05.19. W efekcie współpracy Koła Łowieckie-
go „Szarak” Nr 16 w Krasnymstawie i Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej ukazało się opra-
cowanie monograficzne „Dzieje Szaraka” au-
torstwa Andrzeja Davida Misiury.

2.06.19. W Skierbieszowie zorganizowano III 
Święto Parków Krajobrazowych Województwa 
Lubelskiego. Wzięli w nim udział uczniowie z 
Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wraz z 
wicedyrektorem i nauczycielami. Przygotowa-
no z tej okazji szkolne stoisko reklamowe i po-
częstunek dla uczestników uroczystości.

2.06.19. Zespół Tańca Współczesnego „No 
Name” zdobył I miejsce na VII Powiatowym 
Festiwalu Piosenki i Tańca. Przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku „No Name” również był laure-
atem pierwszej nagrody.
 
2.06.19. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej wraz z nauczycielami wzię-
li udział w Nadbużańskim Święcie Pszczoły w 
Rudzie-Hucie. Szkoła zaprezentowała ofertę 
edukacyjną, a młodzież miała okazję poznać 
tajniki pszczelarstwa. Dla zainteresowanych 
tą branżą szkoła przygotowuje ciekawe zajęcia, 
zakupiono pierwsze ule i pszczele rodziny oraz 
odpowiednią literaturę.

3–4.06.19. Obraz „Etos Narodowy" poli-
cjanta Tomasza Maćkiewicza należącego do 
Grupy Plastycznej „Osiemnastka” przy CK w 
Siennicy Różanej wyróżniony został podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu Form Teatralnych, 

Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat 
Policji”, który odbył się w Klubie Dowództwa 
Garnizonu Warszawa.

6.06.19. Młodzież z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej wzięła udział w seminarium 
szkoleniowym  w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Chełmie na temat: „Zrównowa-
żone stosowanie środków ochrony roślin w 
celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem”. 
Współpraca szkoły z uczelniami pozwala na 
korzystanie z aktualnej wiedzy i z najnowo-
cześniejszych osiągnięć polskiej nauki.

9.06.19. W Krupem odbył się Piknik Rodzin-
no-Parafialny „Rodzina z Bogiem się trzyma”. 
Nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej zaprezentowali uczestnikom 
ofertę edukacyjną i przygotowali poczęstunek. 
Udział w pikniku pozwolił pozyskać nowych 
uczniów i spotkać się z absolwentami, którzy 
z przyjemnością wspominają pobyt w sienni-
ckiej szkole.

11–12.06.19. W Żarnowcu w woj. śląskim 
odbył się Finał Krajowy XXIII Młodzieżowego 
Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół 
średnich. Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej 
reprezentowany był przez Bartłomieja Kawkę, 
Dawida Tokarczyka i Jakuba Żeliszczaka – ucz-
niów kształcących się w zawodzie technik me-
chanizacji rolnictwa i agrotroniki. Uczestnicy 
musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów 
ruchu drogowego, historii motoryzacji, obsługi 
pojazdu, udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej oraz umiejętnością jazdy motorowerem 
i samochodem osobowym po wyznaczonym to-
rze manewrowym. Rywalizacja stała na bardzo 
wysokim i wyrównanym poziomie. Drużyna 
z Siennicy Różanej najpierw pokonała rywali 
podczas etapu powiatowego (29.04), następnie 
okazała się najlepsza w etapie wojewódzkim 
(24.05) i zakwalifikowała się do udziału w finale 
krajowym. W Żarnowcu uczniowie uplasowali 
się na wysokiej dwunastej pozycji w kraju, tak 
dobry wynik przedstawiciele siennickiej szkoły 
osiągnęli po raz pierwszy w historii Turnieju. 
Młodzież przy okazji wyjazdu poznała atrakcje 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej i zwiedziła 
zamek Ogrodzieniec.

13.06.19. Pasjonującą prelekcję w UTW wy-
głosił dr Wiesław Krajewski – prezes Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii w Lub-
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linie. Słuchacze dowiedzieli się m.in., że  naj-
większym na świecie meteorytem, który spadł 
około 80 tys. lat temu – i pozostaje w całości 
– jest żelazny „Meteoryt Hoba” znaleziony w 
Namibii (południowa Afryka). Jest jednocześ-
nie największym kawałkiem żelaza na Ziemi. 
Ocenia się, że waży około 60 ton. Największym 
znanym w Polsce meteorytem jest „Morasko”, 
który spadł ok. 6 tys. lat temu we wsi Morasko 
k/Poznania (podobny do Gibeona). Rozpadł 
się na drobne części wybijając wgłębienia (kra-
tery), obecnie zapełnione wodą lub porośnięte 
lasem. Największy znaleziony okaz nazwany 
„Kruszynka” ważył 272 kg. Natrafili na niego 
żołnierze. Szkoda, że tego okazu w Morasku już 
nie ma, znajduje się w kolekcji prywatnej.

14-15.06.19. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej wzięli udział w konferencji 
w miejscowości Pisz, podsumowującej realiza-
cję projektu ekonomicznego „Kuźnia młodego 
przedsiębiorcy”. Siennicę Różaną reprezento-
wali zwycięzcy etapu szkolnego – Dawid Skorek 
i Kacper Opat, którzy przygotowali najlepszy 
biznesplan portalu internetowego „Nocowanie 
za pomaganie”.

19.06.19. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2018/2019. Dyrektor Stanisław Buk 
wręczył szkolne stypendia naukowe, które tra-
dycyjnie w postaci określonej kwoty otrzymują 
najlepsi uczniowie. Tym razem czeki w nagro-
dę za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało 
33 uczniów. Najwyższą średnią ocen i Stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów uzyskała Agata 
Jagniątkowska.

19.06.19. Uroczystość zakończenia roku 
szkolnego 2018/19 była szczególna. W Szkole 
Podstawowej w Siennicy Różanej pożegnano 
aż dwa roczniki absolwentów. Po raz ostat-
ni naukę kończyli tu gimnazjaliści, a po raz 
pierwszy od wielu lat – ósmoklasiści. Ucz-
niowie, rodzice oraz specjalnie przybyli na tę 
uroczystość goście – starszy wizytator z Kura-
torium Oświaty w Lublinie Delegatura w Cheł-
mie Henryk Radej, sekretarz gminy Dariusz 
Turzyniecki, przewodnicząca gminnej komisji 
oświaty Maria Kiliańska, prezes Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Anna Fornal – pożegnali też 
przechodzącego na emeryturę wieloletniego 
dyrektora placówki Dariusza Michalaka. Dy-
rektor ze wzruszeniem oraz właściwym sobie 

poczuciem humoru podsumował swoją pracę 
na rzecz gminy oraz podziękował wszystkim 
współpracownikom.

29.06.–26.07.19 Młodzież z Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej wzięła udział w ko-
lejnych zagranicznych stażach zawodowych w 
ramach projektu Erasmus+ „Europejskie wy-
zwania zawodowe”. Przez 4 tygodnie uczniowie 
pod opieką nauczycieli przebywali w słonecznej 
Hiszpanii (w prowincji Andaluzja) i odbywali 
staż w przedsiębiorstwach branży gastrono-
micznej i rolniczej. Organizację stażu zapewnił 
hiszpański partner szkoły w projekcie – szkoła 
językowa Escuela de Idiomas Carlos V.

1.07.19. W siedzibie Centrum Kultury w 
Siennicy Różanej uroczyście zainaugurowa-
no Wakacyjną Akademię Kultury, realizowa-
ną przez Centrum Kultury w Siennicy Róża-
nej w ramach programu „Kultura-Interwencje 
2019” ze środków finansowych Narodowego 
Centrum Kultury. Ogólna wartość projektu 
wyniosła 112 223 zł. 

5.07.19. W piątym dniu Wakacyjnej Akade-
mii Kultury odbył się spektakl podsumowujący 
pracę pierwszej grupy dziecięcych warsztatów 
teatralnych. 

6.07.19. Wiejska świetlica w Kozieńcu była 
miejscem uroczystego jubileuszu setnej rocz-
nicy urodzin Apolonii Wolskiej. Znana w śro-
dowisku ze społecznych inicjatyw, twórczyni 
ludowa, to w przeszłości przede wszystkim 
sanitariuszka i żołnierz ruchu oporu z czasów 
II wojny światowej. Uroczystość poprzedzi-
ła msza święta w intencji jubilatki, w której 
uczestniczyła przeszło setka krewnych z odle-
głych miejscowości, a nawet z zagranicy. Wójt 
gminy Leszek Proskura odczytał list gratula-
cyjny wystosowany przez premiera Mateusza 
Morawieckiego. Kolejne życzenia i adresy oko-
licznościowe złożyli: starosta Andrzej Leńczuk, 
dyrektor ZUS w Chełmie, delegacja związku 
kombatantów, dyrektor Centrum Kultury w 
Siennicy Różanej i inni goście.

6.07.19. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Siennicy Różanej zakończyli ósmy 
rok kształcenia. Ze względu na nieobecność 
prezes UTW Anny Fornal, spotkanie prowadził  
koordynator UTW Dariusz Turzyniecki, któ-
ry przedstawił sprawozdanie z ubiegłorocznej 
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działalności. Po części oficjalnej – pełni radości 
i humoru słuchacze bawili się do północy przy 
śpiewie i muzyce pana Tadzia w świetlicy wiej-
skiej w Siennicy Królewskiej Dużej.

6.07.19. Młodzież i nauczyciele z Zespołu 
Szkół CKR w Siennicy Różanej zaprezentowali 
ofertę edukacyjną podczas Jarmarku św. Kilia-
na w Skierbieszowie. Przy stoisku reklamowym 
można było nie tylko poznać atuty siennickiej 
szkoły, ale też skosztować waty cukrowej przy-
gotowywanej dla wszystkich chętnych przez 
uczennice z klas gastronomicznych.

6.07.19. W szóstym dniu Wakacyjnej Akade-
mii Kultury aktorzy Teatru Pokoleń otrzymali 
komplet kostiumów uszytych przez Barbarę 
Bojarczuk z materiałów podarowanych przez 
ZPO “CORA-TEX” w Krasnymstawie, dzięki 
uprzejmości prezesa Mariana Wójcika oraz 
dyrektor Doroty Kołodziej. Tego samego dnia 
odbyła się pierwsza próba kostiumowa „Pana 
Geldhaba” wg Aleksandra Fredry, która była 
zarazem ostatnią próbą przed niedzielną pre-
mierą.

7.07.19. Kapela Ludowa „Siennica” została 
laureatem I Nagrody na VI Międzynarodowym 
Festiwalu Ludowym „Łączy nas kultura” w Ło-
pienniku Górnym.

7.07.19. W ramach Wakacyjnej Akademii 
Kultury odbyła się najnowsza premiera Teatru 
Pokoleń Centrum Kultury w Siennicy Różanej. 
Tym razem wystawiona została komedia „Pan 
Geldhab” wg Aleksandra Fredry. Sztuka jest 
dwunastą realizacją w historii teatru. Wszyst-
kie reżyserował Tadeusz Andrzej Kiciński. 
Spektakl przyciągnął wielu sympatyków zespo-
łu, którzy wypełnili salę po brzegi. Na ręce re-
żysera gratulacje i słowa uznania złożył starosta 
Andrzej Leńczuk, prezes LGD Krasnystaw Plus 
Dorota Sawa, wójt Leszek Proskura, dyrektor 
Elżbieta Patyk, redaktor Ewa Hadrian, dyrek-
tor Andrzej Zdunek oraz przyjaciele teatru.

12.07.19. W dwunastym dniu Wakacyjnej Aka-
demii Kultury odbył się spektakl podsumowują-
cy pracę drugiej grupy dziecięcych warsztatów 
teatralnych. Nastąpiło także uroczyste wręczenie 
certyfikatów ukończenia Wakacyjnej Akademii 
Kultury pięćdziesięciu uczestnikom oraz specjal-
nych podziękowań dla instruktorów prowadzą-
cych warsztaty w pięciu różnych dziedzinach.

14.07.19. Finał Wakacyjnej Akademii Kultury 
odbył się podczas festynu i był podsumowaniem 
cyklu dwutygodniowych warsztatów, podczas 
których powstało około dwustu prac. Festyn 
kipiał od różnorakich zabaw dla dzieci, było 
miasteczko dmuchanych zabawek oraz zabawy 
animacyjne w wykonaniu zawodowych aktorów 
z lubelskiej „Sceny Juno”. Imprezie towarzyszy-
li żołnierze prezentujący nowe osprzętowanie 
wojskowe oraz pokazy jednostek OSP z terenu 
gminy Siennica Różana. O podniebienie zadba-
ły Koła Gospodyń Wiejskich zapewniając grati-
sowy poczęstunek, a w tym produkty ofiarowa-
ne przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w 
Krasnymstawie. Zespół Szkół CKR w Siennicy 
Różanej częstował watą cukrową i prezentował 
swoją ofertę edukacyjną. Gwiazdą estrady tego 
dnia był zespół Standard Brass Band, pod kie-
rownictwem Bogusława Wróblewskiego.

16.07.19. W 47-osobowej grupie członkowie 
Gminnego Koła Emerytów i Rencistów oraz 
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku po 
raz kolejny udali się do Włodawy na Między-
narodowe Poleskie Lato z Folklorem. Celem 
festiwalu jest upowszechnianie i ochrona folk-
loru poprzez spotkania zespołów z różnych 
stron świata, a także ukazanie polskiej kultury 
na tle innych krajów. Tym razem oklaskiwano 
młodzieżowe zespoły taneczne z Turcji, Bośni 
i Hercegowiny oraz Włoch w ciekawych aran-
żacjach i strojach ludowych. Przed koncertem 
grupa zdążyła obejrzeć piękną okolicę – Jezio-
ro Białe, rzekę Włodawkę i graniczną rzekę Bug 
oraz miasteczko z interesującą synagogą.

16.07.19. Prezentacja artystyczna Kapeli Lu-
dowej „Siennica” podczas Jarmarku Jagielloń-
skiego w Parczewie.

17.07.19. Bezpłatne badanie wzroku w Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej.

20.07.19. Kapela Ludowa „Siennica” pod 
kierownictwem Janusza Pawlichy zdobyła III 
nagrodę w V Roztoczańskim Festiwalu Kapel 
Ludowych w Zwierzyńcu.  

23.07.19. Po zakończeniu zajęć Wakacyjnej 
Akademii Kultury w pracowni plastycznej Cen-
trum Kultury w Siennicy Różanej rozpoczęły się 
zajęcia z wykorzystaniem masy szpachlowej. W 
pierwszym tygodniu dzieci wykonywały rzeźby 
ślimaków, krasnoludków i ozdobne miseczki.
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28.07.19. W niedzielę na stadionie Orlika w 
Siennicy Różanej odbył się I Turniej Jednostek 
OSP w Piłce Nożnej. 

 31.07.19. Kolejna Nocy Kultury zgromadzi-
ła 45-osobową grupę dzieci. Oprócz projekcji, 
dyskoteki i tradycyjnych zajęć spotkanie było 
okazją do rozstrzygnięcia konkursu plastyczne-
go, zorganizowanego przez Bibliotekę Publicz-
ną im. R. Kapuścińskiego „Okładka mojej ulu-
bionej książki”. Nagrody i dyplomy otrzymali: 
Jagoda Okoń, Emilka Kalinowska, Patrycja 
Stefaniak, Lena Kulbaka, Natalia Kostek, Igor 
Huba, Kaspian Proskura, Natalia Matczuk, 
Kamila Mazurek, Hania Frańczak, Wiktoria 
Czechowska, Karolina Kostek, Amelka Białek, 
Gosia Ptak, Lena Ptak.
 
6-8.08.19. W ramach warsztatów plecionkar-
skich zorganizowanych w Centrum Kultury w 
Siennicy Różanej 15-osobowa grupa zaprojek-
towała i wykonała serię dekoracyjnych „Łapa-
czy snów”.

10.08.19. Kapela Ludowa „Siennica” odniosła 
następny sukces zdobywając tytuł „Laureata z 
przytupem” podczas IV Festiwalu Tradycji Lu-
dowych „U zbiegu rzek” w Stężycy obok Ryk. 
Rywalizowały zespoły z Lubelszczyzny, Mało-
polski, Łódzkiego i Mazowieckiego.
 
13, 14, 16.o8.19. W Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej przygotowano wystawę podsu-
mowującą trzydniowe warsztaty modelowania 
z masy plastycznej kotów, kur i innych zwie-
rząt. 
  
15.08.19. W kościele Wniebowzięcia NMP 
w Siennicy Różanej odbyło się nabożeństwo 
z poświęceniem bukietów kwiatów i ziół oraz 
wieńców przygotowanych przez mieszkańców. 
Również delegacja z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej przybyła tego dnia do kościoła, by 
poświęcić szkolny wieniec dożynkowy.

20, 21, 22.08.19. Tematem trzydniowych 
warsztatów wykonywania ozdób z wikliny pa-
pierowej w pracowni plastycznej Centrum Kul-
tury w Siennicy Różanej były morskie latarnie.

24.08.19. Odbył się koncert Kapeli Ludowej 
„Siennica” podczas Chmielaków Krasnostaw-
skich na Scenie Dworek.

25.08.19. Delegacja z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej wzięła udział w Dożynkach 
Powiatowych w Krasnymstawie. Szkolny wie-
niec niesiony był przez uczniów w tradycyjnym 
korowodzie dożynkowym.

27.08.19. Tegoroczni ósmoklasiści, ucznio-
wie klas siódmych oraz absolwenci Szkoły 
Podstawowej w Siennicy Różanej pojechali do 
Warszawy na nagranie bitew oraz sing off-ów 
drużyny Cleo w programie The Voice Kids. Wy-
jazd był niezwykłą  okazją do zobaczenia i usły-
szenia niesamowicie utalentowanych wokalnie 
dzieci i nastolatków. Ponadto przybliżył kulisy 
powstawania programu. Była również okazja 
do zrobienia sobie zdjęć ze sławnymi osobami 
i artystami występującymi w programie. Pod-
czas przerwy uczniowie usłyszeli także innych 
uzdolnionych wykonawców z widowni. Swój 
talent wokalny zaprezentowała Julia Lato.

28.08.19. Nakładem Centrum Kultury w 
Siennicy Różanej ukazał się album pod wszyst-
ko mówiącym tytułem „WAK-ART. Pokłosie 
Wakacyjnej Akademii Kultury – Siennica Ró-
żana 2019” pod redakcją Ewy Hadrian i An-
drzeja Zdunka.

28.08.19. 33 członków UTW uczestniczyło w 
wycieczce krajoznawczej organizowanej przez 
Gminne Koło Emerytów i Rencistów do Hrubie-
szowa i okolic (Żmudź, Klesztów, Teratyn, Kry-
łów) z przewodnikiem Krzysztofem Kołtunem. 
Zobaczyli Muzeum im. ks. Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie – założyciela Hrubieszowskie-
go Towarzystwa Rolniczego, park miejski z po-
mnikiem Bolesława Prusa, cerkiew prawosław-
ną z trzynastoma kopułami, zabytkowe kościoły 
w Klesztowie, Hrubieszowie i Kryłowie, nowy 
kościół w Teratynie z cudownym obrazem Mat-
ki Boskiej Pocieszenia przywiezionym w czasie 
wysiedleń z Zaturzec (obecnie Ukraina), kościół 
i pozostałości zamku w Kryłowie.

2.09.19. Uroczysta inauguracja roku szkolne-
go 2019/2020. Dotychczasowy dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Siennicy Różanej – Dariusz 
Michalak – zakończył kadencję, a od 1 wrześ-
nia funkcję tę objęła Katarzyna Czajka.

7–11.09.19. Klaudia Golec i Dawid Tokarczyk 
– uczniowie czwartej klasy Technikum im. A. 
Cieszkowskiego w Siennicy Różanej – wzięli 
udział w II Bałtyckim Rejsie Szkół Ministerial-
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nych. Najlepsi uczniowie z całej Polski w ra-
mach nagrody za osiągnięcia w nauce i wyróż-
niającą się postawę, przez cztery dni żeglowali 
na pokładzie jachtu „Cosmo”.

8.09.19. Odbyły się dożynki sołeckie w Rudce 
w gm. Siennica Różana. Honory starostów peł-
nili Jolanta i Jan Żebrowcy z Rudki, natomiast 
w roli gospodarzy wystąpili: Monika Kuźmicka 
– przewodnicząca KGW oraz sołtys Stanisław 
Brzyszko. Mszę świętą przy kapliczce św. Jana 
Nepomucena celebrował dziekan dekanatu 
Krasnystaw ks. Jarosław Wójcik. Wśród gości 
obecna była poseł Teresa Hałas.

9.09.19. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej odbyła się ogólnopolska akcja „Na-
rodowe Czytanie”. Włączyli się w nią dyrektor 
Stanisław Buk i wicedyrektor Ewa Dobrzańska-
Mochniej. Na tle oryginalnych dekoracji ucz-
niowie odczytali z podziałem na role fragment 
noweli Władysława Reymonta „Orka”. Efekt 
wizualny wzmacniały kostiumy przygotowane 
przez młodych lektorów.

9–12.09.19. Samorząd Uczniowski Zespołu 
Szkół CKR w Siennicy Różanej zorganizował 
kiermasz podręczników. Dzięki tej inicjatywie 
młodzież może zaopatrzyć się w książki do na-
uki przedmiotów ogólnokształcących i zawo-
dowych.

13.09.19. Uczniowie z czterech klas pierw-
szych, które rozpoczęły naukę w Zespole Szkół 
CKR w Siennicy Różanej udali się na wyprawę 
do Zwierzyńca i wspólnie uczestniczyli w spły-
wie kajakowym.

17.09.19. W Zespole Szkół CKR w Sienni-
cy Różanej odbyły się uroczyste obchody 80. 
rocznicy agresji sowieckiej na Polskę pod ha-
słem „Pamięci nie można rozstrzelać”.  Szkolna 
delegacja wzięła także udział w powiatowych 
obchodach  tej rocznicy. Szkolny poczet sztan-
darowy tworzyli tego dnia uczniowie z wojsko-
wej klasy mundurowej.

19–20.09.19. Młodzież z Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej udała się na Międzynaro-
dową Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW, która 
odbyła się w Bednarach koło Poznania. Te naj-
większe targi branżowe organizowane są od 20 
lat, pozwalają na bieżąco śledzić rozwój tech-
niki rolniczej.

21.09.19. Słuchacze UTW uczestniczyli w 
pielgrzymce organizowanej przez ks. kan. Ry-
szarda Siedleckiego do Krasiczyna, Kalwarii 
Pacławskiej i Sanoka. W Krasiczynie podziwia-
li zamek Krasickich, potem Sapiehów, zbudo-
wany w kształcie czworokąta z czterema róż-
nymi basztami, odzwierciedlającymi porządek 
świata. W baszcie papieskiej zachowała się 
kaplica porównywana do Zygmuntowskiej na 
Wawelu. Zamek otacza park z rzadką roślin-
nością. Kalwaria Pacławska słynie z cudow-
nego obrazu Matki Bożej Pacławskiej, zwanej 
Słuchającą (ma odsłonięte jedno ucho) i dró-
żek pacławskich. W Sanoku zwiedzali skan-
sen, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego z 
obiektami zabudowy wiejskiej i miejskiej.

26.09.19. W Internacie Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej młodzież pod kierunkiem 
wychowawców zorganizowała obchody Dnia 
Chłopaka, dziewczęta przygotowały dla kole-
gów występ artystyczny i słodki poczęstunek.

28.09–5.10.19 Poczet sztandarowy Zespołu 
Szkół CKR w Siennicy Różanej wraz z oficjal-
ną delegacją uczestniczył w obchodach jubile-
uszowych szkół prowadzonych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w Golądkowie, 
Rudce i Potoczku.

30.09.19. W Szkole Podstawowej w Sienni-
cy Różanej obchodzony był po raz pierwszy 
Dzień Głośnego Czytania. Święto zostało usta-
nowione z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 
2001 roku.  Data nie jest przypadkowa, bo-
wiem odnosi się do urodzin Janiny Poraziń-
skiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. W 
ostatni poniedziałek września uczniowie klas 
IV-VIII na lekcjach języka polskiego czytali na 
głos wybrane przez siebie fragmenty książek. 
Nie od dziś wiemy przecież, że czytanie stymu-
luje rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza 
wyobraźnię.

5.10.19. Zebranie Gminnego Związku Eme-
rytów i Rencistów w Centrum Kultury w Sien-
nicy Różanej.

6.10.19. Inauguracja roku akademickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z udziałem słu-
chaczy i zaproszonych gości. Do UTW wstąpili 
i otrzymali indeksy: Irena Bobrowska i Mie-
czysław Łukomski. Wykład inauguracyjny pt. 
„Świat wokół nas – zagrożenia współczesnej 
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cywilizacji” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Dą-
browski.

8.10.19. W Centralnej Bibliotece Rolniczej w 
Warszawie odbyły się obchody Dnia Edukacji 
Narodowej szkół prowadzonych przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z tej okazji z rąk 
wiceministra Ryszarda Zarudzkiego dyrektor 
Stanisław Buk otrzymał odznakę honorową 
„Zasłużony dla Rolnictwa”, a Justyna Klejna 
– akt nadania stopnia nauczyciela mianowa-
nego.

10.10.19. Gospodarzami tegorocznej czwar-
tej edycji Festiwalu Siennickich Smaków było 
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Siennickiej. 
Do kulinarnej rywalizacji przystąpiły wszystkie 
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gm. Sien-
nica Różana oraz reprezentacja Zespołu Szkół 
CKR.
 
11.10.19. Udział przedstawicieli UTW w ob-
chodach Wojewódzkiego Dnia Seniora w Lub-
linie.

13.10.19. W sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Siennicy Różanej odbył się koncert for-
tepianowy muzyki poważnej i filmowej w wy-
konaniu dr Agnieszki Kościelak-Nadolskiej, 
absolwentki Akademii Muzycznej im. G. i K. 
Bacewiczów w Łodzi (Wydział Teorii Muzyki 
oraz Wydział Fortepianu). Artystka była laure-
atką wielu stypendiów naukowych, w tym dla 
najlepszych doktorantów. Obecnie wykłada 
na Katedrze Edukacji Muzycznej macierzystej 
uczelni.
 
17.10.19. Uczennice z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej zdobyły wyróżnienia w IV Po-
wiatowym Przeglądzie Piosenki Turystycznej 
w Chełmie. Szkołę reprezentowały: Weronika 
Zakrzewska (w kategorii solista) oraz Patrycja 
Zakrzewska, Dominika Zielińska, Aleksandra 
Run i Karolina Bogucka (w kategorii zespół).

20.10.19. W hali Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej odbył się jubileuszowy X Ogólno-
polski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Wójta Gminy Siennica Różana Rytm 2019 pod 
honorowym patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. W 
ramach OTTT rozegrano Otwarte Mistrzostwa 
Okręgu Lubelskiego PTT w Lublinie. Patrona-
mi i sponsorami tegorocznego Turnieju byli: 

Marszałek Województwa Lubelskiego Jaro-
sław Stawiarski, senator RP prof. Józef Zając, 
starosta Andrzej Leńczuk, Urząd Marszałkow-
ski, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie Od-
dział w Siennicy Różanej, firma „Nierdzewni” 
– Andrzej Jurkiewicz i Bartłomiej Sulkowski, 
firma „Vi-Art” – Jacek Żelisko, Ośrodek Szko-
lenia Kierowców – Józef Staszak, Zespół Szkół 
CKR w Siennicy Różanej, Stowarzyszenie Mi-
łośników Ziemi Siennickiej i Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej.

25.10.19. Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Siennicy Różanej podobnie jak ich koledzy z 11 
tys. szkół  uczestniczyli w ogólnopolskiej  ak-
cji  Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła 
pamięta”. Jej celem było upamiętnienie waż-
nych postaci i wydarzeń związanych z historią 
naszego regionu oraz 80. rocznica wybuchu II 
wojny światowej oraz 75. rocznica powstania 
warszawskiego. Kulminacja działań przypadła 
właśnie na 25.10. W ramach tej akcji uczniowie 
odwiedzili cmentarz w  Siennicy Różanej i za-
palili znicze m.in. na grobie żołnierzy września 
1939 r., wójta Stanisława Zadrąga (który był 
jedną z pierwszych ofiar wojny w naszej oko-
licy) oraz na grobie Piotra Terebusa – bestial-
sko zamordowanego przez Niemców w 1942 
roku. Wykonano też gazetkę szkolną, na której 
umieszczono listę mieszkańców naszej  gminy, 
którzy polegli w walce lub zostali zamordowani 
przez hitlerowców. 

25.10.19. Uczniowie Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej wzięli udział w Międzynaro-
dowym Projekcie „Krokus”. Przed budynkiem 
szkoły posadzono 200 cebulek żółtych kroku-
sów w intencji upamiętnienia dzieci, które zgi-
nęły podczas II wojny światowej.

1–31.10.19. Praca uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Siennicy Różanej w projektach mię-
dzynarodowych eTwinning zdobyła kolejne 
wyróżnienie. W ubiegłym roku dwa projekty: 
„Cultural Interactions via Friendship”  oraz 
„Our Cultural Heritage” uzyskały bardzo wyso-
ką ocenę i zostały wyróżnione przez Centralne 
Biuro Programu eTwinning Krajową Odznaką 
Jakości. W bieżącym roku projekt „Cultural 
Interactions via Friendship” otrzymał Euro-
pejską Odznakę Jakości, co dowodzi, że dzia-
łania realizowane ze szkołami z Turcji, Danii, 
Macedonii i Serbii prezentowały bardzo wysoki 
poziom na tle wielu projektów z całej Europy. 
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Jest to dla nauczycieli oraz uczniów inspiracją 
i zachętą do podejmowania dalszej współpracy 
międzynarodowej i doskonalenia stosowanych 
metod.

8.11.19. Młodzież z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej uczestniczyła w warsztatach 
filmowych „Inspiracje Filmoteką Szkolną – 
ćwiczenia scenariuszowe”. Zajęcia odbyły się w 
Pracowni Filmoteki Szkolnej w Krasnymstawie 
w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Nor-
wida. Prowadził je Grzegorz Emanuel – aktor i 
reżyser teatralny.

8.11.19. Zespół Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej uczcił 170. rocznicę urodzin Józefa Cheł-
mońskiego trzyczęściową wystawą poświęco-
ną malarzowi. Uczniowie Technikum im. A. 
Cieszkowskiego przygotowali również własne 
interpretacje wybranych dzieł Chełmońskiego 
w ramach szkolnego konkursu.

10.11.19. Wykład połączony z prezentacją dla 
UTW na temat „Nowe metody rehabilitacji wy-
korzystywane w Reha Terapia Centrum w Sien-
nicy Różanej” przeprowadzony został w Urzędzie 
Gminy Siennica Różana przez Karola Fiszera i 
Roberta Kasprzaka. Słuchacze obejrzeli Centrum 
Rehabilitacji i zapoznali się ze sprzętem. Zainte-
resowani uzyskali odpowiedzi na wiele pytań.

11.11.19. Zbiórką przy budynku Centrum Kul-
tury w Siennicy Różanej oraz przemarszem 
pocztów sztandarowych, mieszkańców i osób 
związanych z gminą rozpoczęły się obchody 
Narodowego Święta Niepodległości. W koś-
ciele pw. Wniebowzięcia NMP w Siennicy Ró-
żanej została odprawiona msza św. w intencji 
Ojczyzny, a po jej zakończeniu oficjalne dele-
gacje złożyły wieńce pod pomnikiem żołnierzy 
poległych w obronie kraju. Następnie uczestni-
cy z towarzyszeniem orkiestry dętej przeszli do 
hali sportowej Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej, gdzie odbyła się dalsza część obcho-
dów – akademia połączona z widowiskiem ar-
tystycznym. W uroczystości uczestniczył  poseł 
na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz wielu in-
nych zaproszonych gości, mieszkańcy i przyja-
ciele gminy Siennica Różana.

15.11.19. Zabawa andrzejkowa dla dzieci zor-
ganizowana została przez Centrum Kultury w 
Siennicy Różanej.

16.11.19. Bal andrzejkowy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Centrum Kultury z udziałem 52 
osób, w tym zaproszonych gości z zaprzyjaź-
nionego UTW przy PWSZ i Chełmskiego To-
warzystwa Naukowego w Chełmie.

18.11.19. Uczennice z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej – Aleksandra Rozwałko i 
Weronika Zakrzewska – wzięły udział w XXIII 
Jesiennym Konkursie Recytatorskim w Kras-
nostawskim Domu Kultury. Organizatorem 
konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w 
Lublinie. 

 20.11.19. Wyjazd słuchaczy UTW do Centrum 
Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie na uroczysty koncert z okazji 450-
lecia Unii Lubelskiej. Wystąpił Zespół Pieśni i 
Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego.

21.11.19. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej odbyły się zajęcia podsumowujące pro-
jekt edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych 
„Lekcje z ZUS”. Spotkanie prowadził Piotr Ku-
charczyk – Kierownik Biura Terenowego ZUS 
w Krasnymstawie.

23.11.19. Gospodarzem wieczoru andrzej-
kowego z muzyką i tańcem, który odbył się 
w miejscowej świetlicy było Koło Gospodyń 
Wiejskich z Siennicy Różanej.

26.11.19. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej zdobyli III miejsce w turnieju 
piłki nożnej Sportowej Ligi Internatów w Cheł-
mie. W skład drużyny weszli: Maciej Cichosz, 
Mateusz Wichrowski, Paweł Smyk, Dawid 
Skorek, Michał Oszust, Maciej Ciosek i Dawid 
Wyrostek.

28.11.19. Młodzież z Technikum w Siennicy 
Różanej zaprezentowała się podczas kampanii 
informacyjno-promocyjnej „Zawodowy strzał 
w 10” zorganizowanej przez Lubelskiego Ku-
ratora Oświaty i Starostę Krasnostawskiego w 
Krasnostawskim Domu Kultury. Hasło kam-
panii zostało wyłonione podczas konkursu w 
2017 r. – jego autorką jest Wiktoria Dębicka z 
Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej.

30.11.19. Bal andrzejkowy w Centrum Kultu-
ry zorganizowany przez Radę Rodziców Zespo-
łu Szkół CKR.
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Wyniki wyborów do rad sołeckich

11.02.-7.03.19. Na terenie gminy Siennica 
Różana odbyły się zebrania sołeckie, podczas 
których wybrano sołtysów oraz przedstawi-
cieli rad sołeckich. Wyniki głosowań według 
kolejności spotkań:
 
Siennica Królewska Duża (11.02)
Sołtys: Elżbieta Szczupak. 
Rada Sołecka: Leon Biłan, Piotr Bojarczuk, 
Ewelina Gwarda, Ewa Panas.

Zagroda (12.02)
Sołtys: Grażyna Kniażuk.
Rada Sołecka: Roman Dąbski, Janusz Kondra-
ciuk, Karol Mielniczuk.
 
Siennica Różana (13.02)
Sołtys: Marian Manachiewicz.
Rada Sołecka: Magdalena Górna, Halina Tryk-
sza, Andrzej Mochniej, Grażyna Zaworska.

Boruń (14.02) 
Sołtys: Grażyna Kielech. 
Rada Sołecka: Dariusz Kamiński, Marian Kie-
lech, Artur Krukowski, Tomasz Kułaga.
 
Stójło (14.02) 
Sołtys: Urszula Truskowska.
Rada Sołecka: Marian Długosz, Olga Fran-
czak, Joanna Parzymies.
  
Rudka (18.02)
Sołtys: Stanisław Brzyszko.
Rada Sołecka: Anna Korkosz, Monika Kuźmi-
cka, Krystyna Żebrowska. 
 
Wola Siennicka (19.02) 
Sołtys: Renata Marczewska.
Rada Sołecka: Barbara Dziedzic, Grzegorz 
Kargul, Aureliusz Kijana.
 
Żdżanne (21.02) 
Sołtys: Maria Ścibak.
Rada Sołecka: Anna Kwiatek, Halina Muda, 
Grzegorz Rękas, Stanisław Zając. 
 

Siennica Królewska Mała (25.02) 
Sołtys: Ewa Repeć.
Rada Sołecka: Mariusz Atras, Anna Dmitroca, 
Barbara Kazanowska, Agnieszka Warda.

 
Zwierzyniec (26.02) 
Sołtys: Józef Krzywicki.
Rada Sołecka: Agata Daniluk, Mieczysław 
Popik.
 
Wierzchowiny (28.02) 
Sołtys: Anna Bielak. 
Rada Sołecka: Henryk Frańczak, Edyta Ma-
słowska, Ryszard Posik, Ryszard Stasiuk.
 
Baraki (1.03) 
Sołtys: Janina Berbeć.
Rada Sołecka: Agnieszka Kwaśnik, Bernarda 
Łaniak.
 
Maciejów (4.03)
Sołtys: Jerzy Włodarczyk.
Rada Sołecka: Marek Kapeluszny, Halina Kar-
gul, Bożena Kowalewska, Gustaw Kubina. 
 
Kozieniec (7.03) 
Sołtys: Dariusz Knap.
Rada Sołecka: Elżbieta Ciechan, Monika Gór-
na, Magdalena Kuś, Dariusz Sęczkowski.

Kamila Rybczyńska
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