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Kapela Ludowa „Siennica” Od redakcji

Kapela Ludowa „Siennica”

Kapela Ludowa „Siennica” (wcześniej 
„Sienniczaki”) istnieje od 1945 roku. Niezmiennie 
utrzymuje nurt ludowego muzykowania. Krzewi 
kulturę, rozsławia gminę, żywo i barwnie koncer-
tuje na terenie całego województwa, gdzie zbiera 
oklaski oraz nagrody i wyróżnienia. Jest konty-
nuatorem dzieła sławnego organisty Józefa Czer-
wieńca i jego utalentowanego ucznia, pierwszego 
kapelmistrza Władysława Dzika. Wśród najstar-
szych muzyków na słowa uznania zasłużyli m.in.: 
Stanisław Łoza, Władysław Dzik (Dziuniek), 
Antoni Nowosad, Marian Bodio, Jan Pawlicha, 
Aleksander Derkaczewski, Stanisław Antoniak, 
Stanisław Tryksza, Franciszek Proskura, Czesław 
Mochniej i inni.

W pierwszych latach XXI wieku kierow-
nictwo przejął Janusz Pawlicha. Przez zespół 
przewinęła się plejada kolejnych muzyków, któ-
rzy uzupełnili galerię sukcesów. Wśród nich Eu-
geniusz Sobieszczuk, Adolf Miszczak, Krystyna 
Winiarczyk, Krystyna Chwaszcz, Katarzyna Kon-
dratiuk…

Do najważniejszych osiągnięć kapeli na-
leży zaliczyć: pierwsze miejsce w Regionalnym 
Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki w Rejowcu 
(2007 i 2018), Nagrodę Marszałka Województwa 
Lubelskiego (2015), pierwszą nagrodę w kategorii 
kapel w Międzynarodowym Festiwalu Ludowym 
„Łączy nas kultura” w Łopienniku Nadrzecznym 
(2019) oraz  tytuł laureata Festiwalu „U zbiegu 
rzek” w Stężycy w powiecie ryckim (2019).

W 2017 roku kapela odniosła zwycię-
stwow finale Powiatowego Konkursu „Kultura” 
w kategorii Zespół Artystyczny, gdzie otrzymała 
również nagrodę specjalną Starosty Krasno-
stawskiego. Ten rok w historii zespołu był szcze-
gólnie udany. Na festiwalu „Łączy nas kultura” 
w Łopienniku Nadrzecznym zajęła III miejsce, 
a solistka Klaudia Mazurek – I miejsce w kategorii 
śpiew tradycyjny (rok później została zwycięzcą w 
Konkursie „Kultura” Powiatu Krasnostawskiego 
w kategorii talent artystyczny).

W ostatnich latach zespół współtworzyli: 
Anna Dubaj (klarnet), Klaudia Mazurek (klar-
net), Monika Mazur (flet), Martyna Mataczyńska 
(skrzypce), Natalia Pazyna (tamburyn), Nikola 
Kubik (skrzypce), Gabrysia Dubaj (wokal), Paweł 
Galewski (bęben), Konrad Loba (trąbka), Łukasz 
Mazurek (trąbka), Edward Słotwiński (kontra-
bas), Eugeniusz Sobieszczuk (skrzypce), Janusz 
Pawlicha (kierownik – akordeon).

Od redakcji

Szalejący COVID-19 pokrzyżował wszystkim wiele pla-
nów. Wobec obostrzeń sanitarnych Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej skoncentrowało swoją działalność głównie na pracy we-
wnętrznej, a w tym wydawniczej. Dobrze zapowiadający się po-
czątek sezonu rozpoczęty został wernisażami i atrakcyjnym kon-
certem noworocznym (znanym dawniej pod nazwą - siennickiego 
opłatka), a zakończył się już w marcu cyklem imprez z okazji Dnia 
Kobiet. 

Ograniczenia w organizowaniu większych spotkań po-
zwoliły skupić się na pracy innego rodzaju, np. na przygotowaniu 
– siłami wszystkich pracowników – indeksu nazwisk zawartych 
w naszym czasopiśmie oraz wydaniu poematu „Duch skrzydlaty” 
autorstwa Apolonii Proskury. Znaczącym przedsięwzięciem, nie 
tylko dla środowiska literackiego, okazało się wyczerpujące opra-
cowanie publikacji „Ziemia nad błękitem” – antologii poetów 
siennickich, wydanej dzięki współpracy ościennych samorządów. 
Do sukcesu zaliczyć należy realizację drugiej edycji dużego pro-
jektu: Wakacyjna Akademia Kultury, podczas której prowadzo-
ne były warsztaty artystyczne w pięciu dziedzinach oraz ukazały 
się trzy kolejne książki dokumentujące niezaprzeczalny twórczy 
dorobek gminy. W chwili gdy wydawało się, że wszystko zmierza 
ku normalności, nastąpił wzrost zagrożenia epidemicznego, co 
zmusiło nas do odwołania wielu przygotowywanych wydarzeń: 
festynu połączonego z jubileuszem 65-lecia Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Jawor”, Międzypowiatowego Turnieju Szachowego, Festiwalu 
Siennickich Smaków i Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzy-
skiego o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana.

Po raz kolejny powróciliśmy do zadań wydawniczych. 
Gromadzenie materiałów do 48 numeru „Ziarna” pozwoliło 
nam na wędrówkę przez bogatą historię gminy Siennica Różana. 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu wspomnienie niezwy-
kłego spotkania Wincentego Wierzchosia z przyszłym prymasem 
ks. Stefanem Wyszyńskim. Tuż obok przypominamy postać Sta-
nisława Maksymiliana Prusa z Siennicy Różanej – legendarnego 
dowódcy Armii Krajowej. Nie brakuje recenzji książek, dzięki 
którym poznamy sylwetki autorów, na przykład nieznanej w na-
szym środowisku poetki Sabiny Derkaczewskiej. Nie zabraknie 
nowych faktów z życia Augusta Cieszkowskiego skreślonych pió-
rem Ewy J. i Włodzimierza Buczyńskich oraz Moniki Nagowskiej. 
Zaprezentujemy szczegóły założenia kasy pożyczkowej w Siennicy 
Różanej (pierwszej instytucji tego typu w guberni lubelskiej), wi-
zerunek dworku Poletyłów z roku 1962 oraz poczet dyrektorów 
Gminnego Ośrodka Kultury. Opowiemy również o niezwykłym 
sienniczaninie – jednym z nielicznych pilotów największego sa-
molotu Jumbo Jet. Jak zawsze  znajdziecie Państwo w numerze 
naszego pisma kalendarium wydarzeń oraz fotorelacje z licznych 
siennickich imprez. Dla odprężenia przygotowaliśmy urokliwe 
widoki Siennicy Różanej – uwiecznione w migawce aparatu przez 
Radosława Masłowskiego oraz nastrojowe wiersze i dzieła pla-
styczne. Zapraszamy do lektury.

Andrzej David Misiura
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Edward W. Wierzchoś 

Agnieszka Wierzchoś-Hilczer

Wspomnienia z lat 
okupacji 

Ks. Stefan Wyszyński 
na ziemi siennickiej

Zatwierdzenie przez Ojca Świętego Fran-
ciszka dekretu potwierdzającego cudowne uzdro-
wienie, za wstawiennictwem zmarłego w roku 1981 
ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, kończy Jego 
proces beatyfikacyjny. Ogłoszenie kardynała bea-
tyfikowanym  miało nastąpić podczas uroczystości 
kanonizacyjnych 7 czerwca 2020 roku w Warsza-
wie, jednakże z powodu pandemii koronawirusa 
uroczystość ta została bezterminowo przełożona.

Błogosławiony kardynał  Stefan Wyszyński 
postrzegany jest w Polsce jako Wielki Prymas Tysiąc-
lecia - przywódca duchowy oraz mąż stanu w trud-
nym okresie historii naszego kraju. Opracowywane 
są więc nowe liczne wydawnictwa (lub wznawiane te 
publikowane w przeszłości), poświęcone dokumen-
tom związanym z życiem przyszłego świętego, jego 
olbrzymiej spuściźnie duszpasterskiej  i działalno-
ści społecznej. Żyjące jeszcze osoby, które spotkały 
ks. Stefana Wyszyńskigo oraz przechowały w swo-
jej pamięci związane z nim wydarzenia - bądź tylko 
przekaz o nich – obecnie archiwizują wspomnienia 
lub je upubliczniają,  przez co stają się one cennym 
i wiarygodnym, historycznym  świadectwem. 

Podczas spotkania wigilijnego w grudniu 
2016 roku w prasie zaczęły ukazywać się wiado-
mości, iż Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych po-
dejmie w oparciu o nadesłane materiały dyskusję 
„o heroiczności cnót” kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Nasza stuletnia wówczas mama i babcia 
– Janina Wierzchoś – opowiedziała nam o oku-
pacyjnym przeżyciu, w którym późną wiosną 1942 
roku z wielkim prawdopodobieństwem uczestni-
czył ks. Stefan Wyszyński oraz jej mąż (nasz tato 
i dziadzio) Wincenty Wierzchoś. A działo się to 
w najstraszliwszym czasie niemieckiej okupacji na 
terenie gmin Siennica Różana i Kraśniczyn.

Mama mówiła wówczas, że druga połowa 
roku 1941 i pierwsza 1942 przyniosły mieszkań-
com gminy Siennica Różana – a w tym Żdżannego 

– dodatkowe cierpienia i zagrożenia, wynikające 
z realizacji wyniszczających planów niemieckiego 
okupanta, w stosunku do ludności zamieszkującej 
powiaty: Zamość, Krasnystaw oraz Chełm. Były to 
jednostki administracyjne w Dystrykcie Lubelskim 
Generalnego Gubernatorstwa, których ludność 
odczuła również bardzo dramatycznie wojnę ze 
Związkiem Sowieckim. Niemcy zaczęli najpierw 
rozstrzeliwać mieszkańców za współpracę z wła-
dzą sowiecką we wrześniu 1939 roku (Jan Jawor-
ski, Bronisław Palczewski, kuzyn - Antoni Litwin), 
a później za niesienie pomocy, ukrywanie ściganych 
sąsiadów, bliskich i przedstawicieli przedwojennej 
administracji, kultury czy też życia gospodarczego.

Z powołanej przez Wehrmacht w Chełmie  
struktury wojskowej – Stalagu 319 (z czterema 
podjednostkami A,B,C i D, gdzie umieszczono po-
nad 200 tys. jeńców sowieckich), zaczęli masowo 
uciekać wynędzniali żołnierze chorzy na tyfus, 
prosząc o pomoc. Sprowadzało to na wielu miesz-
kańców Żdżannego chorobę lub śmierć przez za-
każenie (Dudziuk, Klim, Mielniczuk, Tacikowski), 
rozstrzelanie (3-osobowa rodzina Dodorów, Stani-
sław Orłowski) albo wywózkę do obozów koncen-
tracyjnych (Jan Oleszczuk, Łukasz  Stelmach). Za-
grożenie i niepokój nasiliły się, gdy okupant powoli 
zaczął wprowadzać na sąsiedniej Zamojszczyźnie 
planowane wysiedlenia, a także eksterminację 
mieszkańców i deportację ich dzieci do Niemiec. 
To wówczas hitlerowcy przystąpili do realizacji za-
głady ludności żydowskiej, poprzez  tworzenie tzw. 
gett przejściowych w Izbicy, Rejowcu, Chełmie, 
z których odchodziły transporty do obozów śmier-
ci: Majdanka k. Lublina, Sobiboru i Bełżca. Wtedy 
właśnie wywieziono liczne rodziny tej narodowo-
ści z Wierzchowin, Żdżannego, Zagrody. Najpierw 
zgromadzono je w Siennicy Różanej, gdzie kilkoro 
znajomych osób rozstrzelano, a pozostałych skiero-
wano do wymienionych obozów zagłady. Nasilają-
cy się terror sprowadzał się do „pokazowego” bru-
talnego uśmiercania przez Gestapo mieszkańców 
w ich domach albo na terenie gospodarstw. Posą-
dzano o nielegalny handel czy kradzieże (pięcioo-
sobowa rodzina Łozów, Jan Stelmach), jak i oskar-
żano o niewywiązywanie się z obowiązkowych 
obciążeń materialnych (Emilia Wierzchoś). Były też 
nakładane na rolników dodatkowe wojenne kon-
tyngenty płodów rolnych. Trwało również wyszu-
kiwanie i kwalifikowanie rodzin lub pojedynczych 
osób do zsyłki na przymusowe prace do Niemiec 
(ciocia Aniela Wepa z córkami: Ireną i Barbarą, 
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Adela Dopieralska). Mimo wie-
lu niebezpieczeństw i aktów ter-
roru mieszkańcy nieśli pomoc 
w ukrywaniu podejrzanych sąsia-
dów, bliskich, zbiegłych Rosjan, 
czy osób narodowości żydowskiej 
(Stanisław Wierzchoś s. Marcele-
go, mama Janina Wierzchoś). Te 
niespotykane dotychczas poczy-
nania Niemców w stosunku do 
ludności spotęgowały atmosferę 
strachu, obawę o życie jednostek 
i całych rodzin. Przerwały również 
kontakty pomiędzy najbliższymi, 
sąsiadami oraz ograniczyły poru-
szanie się po zmroku. Wsie – jak 
też domostwa – „zamarły”, a ich 
mieszkańcy zaprzestali aktywności społecznej i re-
ligijnej. 

Spotkanie z ks. Stefanem Wyszyńskim

W tym trudnym okresie późną wiosną 1942 
roku, wieczorem, przyszedł do taty sołtys Żdżanne-
go, Tomasz Oleszczuk, z ustnym poleceniem uda-
nia się do folwarku Toruń należącego do hrabiego 
Smorczewskiego (należało jechać wozem konnym 
„skrzyniowym”, wyścielonym obficie słomą lub 
sianem). Dziś ten obiekt już nie istnieje. Został 
zburzony – w celu pozyskania cegły na odbudowę 
Warszawy – wraz z kilkoma budynkami w majątku 
Żdżanne i ruiną niezamieszkałego pałacu (spalone-
go w roku 1914 przez Kozaków). Gospodarstwem  
zarządzał  wówczas Tadeusz Osiecki. Były to zabu-
dowania złożone z czterech bardzo solidnych bu-
dynków z czerwonej cegły, służących za pomiesz-
czenia mieszkalne, inwentarskie, spichrz na ziarno 
oraz stodołę na zboże, słomę i pasze. W folwarku od 
października 1939 roku rezydował zbiegły ze Lwo-
wa lekarz medycyny Lucjan Paczyński, który leczył 
i niósł pomoc medyczną mieszkańcom okolicznych 
miejscowości. Bardzo zasłużył się też w stłumieniu 
epidemii tyfusu, którym zarażali się mieszkańcy 
udzielający wsparcia jeńcom sowieckim uciekają-
cym z oflagu  319 w Chełmie. Folwark położony był 
na najbardziej wysuniętym na południe skrawku 
gminy Siennica Różana, nieosłoniętym drzewami 
skłonie, wśród uprawnych pól. Od wschodu (czyli 
od strony Żdżannego) rozciągał się przed nim dość 
duży areał pól, od południa przylegał do komplek-

su leśnego z leśniczówką Grzybów, od zachodu 
graniczył z polami miejscowości Maciejów, a od 
północy z dużym parkiem - zagajnikiem, stawami 
i majątkiem Smorczewskich w Żdżannem. Tędy 
również przebiegała ponad trzykilometrowa droga, 
najpierw polna, a później przechodząca w trakt od 
folwarku Toruń do miejsca naszego zamieszkania.

Mimo braku pisemnego polecenia (wyma-
ganego wówczas przez administrację niemiecką) 
i nocnej pory, tata wyjechał, aczkolwiek nie wiedział 
kogo lub co i dokąd będzie przewoził. Obawiał się, 
zgłaszanych przez podróżujących konnym zaprzę-
giem sąsiadów, możliwości zatrzymań i żądania 
żywności przez ukrywających się zbiegów. Gorsze 
byłoby spotkanie z pojawiającymi się już polskimi 
i rosyjskim uzbrojonymi oddziałami „partyzantów” 
trudnej do określenia przynależności. Liczył na 
tzw. „szczęście” oraz krótki kilkugodzinny przejazd 
i powrót do domu. 

Po dotarciu do celu spostrzegł, że przed 
budynkiem mieszkalnym w folwarku Toruń na za-
przęg konny czekał już „bardzo szczupły i wysoki 
mężczyzna w dziwnym długim po kostki płaszczu 
i postawionym kołnierzu”. Powożący nie widział 
twarzy. Usłyszał wypowiedziane charakterystycz-
nym niskim głosem „Dobry wieczór, proszę zawieźć 
mnie do Kraśniczyna”. Pasażer wszedł na furman-
kę rozsunął wyściółkę, położył się głową do kie-
runku jazdy, przykrył słomą i oczekiwał na wyjazd. 
Tato nie odmówił. Był jednak przerażony perspek-
tywą podróży. Zdawał sobie mianowicie sprawę, 
jakim zagrożeniem życia jest obecnie jazda w nocy, 
w terenie praktycznie niezamieszkałym, w sąsiedz-
twie dużych kompleksów leśnych. Znał tę trasę 

Wspomnienia z lat okupacji Edward W. Wierzchoś, Agnieszka Wierzchoś–Hilczer

Pozostałości dworu w Toruniu, prawdop. lata 90-te, fot. Dariusz Wożakowski.
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z czasów przedwojennych, była wtedy bezpiecznym 
traktem łączącym dwie gminy, odwiedzał bowiem 
kilka razy w Kraśniczynie dwie kuzynki mamy cio-
cie Markowskie. Dodatkowo nocny przejazd ponad 
piętnastokilometrową, wyboistą, błotną i niebez-
pieczną w tym czasie drogą – przy której praktycz-
nie na całej długości wyrastały gęste leśne krzewy 
– zapowiadał się na kilka godzin.

Wyruszając do Kraśniczyna musieli naj-
pierw przejechać przez Maciejów i Boruń, do trak-
tu zamojskiego, pod górę do wzniesienia o nazwie 
„Piorunowa Góra”, przez las serwitutowy Woli 
Siennickiej, Kolonię Komarówka, czyli ostatnie 
miejscowości przynależne do gminy Siennica Ró-
żana. Następnie zjazd do Chełmca, wzdłuż duże-
go obszaru leśnego już w gminie Kraśniczyn, aż 
do rozjazdu dróg w miejscowościach Stara Wieś 
i Wólka Kraśniczyńska. 

Gdy wjechali do Maciejowa i Borunia wy-
dawało się, że są obserwowani. Zza budynków 
mieszkalnych lub gospodarczych po przejechaniu 
pewnych odcinków wychylały się jakieś postacie. 
Natomiast po przedostaniu się na trakt zamojski 
słyszał od czasu do czasu na lewym lub prawym po-
boczu, trzask łamanych suchych gałęzi, szelest liści, 
lub poruszenie się gałązek krzewów, pojawiały się 
też zarysy osób. Tato jechał pochylony, starał się 
nie odwracać głowy. Nie popędzał też głosem koni. 
Był przemarznięty, gdyż nie wdział ciepłej odzieży 
na taką długą niespodziewaną wyprawę. Wóz koły-
sał się oraz podskakiwał na wybojach, korzeniach 
i kamieniach. Jechali bardzo powoli. Ze zdumie-
niem i podziwem przyjmował fakt, że przykryty 
słomą nieznajomy tak cierpliwie i spokojnie znosi 
bardzo ciężką nocną podróż. Nie poruszał się prak-
tycznie przez całą drogę, nie zmieniał też pozycji 
i milczał. Gdy dojechali do Starej Wsi, poprosił 
o jazdę w kierunku Skierbieszowa. Po pokonaniu 
krótkiego odcinka, tato usłyszał „Proszę się zatrzy-
mać”. Nieznajomy opuścił wóz, powiedział „Dzięku-
ję, do widzenia”, zszedł na pobocze i ruszył w polną 
drogę odchodzącą w lewo od kierunku jazdy.

Tato wrócił do domu w Żdżannem nad ranem. 
Poprosił mamę, aby zdjęła uprząż z koni i wyprzęgła 
je z wozu. Powiedział też, że „nie ma siły, nie pamię-
ta drogi powrotnej i nie wie jak wrócił”. Położył się 
szybko do łóżka i spał bez przerwy do późnego wie-
czora. Takim mocnym snem przespał całą nadcho-
dzącą noc. Następnego dnia nie podjął pracy, czuł się 
bardzo zmęczony, a także słaby fizycznie. Dopiero po 
kilku dniach wrócił do normalnego rytmu czynności 

gospodarskich, wspomagany przez Józefa Dziublew-
skiego dokwaterowanego do naszej rodziny rolnika 
z Woli Koszuckiej (pow. Konin), który mieszkał u nas 
wspólnie z 4-osobową rodziną Wawrzyniaków z tej 
samej miejscowości jako tzw. „przesiedleńcy poznań-
scy”. 

Kończąc swoją opowieść mama zaznaczyła, 
że okoliczności zidentyfikowania osoby nastąpiły już 
oczywiście po wojnie. Otóż gdy ks. bp Stefan Wyszyń-
ski został powołany na Prymasa Kościoła Rzymsko-
Katolickiego i przemawiał podczas pewnej uroczysto-
ści w 1946 roku przez radio, tato usłyszał głos oraz 
nazwę miejscowości Żułów i powiedział do mamy Ja-
niny: „Jestem pewien na 100%, że to jest głos tego sa-
mego człowieka, którego przewoziłem z folwarku To-
ruń do Kraśniczyna nocą i o mało po tej podróży nie 
umarłem”. Wówczas też ustalił, że droga przy której 
zatrzymał się i wysadził pasażera prowadziła do ma-
jątku Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Żu-
łowie. Już wiele lat później, gdy zostały uruchomio-
ne przekazy telewizyjne, tato rozpoznał ks. Prymasa 
w odbiorniku TV po sylwetce i sposobie poruszania 
się. Nieznajomym podczas pamiętnej nocy był z pew-
nością ks. kardynał Stefan Wyszyński.

 

Ustalanie prawdy po latach
 
Powyższy tekst opisujący wydarzenie sprzed 

prawie osiemdziesięciu laty przytaczam, gdy w na-
szej rodzinie nie żyje już nikt, kto mógłby potwier-
dzić, że znał wcześniej fakty przekazane nam przez 
mamę w roku 2017. Odeszły też osoby, które mogły 
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posiadać wiedzę o ewentualnej wizycie ks. Stefana 
Wyszyńskiego u doktora Paczyńskiego w roku 1942 
w folwarku Toruń. Postanowiłem zatem zweryfiko-
wać na ile tylko będzie można „prawdziwość” zaist-
nienia tej wizyty w oparciu o dane, możliwe do uzy-
skania w dokumentach już publikowanych, opiniach 
osób opisujących działalność podziemia akowskiego 
na tym terenie, bądź z przekazu członków rodzin, 
które spotykały się z ks. Stefanem Wyszyńskim. 

Starając się ustalić prawdę  zwróciłem się 
z tym pytaniem najpierw do Żułowa – czy jest 
prawdopodobnym, aby ks. Stefan Wyszyński będąc 
w tym ośrodku, mógł korzystać z pomocy lekarskiej 
dr. Lucjana Paczyńskiego? Od dyrektor siostry Ewy 
Gumińskiej uzyskałem informację „że jest duże 
prawdopodobieństwo, iż tak było, gdyż ks. Stefan 
Wyszyński przybył do Żułowa z Zakopanego, gdzie 
się leczył. W Żułowie nie ma archiwaliów z pobytu 
ks. Wyszyńskiego”. W Laskach - „zgromadzone są 
dokumenty dotyczące działalności duszpasterskiej, 
więc takiego zapisu się nie znajdzie” – usłyszałem. 
W archiwum Instytutu Prymasowskiego w Chosz-
czówku k. Warszawy „też nie ma o tym takich za-
pisów”. Zaś z UKSW w Warszawie nie otrzymałem 
odpowiedzi. Od Rodziny Wojtasiuków z Marci-
nówki, którą wielokrotnie nawiedzał ks. Wyszyń-
ski będąc w Żułowie dowiedziałem się, że „obecnie 
trudno uzyskać jest potwierdzenie tej widomości 
bowiem wszyscy, którzy mogli ją znać już nie żyją”. 
Poinformowała mnie o tym koleżanka szkolna Ali-
cja Betiuk z Chełma – wnuczka Katarzyny i Stani-
sława Wojtasiuków, córka Józefa, jednego z pięciu 
synów dziadków. Czterej pozostali synowie działali 
w podziemiu – trzej z Julianem (dowódcą oddzia-
łu) przeżyli, a najstarszy Stanisław został areszto-
wany i zginął na Majdanku. 

Następne pytanie, które należało wyjaśnić 
powinno brzmieć następująco – jeżeli ks. Stefan 
Wyszyński potrzebował pomocy lekarskiej, dlacze-
go wybrano Toruń i kto organizował dotarcie do tej 
miejscowości? Jedną z odpowiedzi nasuwa fakt, że 
w tym czasie zapowiadano już rozpoczęcie „Opera-
cji Wehrwolf” - tj. wysiedlania na Zamojszczyźnie. 
A więc miejscowości leżące na zachód i południe 
od Żułowa, mogły być bardzo licznie obsadzane 
niemieckimi formacjami militarnymi – w nich 
wolniej organizował się też bardzo silny później 
ruch oporu. Utrudniona z wielu przyczyn mogła 
być też możliwość korzystania z pomocy lekarskiej 
i bezpieczne dotarcie do lekarza. Gdy ks. Stefan 
Wyszyński przybył na jesieni 1941 roku do Żułowa, 

Komenda Główna AK poprzez komendę okręgową 
w Zamościu, zleciła oddziałowi AK w Skierbieszo-
wie pod dowództwem  porucznika Józefa Śmiecha 
(ps. „Ciąg”) zapewnienie bezpieczeństwa „przy-
jezdnemu”. Tak więc osoby odpowiedzialne za 
wykonanie tego rozkazu musiały posiadać pełne 
rozeznanie, do kogo można się udawać w konkret-
nej potrzebie i na czyją pomoc można liczyć. Toruń 
z dr. Paczyńskim był prawdopodobnie wówczas 
miejscem  najbardziej dostępnym oraz bezpiecz-
nym i osłanianym już od dawna przez należący do 
placówki Siennica Różana oddział z Maciejowa do-
wodzony przez plutonowego Aleksandra Kargula 
(ps. „Kordian”). Trudno sobie wyobrazić, aby nie 
był włączony też do tej akcji, niezmiernie zasłużony 
i bohaterski, sławny organizator i uczestnik podzie-
mia ZWZ AK, porucznik artylerii Tomasz Watson 
z pobliskiego Borunia. Podobne przypuszczenie 
wiąże się z osobami wchodzącymi w skład  struk-
tury oddziału: naszego wuja Władysława Mazurka, 
Mariana Prusa (rodzonego brata kapitana Stani-
sława Maksymiliana Prusa – komendanta AK na 
Zamojszczyźnie), Stefana Truszkowskiego, Czesła-
wa Dubaja, Stanisława Nowosada. Wydanie tacie 
polecenia wyjazdu przez sołtysa Żdżannego wska-
zuje, że komórka AK z Zagrody (do której należeli 
między innymi: Izydor Wojtiuk, Aleksander Mał-
dachowski, sołtys Tomasz Oleszczuk oraz praw-
dopodobnie młodzi chłopcy ze Żdżannego: Witold 
Wierzchoś i Eugeniusz Litwin) też otrzymała sto-
sowne zadanie. Względnie – otrzymały je w głębo-
kiej konspiracji tylko pojedyncze osoby.

Wybór folwarku Toruń z zamieszkującym 
tam doktorem Paczyńskim nie był przypadkowy. 
Osoba doktora cieszyła się olbrzymim uznaniem. 
Był wysokiej klasy specjalistą. Leczył skutecznie 
choroby zakaźne, neuropatie, opatrywał rany, wy-
konywał drobne zabiegi chirurgiczne i dentystycz-
ne. Jakimiś nadzwyczajnymi drogami zdobywał 
leki, produkty medyczne i środki opatrunkowe. 
Wiele leków preparował sam, odcięty przez woj-
nę od fachowej literatury. Pomagał wszystkim bez 
względu na narodowość i zapatrywanie. Szkolił 
sanitariuszki dla oddziałów partyzanckich, o czym 
mówiła mi pani Apolonia Wolska z Kozieńca, przy-
jaciółka mamy. Unikanie ryzykownego angażowa-
nia się w bezpośrednią działalność partyzancką 
chroniło doktora od podejrzeń i represji ze strony 
okupantów niemieckich. Przyjmował pacjentów 
o każdej porze u siebie w Toruniu, bywał też w do-
mach mieszkańców okolicznych miejscowości. Ja 
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też byłem pacjentem „grypowym” w zimie 1944 
roku, gdy po osłuchaniu i zmierzeniu temperatu-
ry polecił podawać mi do picia wywar z odrostów 
malin. Po wystąpieniu obfitych potów, stałem się 
wkrótce ozdrowieńcem. Przemieszczanie się pa-
cjentów oraz usytuowanie folwarku na wzgórzu 
(skąd można było obserwować drogi dojazdowe), 
bliskość lasów, możliwość szybkiej ewakuacji – wy-
korzystane też zostało przez podziemie do umiesz-
czenia tam drukarni. Pracował w niej Czesław Ma-
zurek (ps. „Maczek”) wydający przez lata okupacji 
pismo „Hejnał”. 

Nie udało się dotrzeć do rodziny doktora Pa-
czyńskiego, aby ustalić szczegóły jego pobytu podczas 
okupacji w Boruniu. Wiadomo, że był absolwentem 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie. Po zakończeniu wojny ożenił się ze Stefa-
nią, siostrzenicą księdza Ferdynda Beigerta probosz-
cza parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła 
w Żdżannem i miał wyjechać do Lublina gdzie pro-
wadził praktykę lekarską. Niestety lekarz medycyny o 
tym nazwisku nie jest rejestrowany w dokumentach 
Izby Samorządu Lekarskiego w Lublinie. 

Nie bez emocji chcę utrwalić w pamięci 
udział naszego taty Wincentego Wierzchosia w tej 
niebywałej i mało znanej akcji. Przede wszystkim 
zadaję sobie pytanie dlaczego nasz tata – jako jedy-
ny spośród ponad kilkuset gospodarzy ze Żdżanne-
go, Zagrody, Zwierzyńca i bliżej leżących: Torunia, 
Maciejowa, Kolonii Boruń, Kozieńca, Siennicy Ró-
żanej i Woli Siennickiej – stał się wykonawcą  roz-
kazu przewiezienia ks. Stefana Wyszyńskiego. Były 
to bowiem miejscowości sąsiadujące z Toruniem, 
w których można było liczyć na pomoc już działają-
cego wówczas podziemia.

Podczas okupacji tato nie należał do żad-
nej organizacji podziemnej, powiedział mi o tym 
w czasach mojej licealnej młodości Izydor Wojtiuk 
członek AK ze Zwierzyńca, z którym rozmawiałem 
o jego współpracy z tatą i o braku konieczności 
członkostwa w AK. Było bowiem wiele przyczyn, 
które mogły tę przynależność zakończyć zdradą 
lub dekonspiracją. Po powrocie z wojny (piechotą 
z Włodzimierza Wołyńskiego) pod koniec wrześ-
nia 1939, musiał tato jako żołnierz Armii Polskiej 
meldować się co 3 miesiące na posterunku policji 
niemieckiej w Siennicy Różanej. Czynił to regular-
nie aż do roku 1943. Wujek Władysław Mazurek 
z Siennicy Różanej (mąż Anieli, siostry mamy) bar-
dzo wcześnie wstąpił do organizacji ZWZ i wspólnie 
ze wspomnianym wcześniej Tomaszem Watsonem 
– zamordowanym w Oświęcimiu w 1943 roku – or-
ganizował struktury podziemia na terenie gminy 
Siennica Różana. Po zdradzie sąsiada Goździuka 
w roku 1941 i odbiciu z więzienia w Krasnymsta-
wie w roku 1942 (dzięki pomocy strażnika Grzązka 
z Izbicy) ukrywał się aż do roku 1944 wśród rodzi-
ny, przyjaciół oraz sąsiadów – przez pierwsze czte-
ry miesiące w stodole u Żebrowskich. Wiadomym 
już wówczas było też, że nasi kuzyni – Gołębiowscy 
ze Stójła, Litwini z Niedziałowic, Rybczyńscy z Woli 
Siennickiej, Kusieje ze Zwierzyńca – wspomagali, 
przynależeli lub współpracowali z lokalnymi od-
działami partyzanckimi. Dodatkowo koledzy oraz 
bliscy sąsiedzi taty (Nestor Wilk, Józef Pilipczuk 
narodowości ukraińskiej) mając zapatrywania le-
wicowe, wchodzili do struktur podziemia, które 
w wielu przypadkach nie było przyjazne AK. Aczkol-
wiek oni sami zachowywali się bardzo poprawnie 
w stosunku do tworzących się polskich oddziałów. 
W tej sytuacji organizacja, którą reprezentował 
Ignacy Wojtiuk zdecydowała, aby tato nie kon-
spirował, ale jak będzie potrzeba wspomagał oraz 
wykonywał niektóre jej zadania lub polecenia, 
np. rozprowadzał przekazywaną z Torunia prasę 
(„Hejnał”), zawoził tam rozkazy i meldunki. Tato 
cieszył się dużym zaufaniem wśród mieszkańców, 
był bardzo szanowanym gospodarzem i sąsiadem, 
użyczał narzędzi, jak też niósł pomoc w pracach na 
roli. Angażował się w ukrywanie wymienionych 
wcześniej działaczy. Wrażał zgodę na noclegi „ucie-
kinierów” Cyganów oraz na wydawanie wieczorem 
posiłków przez mamę młodemu chłopcu żydow-
skiemu o imieniu Szmul, nawiedzającemu nasz 
dom od marca do listopada 1942 roku. Ukrywał 
się on w rejonie stawów rybnych Smorczewskich 

Wspomnienia z lat okupacji Edward W. Wierzchoś, Agnieszka Wierzchoś–Hilczer

ks. Ferdynand Beigert (1878-1966)
https://lezajskiebiogramy.blogspot.com/2013/09/bei-

gert-ferdynand.html?m=0



�

 i został rozstrzelany w Maciejowie. Tato utrzymywał 
w tajemnicy, że daleki kuzyn Stanisław Wierzchoś 
s. Marcelego zamieszkały ok. 50 metrów od na-
szego domu, ukrywa oficera sowieckiego Wiktora 
Szczerbakowa (po wojnie pułkownika armii) zbie-
głego ze Stalagu 319 B w Chełmie Borku. O wie-
lu sprawach nie informował najbliższych. Wydaje 
się, że przyjęte zobowiązanie, hart ducha, dyscy-
plina wewnętrzna i nieopuszczające przysłowiowe 
„szczęście” sprawiały, iż był gotowy na włączanie się 
do tej i jeszcze innych ryzykownych akcji. Rodzina 
nie wiedziała o nich. Wykonie polecenia wydane-
go przez sołtysa Tomasza Oleszczuka wiosną 1942 
roku (które tym razem nie było zbieżne z funkcją 
jaką pełnił on na rzecz administracji niemieckiej) 
jest dla mnie i – mam nadzieję, że dla wielu – 
w pełni zrozumiałe.

Pro memoriam
 
Opisując tę historię z udziałem naszego taty 

Wincentego Wierzchosia, nabraliśmy przekonania, 
że pomimo braku świadków spotkanie z ks. Stefa-
nem Wyszyńskim zdarzyło się naprawdę. Powojen-
ne czasy ze względów bezpieczeństwa nie sprzyjały 
dokumentowaniu działalności opozycyjnego pod-
ziemia. Dlatego wiele faktów jest już nie do od-
tworzenia, pamięć o nich się zatarła, bądź celowo 
je zapominano, a dokumenty niszczono. Odeszli 

też ludzie, którzy mogli posiadać wiedzę o tamtych 
dramatycznych latach. Jestem jednak pewien, iż to 
wydarzenie – bez względu na jego kwalifikację co 
do ważności – dokonało się, nawet jeśli nie można 
tego potwierdzić raportem, rozkazem, opisem lub 
świadectwem. Zakończyło się szczęśliwie tylko dzię-
ki – wprost nieprawdopodobnemu – logistyczne-
mu dopracowaniu operacyjnych szczegółów, przez 
struktury Armii Krajowej działającej na styku trzech 
wspomnianych wcześniej powiatów tj. Zamościa, 
Krasnegostawu i być może Chełma. Bohaterowie tej 
akcji, to wszyscy Bezimienni biorący w tym udział, 
a także nasz tato i dziadzio. Niech zatem nasze świa-
dectwo będzie podziękowaniem i hołdem złożonym 
im za odwagę, bezinteresowność i czynione dobro. 
Licznym wymienionym, którzy odeszli w męczar-
niach lub dramatycznych okolicznościach, niech 
Opatrzność wynagrodzi cierpienia. Chcemy również 
ten artykuł zadedykować nie tylko organizacjom 
ruchu oporu, partyzantom, ludziom podziemia, 
czynnie walczącym z okupantem niemieckim, ale 
też mieszkańcom gminy Siennica Różana – terro-
ryzowanym, niewinnie umęczonym, barbarzyńsko 
zamordowanym, rozstrzelanym, bądź zaginionym 
w dramatycznym dla naszego kraju czasie. Prosimy 
równocześnie o wieczną dla Nich pamięć. 

Zwracamy się też do wszystkich, którzy po-
siadają jakąkolwiek wiedzę na temat ewentualnego 
pobytu ks. Stefana Wyszyńskiego z wizytą lekarską 
u doktora Paczyńskiego na folwarku Toruń i o prze-
kazanie nam informacji za pośrednictwem redakcji 
„Ziarna” w celu potwierdzenia relacji naszego taty 
i dziadzia Wincentego Wierzchosia ze Żdżannego.

prof. Edward W. Wierzchoś
dr Agnieszka Wierzchoś-Hilczer
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Wiktor Szczerbakow po wojnie w odwiedzinach 
u swoich wybawców. 
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Waldemar Seroka

 

Legenda zamojskiej konspiracji 
– chluba gminy Siennica Różana

Stanisław Maksymilian Prus, syn Jana 
i Antoniny Aleksandry z Wysockich urodził się 18 
lutego 1905 roku w Siennicy Różanej. Po ukończe-
niu szkoły powszechnej II stopnia, rozpoczął naukę 
w Gimnazjum Męskim w Zamościu. Maturę uzy-
skał w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Wła-
dysława Jagiełły w Krasnymstawie w roku 1926.

Jesienią tego samego roku dostał się do 
Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k. 
Ostrowi Mazowieckiej, którą ukończył z VI loka-
tą, uzyskując stopień podporucznika służby stałej 
piechoty WP. Po przeszkoleniu na kursie wysoko-
górskim, otrzymał przydział do 3. Pułku Strzelców 
Podhalańskich w Bielsku na stanowisko dowódcy 
plutonu. Po awansie na stopień porucznika, w 1932 
roku został dowódcą kompanii.

W latach 1933-1935 pełnił służbę w Korpusie 
Ochrony Pogranicza na Wileńszczyźnie jako dowód-
ca kompanii „Ćwiecino” w batalionie granicznym 
„Łużki” w powiecie dziśnieńskim. W roku 1936, po 
ukończeniu kursu dla dowódców kompanii w Cen-
trum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, wrócił 
do strzelców podhalańskich - tym razem do 6. pułku 
w Samborze na stanowisko dowódcy kompanii. 19 
marca 1937 roku otrzymał awans do stopnia kapita-
na i objął wkrótce stanowisko I adiutanta dowódcy 
pułku - pułkownika M. Leliwy-Dobrzańskiego.

Tutaj zastała go wojna. W czasie kampanii 
wrześniowej przeszedł cały szlak bojowy 6. pułku 
walczącego w składzie 22. Dywizji Piechoty Górskiej. 
Walczył m.in. na Zamojszczyźnie pod Łabuniami, 
Suchowolą, Jacnią i Krasnobrodem. Po kapitulacji 
i krótkim pobycie w jenieckim obozie przejściowym 
w Dąbiu k. Krakowa, powrócił w rodzinne strony.

W listopadzie 1939 roku po wstąpieniu do 
konspiracji pełnił funkcję zastępcy komendanta kras-
nostawskiego obwodu ZWZ kpt. Stanisława Małe-
ckiego - „Rawicza”. W połowie 1940 roku, rozkazem 
komendanta okręgu, został przeniesiony do obwodu 
zamojskiego na stanowisko komendanta ZWZ-AK, 
które pełnił do lutego 1943 roku. Używał w tym czasie 
wielu pseudonimów: „Jan”, „Józef”, „Kmita”, „Łada”, 
„Maria”, „Piotr”, „Płomieńczyk”, „Stefan”, ale najwięk-
szą popularność zyskał pod pseudonimem „Adam”.

Rok 1942 przyniósł niezwykle dramatycz-
ne wydarzenia tak dla ruchu konspiracyjnego, jak 
i ludności cywilnej Zamojszczyzny. Najpierw do-
szło do zdrady „Wismana” i wielkiej wsypy w całym 
obwodzie: Fakt wystąpienia jednego z głównych 
dowódców w mundurze gestapowca wywołał 
początkowo niedowierzanie, później panikę. Mu-
szę przyznać lojalnie, że główną ostoją w tym 
krytycznym momencie był komendant Obwodu 
„Kmita” („Adam”). Nie załamał się ani na chwilę, 
twardo i uparcie dążył do zlikwidowania sprawy. 
Jemu głównie należy zawdzięczać, że obwód wte-
dy nie rozpadł się, że później scementował się na 
nowo i doszedł do dawnej sprężystości1.

Wkrótce nastał czas apokalipsy dla cywilnej 
ludności wiejskiej: [...] akcja wysiedleń rozpoczę-
ta z końcem listopada 1942 roku zupełnie obaliła 
wszelkie dotychczasowe planowania i wytworzyła 
zupełnie nowe warunki. Dotychczasowa sieć orga-
nizacyjna przestała istnieć, oddziały zostały roz-
dzielone, odosobnione i w większości rozproszone 
[...]. Jednocześnie trzeba było rozpocząć akcję od-
wetową i odpowiedzieć walką na bezlitosne tępie-
nie niewinnej ludności. W tym krytycznym momen-
cie kierownictwo akcji oporu przejął na swe barki 
dotychczasowy komendant obwodu „Adam”. Jemu 
głównie zawdzięczać należy zdecydowaną posta-
wę i opanowanie początkowego rozprzężenia2.

1 J. Turowski „Norbert”, Sprawa Wismana [w:] Za-
mojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej (relacje 
wysiedlonych i partyzantów), Warszawa, Instytut Wy-
dawniczy PAX, 1968, s. 179.
2 J. Turowski, Historia OP 9, Zamość 2017, s. 20.
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15 lutego 1943 roku „Adam” zostaje dowód-
cą Oddziałów Dywersji Bojowej (ODB) przemia-
nowanych wkrótce na Oddziały Partyzanckie 9. 
Pułku Piechoty Legionów AK (OP 9). Jako dowód-
ca wyższego szczebla, uczestniczył bezpośrednio 
w wielu akcjach niewymagających jego obecności, 
wykazując się w nich nie tylko odwagą i opanowa-
niem, ale i w najwyższym stopniu umiejętnościami 
dowódczymi (m.in. akcja odwetowa na Siedliska 
– 3 czerwca 1943 r., rozbicie posterunku policji 
ukraińskiej w Łukowej – 21 października 1943 r., 
zasadzka pod Rapami – 27 czerwca 1944 r.).

Był znakomitym organizatorem i niestru-
dzonym konspiratorem. Dbał zarówno o wyszko-
lenie żołnierzy jak i ich potrzeby. Przykładał wielką 
wagę do obywatelskiego wychowania swych pod-
władnych, kształtowania patriotycznych postaw 
i narodowej świadomości. Z jego inicjatywy, już 
wiosną 1943 roku zaczęła się ukazywać gazetka 
„Echa Leśne”. W związku z tym należy zbierać 
materiały, jak: artykuły treści ogólnej, wiersze, 
pieśni, satyry, krótkie wrażenia z działań itp. 
Całość winna cechować duży stopień ideowości 
i powagi. Prace wyróżniające się będą wynagra-
dzane pieniężnie. Jednocześnie nadmieniam, że 
tą sprawą zainteresował się Komendant Główny 
i prosił nadsyłać sobie odnośne egzemplarze3.

3 maja 1944 roku Stanisław Prus otrzymał 
awans na stopień majora. Po tragicznej śmierci 
inspektora „Kaliny” (mjr. Edwarda Markiewicza) 
25 czerwca 1944 roku w Puszczy Solskiej, został 
wyznaczony na jego następcę. W okresie „Burzy” 
i odtwarzania Sił Zbrojnych, jako tytularny pod-
pułkownik, dowodził oddziałami wchodzącymi 
w skład 9. Pułku Piechoty Legionów AK (OP 9). 
Pełnił też obowiązki zastępcy dowódcy 3. Dywi-
zji Piechoty AK - pułkownika „Dąbrowy”, którego 
sztab stacjonował w lasach koło Bondyrza.

Po wkroczeniu Sowietów nie poszedł na ża-
den kompromis z nowymi ciemiężycielami Ojczyzny. 
Pozostał w konspiracji. Mimo usilnych poszukiwań 
przez NKWD, nadal mocno trzymał w garści ster 
wszystkich spraw organizacyjnych4. Mimo kon-
spiracyjnej rutyny, został aresztowany pod koniec 

3 Rozkaz nr 1 zastępcy inspektora („Adama”) z dnia 
18.III.1943 r. [w:] J. Grygiel, Związek Walki Zbrojnej 
i Armia Krajowa w Obwodzie Zamojskim 1939-1944, 
Warszawa, PWN, 1985, s. 354.
4 Z. Klukowski, Zamojszczyzna 1944-1959, Warszawa, 
Ośrodek Karta, 2007, s. 140.

października 1944 roku przez NKWD w Lublinie. 
Okoliczności jego śmierci pozostają wciąż hipote-
tyczne... Najbardziej prawdopodobną wersję przed-
stawił chyba podziemny „Nowy Zew” z 2 listopada 
1945 roku: Stanisław Prus („Adam”) syn małorol-
nego chłopa z Siennicy powiatu krasnostawskiego, 
przed wojną oficer zawodowy WP, w czasie wojny 
dzielny kierownik Zamojszczyzny i Biłgorajskie-
go w konspiracyjnej walce z Niemcami (...) został 
rozstrzelany lub powieszony przez NKWD i UB na 
Zamku Lubelskim w marcu 1945 r.

„Adam” - niezłomny żołnierz Najjaśniejszej 
do dziś nie ma swojego grobu. Niech więc mądre 
słowa starego doktora ze Szczebrzeszyna będą mu 
przynajmniej za epitafium:

„Adam” - jak zwykle zdradza zbyt duże 
mniemanie o swojej wielkości. Przygniata tym 
otoczenie i podwładnych, którzy - jak mogłem za-
uważyć - bardzo często podkpiwają z niego. Na 
ogół przez oficerów nie jest lubiany, głównie przez 
swoją niedostępność (...). Boją się go.

Ja osobiście jednak cenię go za jego pracę. 
Muszę bezstronnie przyznać, że tajna organiza-
cja i cała działalność konspiracyjna, dywersyjna 
i bojowa na naszym terenie - to jego duża zasługa 
(...). Zawsze z podziwem patrzę na jego tryb ży-
cia. Przecież ten człowiek nie ma własnego kąta. 
W Zwierzyńcu spaliło się jego mieszkanie, w któ-
rym zresztą też przeważnie bywał tylko gościem. 
Przepadły przy tym wszystkie jego rzeczy osobiste. 
Nie ma obecnie nic, tylko to, co na sobie i przy so-
bie. Wciąż korzysta z cudzej gościny, dziś tu, jutro 
tam, wszędzie pozostawia jakąś część bielizny do 
wyprania, żeby móc zmienić koszulę przy następnej 
bytności. Czasem trzeba mu coś dawać na poczeka-
niu, bo nic nie ma na zmianę. Sam nieraz mówi, że 
go już zmęczyło takie życie tułacze. Na domiar złego 
ciągle wisi nad nim groźba aresztowania. I teraz też 
musi pilnować się nie mniej niż przy Niemcach, bo 
NKWD bardzo go poszukuje i podobno nawet wy-
znaczyło nagrodę pieniężną za jego złapanie5.

Waldemar Seroka

Waldemar Seroka - urodzony w 1949 roku, 
emerytowany oficer Wojska Polskiego, syn żołnie-
rza AK i zesłańca Sybiru, regionalista i pasjonat 
historii Armii Krajowej. Autor publikacji na temat 
żołnierzy Armii Krajowej z Zamojszczyzny.

5 Z. Klukowski, Zamojszczyzna..., s. 103.
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Siennica Różana 
okiem Wielkopolan

Mieszkamy blisko Poznania, czyli w sercu 
Wielkopolski, w innym regionie geograficznym, 
różnym kulturowo choćby ze względu na zabory 
i ich następstwa. Nasze wspólne wyjazdy na Lubel-
szyznę wiązały się z pasją poznawania osoby Augu-
sta Cieszkowskiego i miejsc z nim związanych.  6 
lipca 2009 r. zawitaliśmy do pałacu w Surhowie, 
oczarował nas malowidłami Montiego. Następne-
go dnia wyruszyliśmy na Podlasie. Po drodze był 
Rejowiec z pomnikiem Mikołaja Reja. Jego wnuk 
Andrzej związany jest z naszymi okolicami, a sie-
dziba  Rejowiec położona jest też w pięknej Pusz-
czy Zielonce. Kiedy w domu doczytaliśmy o Rejach, 
znaleźliśmy informację również o ich siennickich 
dobrach. Wówczas była to jedna z wielu wiado-
mości i nie zwróciliśmy na nią szczególnej uwagi. 
Dwa lata później, 2 sierpnia 2011 r. jechaliśmy 
z Surhowa do Chełma. Po drodze była Siennica 
Różana, nazwa spodobała się nam i zaczęliśmy wy-
patrywać róż – zdaje się bezskutecznie, bo bardzo 
szybko kolejna tablica informowała, że opuszcza-
my tę miejscowość. Na pewno zwróciliśmy uwagę 
na łąki i zbiorniki wodne – to z jednej, a to z drugiej 
strony drogi – bocianie gniazda, miłe naszemu oku 
drewniane domy, ciekawie dekorowane przydroż-
ne krzyże i oczywiście niespotykaną w centralnej 
części Wielkopolski szachownicę pól. Później dro-
ga zaczęła z lekka piąć się w górę, pojawiła się inna 
gleba i postument informujący, że wjeżdżamy do 
gminy Chełm. Nie byliśmy wówczas świadomi, że 
tym samym opuszczamy gminę Siennica Różana, 
nie było żadnej tablicy informującej o tym. I pew-
nie na tym nasze nieświadome wówczas spotkanie 
z Siennicą Różaną byłoby ostatnim, mimo że leży 
tak blisko, około 10 km na północ od Surhowa, 
gdzie znajduje się najokazalsza z siedzib Cieszkow-
skich. Jednak August Cieszkowski choć prawie 120 
lat po swojej śmierci zadziałał. 

W lutym 2013 r. od Anny Horeckiej z Domu 
Pomocy Społecznej w Surhowie usłyszeliśmy o za-
miarze przyjęcia patrona przez Zespół Szkół Cen-

trum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 
i o tym, że wśród kandydatów jest August Cieszkow-
ski. Niezwłocznie nawiązaliśmy kontakt z siennicką 
szkołą. Znakomitą ambasadorką Augusta okazała 
się tam Monika Nagowska – bibliotekarka w ZS 
CKR, autorka folderu prezentującego jego postać. 
Wspomagaliśmy jej wysiłki naszymi materiałami. 
Przed samymi wakacjami dostaliśmy informację, 
że August Cieszkowski zwyciężył – spośród sześciu 
kandydatów społeczność szkolna wybrała właśnie 
jego. Z niepokojem czekaliśmy, czy kandydaturę 
zatwierdzi organ prowadzący czyli Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Zatwierdził i rozpoczęły się 
przygotowania do nadania imienia szkołom wcho-
dzącym w skład ZS CKR. Śledziliśmy wydarzenia 
w szkole i gminie Siennica Różana, wiele informa-
cji czerpaliśmy z „Ziarna”, które dzięki Monice za-
częliśmy dostawać. 

W tym czasie w gronie wielu osób działali-
śmy w Komitecie obchodów 200. rocznicy urodzin 
Augusta Cieszkowskiego. W sobotę 14 czerwca 
2014 roku z jego ramienia, uczestniczyliśmy w na-
daniu imienia Augusta Cieszkowskiego szkołom 
tworzącym Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Siennicy Różanej. Było ono połączone 
z jubileuszem 50-lecia szkoły. Uroczystości rozpo-
częły się od przemarszu do kościoła Wniebowzięcia 
NMP z udziałem 12 pocztów sztandarowych szkół 
rolniczych z całej Polski i Zespołu Pieśni i Tańca 
„Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  
Mszę celebrował biskup Artur Miziński. W homilii 
znakomicie przedstawił postać i dokonania Augu-
sta Cieszkowskiego jako giganta wiedzy i czynu, 
tytana pracy, odpowiedniego patrona na obecne 
czasy. Pod koniec poświęcił nowy sztandar szko-
ły. Po przemarszu do szkoły nastąpiło odsłonięcie 
tablicy poświęconej Augustowi Cieszkowskiemu 
i otwarcie Galerii Plakatu Artystycznego Janusza 
Trzebiatowskiego. Następnie rozpoczęła się ofi-
cjalna cześć uroczystości jubileuszu 50-lecia i na-
dania imienia, w której uczestniczyło około 500 
osób. Została przedstawiona w zwięzłej formie 
historia szkoły. Dyr. Iwona Korczak reprezentu-
jąca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odczytała 
akty nadania szkołom imienia Augusta Cieszkow-
skiego. Składając życzenia  powiedziała, że szkoła, 
która posiada patrona ma swoją tożsamość. Ucz-
niowie złożyli uroczyste ślubowanie na przekazany 
im przez dyrektora ZS CKR Jacka Jagiełłę nowy 
sztandar. Zabierając głos liczni goście (od samo-
rządu wojewódzkiego poczynając) wskazywali na 
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dokonania szkoły, wysoko oceniali postać patrona. 
My również złożyliśmy życzenia i przekazaliśmy 
w imieniu Komitetu obchodów 200. rocznicy 
urodzin Augusta Cieszkowskiego okolicznościo-
wy adres oraz materiały związane z obchodami. 
W imieniu burmistrz Anny Tomickiej wręczyliśmy 
list gratulacyjny i upominki od Gminy Swarzędz. 
Przekazaliśmy także materiały od wydawnictwa 
i redakcji „Wieści Akademickich” Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu. 
Wręczyliśmy też podziękowania w uznaniu oso-
bistego wkładu Anny Horeckiej i Moniki Nagow-
skiej na rzecz przywrócenia ziemi krasnostawskiej 
postaci hrabiego Augusta także za dotychczasową 
współpracę z „Wierzeniczeniami” – pismem wy-
chodzącym przy parafii św. Mikołaja w Wierzenicy, 
które współredagujemy od 21 lat. Na zakończenie 
części oficjalnej uczniowie przedstawili obecnym w 
hali sportowej inscenizację ukazującą drogę życia 
i dorobek Augusta Cieszkowskiego oraz program 
artystyczny. Wszyscy goście otrzymali napisaną 
przez Monikę Nagowską książkę Zespół Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 
1964 – 2014. Jest w niej również informacja o patro-
nie, a w niej słowa: Jego dokonania są inspiracją do 
nieustannego doskonalenia umiejętności i posze-
rzania wiedzy. Obchodom towarzyszyły: okolicz-
nościowe wystawy, spotkanie absolwentów, koncert 
zespołu „Jawor”, pokaz pracy sprzętu rolniczego, 
kiermasz rękodzieła ludowego. Byliśmy zachwyceni 
wydarzeniem, w którym uczestniczyliśmy. 

Kiedy w przeddzień późnym popołudniem 
pierwszy raz zawitaliśmy do Siennicy Różanej, wi-
cedyrektor ZS CKR Anna Kowalik zaproponowa-
ła byśmy poszli do pobliskiego - jak się ukazało - 
urzędu gminy na otwarcie wystawy. Przyjęliśmy jej 
propozycję i na luzie (także ubiorowym) skorzysta-
liśmy z zaproszenia. Tam pełna gala, sali konferen-
cyjnej zostało nadane imię prof. Janusza Jutrzenki 
Trzebiatowskiego i otwarta została galeria plakatu 
artystycznego ofiarowanego przez twórcę. Tej kla-
sy artysta i taki dar dla wiejskiej gminy, to musiało 
budzić szacunek i uznanie dla niego i tych, którzy 
do tego doprowadzili. Tego wieczora i podczas uro-
czystości poznaliśmy wiele sympatycznych i cieka-
wych osób od władz samorządowych – w osobach 
wójta Leszka Proskury i przewodniczącego Rady 
Gminy Waldemara Nowosada – poczynając. Mimo 
wielu gości obaj chętnie i rzeczowo odpowiadali 
na nasze pytania i dopytywali o kwestie związane 

z Augustem oraz o powód naszego zainteresowa-
nia jego osobą. W tym ostatnim przypadku nie byli 
jedynymi i była to dla nas duża satysfakcja. Spo-
śród innych osób utrwaliły się nam te związane 
z kulturą: Feliksa Głowacka prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Siennickiej (pokłosiem spotka-
nia była książka A. Wawrzyniuka Gmina Siennica 
Różana …, która znalazła się w naszej biblioteczce) 
czy Andrzej David Misiura dyrektor Centrum Kul-
tury w Siennicy Różanej. Wśród poznanych osób 
była też spora część kadry dydaktycznej placówki, 
w której gościliśmy. Byliśmy pod wrażeniem bu-
dynków ZS CKR, urzędu gminy, Centrum Kultury. 
Zwróciliśmy uwagę na bardzo dobrą współpracę 
gminy i szkoły. Przez tę nieco ponad dobę pobytu 
– popołudniowy przyjazd, obszerny program uro-
czystości i godzinny wypad do Surhowa (nie mogli-
śmy choć na chwilę nie zajrzeć tam) – na oglądanie 
Siennicy nie zostało nam zbyt wiele czasu.

Na szczęście danym nam było jeszcze trzy-
krotnie trafiać do Siennicy Różanej. Ale zanim to 
nastąpiło Siennica Różana w osobach Jacka Ja-
giełły i Moniki Nagowskiej przybyła 13 września 
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2014 r. na kulminację obchodów 200. rocznicy 
urodzin Augusta Cieszkowskiego do Wierzenicy, 
gdzie jest jego dwór i on sam spoczął na wieki. 
Latem 2015 r. w Siennicy Różanej spotkaliśmy się 
z niezwykle serdecznym przyjęciem ze strony  wi-
cedyrektor Anny Kowalik i Moniki Nagowskiej. 
Nasze oczy cieszyły nad wejściem do placówki 
tablice z nazwiskiem Augusta Cieszkowskiego w 
nazwach poszczególnych szkół. Przed wyjazdem 
z Siennicy Różanej spotkała nas niezwykle miła 
niespodzianka. Anna Kowalik wręczyła dokument 
przyznający nam tytuł Przyjaciel Szkoły. Mieliśmy 
otrzymać go 28 kwietnia podczas uroczystości 
Dnia Patrona – Siennickich Augustynek. Wtedy 
jednak nie mogliśmy tam pojechać. We wrześniu 
2016 r. już na dzień dobry zauważyliśmy powsta-
jący nowy, wysoki dach nad budynkiem dydaktycz-
nym, co pozwoli uzyskać dodatkową kondygnację. 
Naszym udziałem 20 września stało się niezwykle 
sympatyczne dla nas  spotkanie z mieszkającymi 
w internacie uczniami szkół noszących imię Au-
gusta Cieszkowskiego i kilkorgiem nauczycieli. 
W oparciu o skany dokumentów, fotografie archi-
walne i ryciny, zdjęcia miejsc związanych z jego 
osobą opowiadaliśmy o patronie i dziejach jego 
rodu. Następnego dnia w tym samym miejscu 
uczestniczyliśmy w „Czytaniu Sienkiewicza”, Sejm 
ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. 
To co nie udało się w 2015 r. powiodło się w 2018 r. 
wtedy mogliśmy skorzystać z zaproszenia do Sien-
nicy Różanej, gdzie 24 kwietnia ZS CKR obchodził 
swoje święto – Dzień Patrona czyli Siennickie Au-
gustynki. Podczas uroczystości Włodek w naszym 
imieniu złożył życzenia i przekazał upominki. Po-
tem była zaskakująca część artystyczna zatytuło-
wana „Malkontentom mówimy stanowcze NIE, 
czyli Siennickie Augustynki na próbę”. Byliśmy 
i chyba nie tylko my, jakże mile zaskoczeni tym, że 
można opowiedzieć o Auguście w taki świetny spo-
sób.  Jeszcze tego samego dnia  odbył się też Dzień 
Otwarty mający charakter pikniku edukacyjnego. 
Nam pozwolił on lepiej poznać siennicką szkołę. 
Następnego dnia skorzystaliśmy z zaproszenia 
gospodarzy i wzięliśmy udział w zorganizowanej 
przez ZS CKR konferencji „ASF – edukacja i zwal-
czanie”. Zorientowaliśmy się jak poważnym proble-
mem ekonomicznym i społecznym jest, egzotyczny 
wtedy na naszym terenie, afrykański pomór świń, 
pojawił się on w Wielkopolsce w 2019 r. Udało się 
nam też spotkać z Andrzejem, teraz kojarzyliśmy 
go nie tylko z „Ziarnem”, ale i „Nestorem”, na któ-

rego łamach znalazło się też miejsce dla Augusta. 
Zdarza się, że ktoś z poziomu powiatu udziela się 
na szczeblu gminy, ale pierwszy raz spotkaliśmy 
się z odwrotną sytuacją – widać, siennickie fluidy 
działają.

Te trzy kolejne pobyty w Siennicy Róża-
nej  pozwoliły nam lepiej poznać ją, a zarazem 
skonfrontować wiadomości z „Ziarna”, „Nestora” 
(wszystkie numery wznowionego „Ziarna” i „Nes-
tora” mamy w naszej biblioteczce) i internetu  ze 
stanem faktycznym. Zadbane domy i obejścia, licz-
ne sztuczne zbiorniki wodne zasilane wodami rzeki 
Siennicy, tak cenne w obliczu zmian klimatycznych 
(w dolinie Wojsławki koło Surhowa jest ich mniej 
i są mniejsze), bociany, których w naszych stronach 
jest mało – to wszystko raduje oko. Kiedy jadąc 
od strony Krasnegostawu dostrzegamy kapliczkę 
Męki Pańskiej (pięknie wygląda w słońcu) wiemy, 
że zaraz będzie Siennica Różana. Stary cmentarz 
po prawej, zawsze byliśmy w czasie pełnego rozwo-
ju roślinności i nie zdecydowaliśmy się tam wejść. 
Na współczesnym – moda cmentarna sprawia, że 
nie widzimy istotnych różnic w stosunku do tych 
z naszych stron, ale już część północna ze starymi, 
często niszczejącymi grobami jest niepowtarzalna. 
Tak samo pięknie jak kapliczka w słońcu prezen-
tuje się kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny widziany przez staw, nad którym nierzadko 
widać wypoczywających mieszkańców. Urok miej-
sca i jego zagospodarowanie robią swoje, nawet 
jeśli ma się to na co dzień. Tę budowlę kojarzymy 
z Poletyłami, a z ich Kraśniczynem – przechowy-
wanie u nich podczas I wojny najcenniejszych rze-
czy z pałacu w Surhowie. Nie mogliśmy przeoczyć 
podupadłego zespołu dworskiego z pozostałością 
założenia parkowego i zajazdu. Przyzwyczajeni do 
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dużych pól, tutaj zwracamy uwagę na ich szachow-
nicę i niewielkie połacie lasów. Chcąc się czegoś 
dowiedzieć – zgodnie z przysłowiem ,,Koniec języ-
ka za przewodnika” – pytając o coś, spotykaliśmy 
się z życzliwym odzewem czy zainteresowaniem, 
kiedy okazywało się, że jesteśmy z daleka. Tak jak 
gdy przed powrotem do domu kupując wyśmienite 
lokalne wyroby spożywcze zapytaliśmy, czy dojadą 
pod Poznań, zapewniono nas, że tak i potwierdziło 
się.

Sienniczanie rzadziej nas odwiedzają, 
w dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018 r. 
w Poznaniu odbywała się w ramach obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości,  Narodowa 
Wystawa Rolnicza. Było na niej stoisko Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sienni-
cy Różanej. Na nasze zaproszenie po dniu ciężkiej 
pracy wieczorem w sobotę 1 grudnia, do miejsc 
związanych z osobą patrona zawitali nauczyciele: 
dyrektor Stanisław Buk, wicedyrektor Ewa Do-
brzańska-Mochniej, Krzysztof Rękas oraz ucznio-
wie: Agata Jagniątkowska, Weronika Zakrzewska, 
Dawid Tokarczyk (mieszkaniec Majdanu Surhow-
skiego wchodzącego w skład dawnych lubelskich 
dóbr Cieszkowskich). Pokazaliśmy im kościół i to 
co jest w nim związane z Cieszkowskimi, poczyna-
jąc od krypty, w której spoczywa patron ich szkoły, 
Dwór Cieszkowskich w Wierzenicy i pomnik Augu-
sta Cieszkowskiego na swarzędzkim rynku. 

Zdajemy sobie sprawę, że nasze krótkie po-
byty na Lubelszczyźnie nie pozwoliły nam dostrzec 
wszystkiego. Jednak Surhów i Siennica Różana 
dzięki Augustowi Cieszkowskiemu i tym jego pa-
sjonatom, których tam spotkaliśmy stały się miej-
scami bliskimi naszym sercom.

 Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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Piastunka poetyckiej 
strofy powraca do 

siennickiego pejzażu
 
Życie i twórczość Sabiny Derkaczewskiej 

(Sabiny Derkacz) mogłyby posłużyć jako kanwa 
świetnej powieści. Tym ciekawszej, że odkrywa-
łaby osobę mało znaną, albowiem poza miejscem 
zamieszkania poetka widywana była sporadycznie. 
Stan zdrowia i warunki socjalno-bytowe ogranicza-
ły jej udział w życiu społecznym oraz artystycznym. 
Nieliczną grupę przyjaciół posiadała w gronie brat-
nich twórców ludowych. Trudno powiedzieć, czy 
wiersze publikowane w kilku antologiach prawie 
przed pół wiekiem przyniosły jej rozpoznawalność. 
Wiadomo jednak, że niewiele osób zachowało poet-
kę w pamięci.

Sabina Maria Derkaczewska urodziła się 
na ziemi siennickiej 27 sierpnia 1925 roku we wsi 
Zagroda. Była najmłodszym spośród trojga dzieci 
Andrzeja i Marianny z domu Wrona. Dorabiali się 
wspólnie początkowo na 4 hektarach, a tuż przed 
wybuchem wojny gospodarzyli  już na 20 morgach 
posiadając murowane budynki. Sabina jako sied-
miolatka rozpoczęła naukę w szkole powszechnej. 
Musiała pogodzić naukę z pasaniem gęsi, a później 
krów. Lekcje odrabiała na pastwisku, lecz niełatwo 
było pisać atramentem w zeszycie otwartym wprost 
na ziemi, szczególnie podczas wiatru. W 1939 roku 
ukończyła siedmioletnią edukację, czyli sześć klas 
drugiego stopnia (w tym dwa lata klasy szóstej), 
jak wspomina – najszczęśliwszy okres życia. Była 
wówczas dobrze rozwiniętym, rozśpiewanym i we-
sołym podlotkiem.

Starszy brat ukończył szkołę rzemieślniczą 
w Chełmie, a siostra szkołę rolniczą w Rawie Ma-
zowieckiej. Po wydatkach na edukację chwilowo 
zabrakło pieniędzy na kształcenie Sabiny. Praw-
dopodobnie jako najmłodsza miała pozostać na 
gospodarstwie. 

Zaledwie minęły wakacje, wybuchła II 
wojna światowa. Jeden z pierwszych nalotów lot-
niczych zastał ją w polu przy krowach. Skryła się 
w uprawie tytoniu, gdzie kilka godzin przerażona 
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przeleżała na mokrej ziemi pod obstrzałem kara-
binów maszynowych. Samoloty co raz nawracały, 
a kule szyły po liściach tytoniu, bo Niemcy wiedzie-
li, że ktoś się tam ukrywa. Sabina przeżyła, jedynie 
nabiło jej piasku w twarz. Po nalocie dostała ner-
wowego ataku i zaczęła się wszystkiego bać. Nie-
bawem dało o sobie znać przewlekłe przeziębienie 
i na początku 1940 roku rozchorowała się na dobre. 
We wrześniu stwierdzono gruźlicę kręgosłupa. 

 Trafiła do lubelskiej kliniki, później nie-
ruchomo przeleżała jakiś czas w domu, jednak do 
końca okupacji tułała się po szpitalach. W 1944 
roku, gdy nabrała sił, ponownie musiała rozpocząć 
naukę chodzenia. Nic jednak nie uchroniło jej od 
trwałego kalectwa i wielu przykrości. Najtrudniej-
sze okazały się pierwsze lata, czuła się niepotrzeb-
na i z czasem zaczęła unikać ludzi. Na szczęście 
zapomnienie odnalazła w książkach. 

Z czasem podjęła pracę chałupniczą w Wie-
lobranżowej Spółdzielni Pracy w Krasnymstawie 
i zaangażowała się w działalność Koła Gospodyń 
Wiejskich w Zagrodzie.  W 1962 roku zaczęła pisać 
wiersze, a dwa lata później – dzięki zainteresowa-
niu kierownika Gromadzkiej Biblioteki w Siennicy 
Różanej Władysława Dzika – zadebiutowała na ła-
mach 15 nr „Zielonego Sztandaru” wierszem „Mło-
dość”.

Wstąpiła do Klubu Twórców Ludowych 
w Krasnymstawie oraz Międzywojewódzkiego Klu-
bu Pisarzy Ludowych w Lublinie. Odbywała spot-
kania autorskie w gminnych klubach kultury, Po-
wiatowym Domu Kultury i Muzeum Regionalnym 
w Krasnymstawie. Została laureatką kilku konkur-
sów m.in. w 1966 roku w Lublinie otrzymała pierw-
szą nagrodę za szesnastoczęściowy poemat „Poezja 
pracy rolnika”.

Traumatycznie przeżyła wraz z matką 
śmierć osiemdziesięcioletniego ojca, który zmarł 

w krasnostawskim szpitalu na zawał serca. W cza-
sie gdy przebywał w szpitalu, matka chorowała w 
domu. Dwukrotnie wzywano do nich pogotowie ra-
tunkowe. Sąsiadki, a nawet ksiądz proboszcz poma-
gali jak mogli. Pogrzeb odbył się w poniedziałek 23 
grudnia 1972 roku w godzinach popołudniowych. 
Wieczór wigilijny spędziły w samotności przy pu-
stym stole, ponieważ nie było czasu na świąteczne 
przygotowania. Na Sabinę spadł niespodziewany 
problem prostowania aktu ślubu rodziców, po-
nieważ w dokumentach omyłkowo zapisano na-
zwisko Derkacz zamiast poprawnie Derkaczewski. 
Przez wiele lat nikomu to nie przeszkadzało, ale 
w obecnej sytuacji należało wszystko poprawić. Sa-
bina musiała ponieść koszty (800 zł) trzech spraw 
w sądzie o sprostowanie wspomnianego aktu mał-
żeństwa, metryk urodzenia swojej i siostry oraz 
dowodów osobistych. Od tej pory nie tylko doku-
menty, ale i wiersze Sabiny podpisywane były już 
właściwym nazwiskiem - Derkaczewska.

Kobiety zamierzały sprzedać gospodarkę, 
co wymagało dalszego prostowania dokumentów, 
ale i tak trudno było o kupca, chociaż ziemia była 
„za bezcen”. W tej sytuacji postanowiły przeprowa-
dzić się do siostry mieszkającej w Kolonii Wojniaki 
w gminie Chełm. Pobyt w niewielkiej miejscowość 
położonej z dala od placówek upowszechniania 
kultury oraz linii komunikacyjnych, uniemożliwił 
Sabinie jej dotychczasową aktywność społeczną 
i literacką. Mimo wszystko wstąpiła do Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Chełmskiej i Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych w Lublinie. Półtora roku po 
przeprowadzce pochowała matkę i została w swoim 
pokoiku zupełnie sama. W tym okresie przyznano 
jej II grupę renty inwalidzkiej. Świadczenie zawsze 
było najniższe, ale w 1978 roku przyznane zostało 
na stałe.

Jeździła jeszcze od czasu do czasu na spot-
kania autorskie, zjazdy Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych w Lublinie i Klubu Twórców Ludo-
wych w Krasnymstawie. W 1974 roku wzięła udział 
w Biesiadzie Literackiej z okazji VI Międzynaro-
dowego Festiwalu Pieśni i Tańca w Zielonej Górze, 
gdzie w okolicznościowych jednodniówkach opub-
likowano trzy wiersze jej autorstwa. Jakiś czas spę-
dziła w Świnoujściu wspierając w trudnych chwi-
lach siostrzeńca Roberta, który po dwóch latach 
szczęśliwego małżeństwa owdowiał po śmierci 26-
letniej żony Izabeli. Chociaż morski klimat sprzy-
jał zdrowiu Sabiny, to jednak ciężko było znieść 
godziny samotności w opustoszałym mieszkaniu. 

Sabina Derkaczewska
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Siostrzeniec bowiem zajęty był pracą zawodową, 
a na dodatek jako muzyk w weekendy koncertował 
z wojskową orkiestrą. Sabina pisała ze Świnoujścia 
listy starając się utrzymać kontakt z Elżbietą i Ro-
manem Rosiakami, którzy redagowali cykl antolo-
gii „Wieś tworząca”.

Wiersze poetki – oprócz „Zielonego Sztan-
daru” – publikowane były w „Sztandarze Ludu”, 
„Zarzewiu”, „Gromadzie - Rolniku Polskim”, „Ka-
menie”, w zielonogórskiej jednodniówce „Ziemia 
i Pieśń” i innych. Ukazały się również w antolo-
giach: „Wiersze proste jak życie” (1966), „Wieś 
Tworząca” T.III (1968), T.IV (1970), T.V (1974), 
T.VI (1980), T.VII (1983), antologii współczesnej 
literatury ludowej (wyd. I 1967 i wyd. II 1972), 
antologii współczesnej ludowej poezji religi-
jnej „Pogłosy ziemi” (Warszawa, 1971), antologii 
ludowej poezji metafizycznej i religijnej „Ziarna 
wiecznej nadziei” (Lublin, 1994), zbiorze „Litera-
tura chłopska w powojennej Polsce. Prace zebrane” 
(2017) oraz antologii poetów siennickich „Ziemia 
nad błękitem” (2020). Jedno z opowiadań Sabiny 
Derkaczewskiej opublikowane zostało w książce 
„Współczesne podania ludowe” (Lublin, 1982).

Za twórczość ludową doceniona została 
w 1979 roku medalem Zasłużonego Działacza Kul-
tury. Natomiast od 1997 roku Krasnostawski Dom 
Kultury upamiętnia postać twórczyni ogłaszając do-
roczny Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Sabiny 
Derkaczewskiej „Snuje się nitka życia przez świat”.

Zmarła 30 kwietnia 1982 roku w Wojniakach. 
Ciało złożono przy rodzicach na cmentarzu parafial-
nym w Żdżannem niedaleko rodzinnej wsi Zagroda.

Sabina Maria Derkaczewska jest autorką 
wierszy, fraszek, satyr i opowiadań. Zajmowała 
się również wycinankarstwem. Zawsze marzyła 
o własnej książce czyli indywidualnym zbiorze wier-
szy. Być może gdyby nadal mieszkała w Zagrodzie 
zostałaby bywalcem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Siennicy Różanej (Centrum Kultury), który już 
w latach osiemdziesiątych XX wieku wydawał tomiki 
poetyckie siennickim twórcom. Historia na szczęś-
cie zatoczyła krąg i chociaż Sabiny Derkaczewskiej 
nie ma już wśród nas, to pozostała twórczość tej wy-
jątkowej i utalentowanej poetki. Choć życie jej już 
„zamknęło czarodziejskie drzwi” – tomikiem swoich 
wierszy nadal o nim opowiada i w ten symboliczny 
sposób wraca w rodzinne strony. 

Andrzej David Misiura

Sabina Derkaczewska

Jesienna rozłąka 

Żegnajcie mi łąki zielone
Ginące gdzieś w sinej dali,
Gdzie rankiem jasnym bezchmurnym
Złota jutrzenka się pali.

Gdzie nocą księżyc czarownik
Przyrządza czerwone wino
I sączy je kropla po kropli,
Nad ziemią uśpioną płynąc.

Gdzie w bujnej zielonej fali
Kropelki rosy wiatr huśta 
I wlewa pachnące wino
W kwiatków spragnione usta.

Łąki, łąki zielone,
Ścielące pod stopy aksamit,
Zbliża się słota jesienna,
Więc trzeba pożegnać się z wami

I w sercu głęboko ukryć
Tęsknoty krwawiącą ranę,
Byście ją mogły uleczyć
Wiosennej ciszy balsamem. 
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Akademia pięciu sztuk

Centrum Kultury w Siennicy Różanej przy-
padł obowiązek zachowania tradycji kulturalnych 
ziemi siennickiej. Wszak to na tym terenie po-
cząwszy od końca XIX wieku powstają znakomite 
zespoły artystyczne, a twórczość uprawia coraz 
więcej mieszkańców – przeważnie uzdolnionych 
amatorów. Wiek XXI zdecydowanie zmienił i uroz-
maicił ofertę kulturalną oraz rozpowszechnił reali-
zację tzw. projektów unijnych, w ramach których 
najwartościowsze oddolne inicjatywny społeczne 
mogły otrzymywać niezależne wsparcie finansowe. 
Dzięki nim powołano m.in. Teatr Pokoleń, pro-
wadzono kilkuletni program z Rejem do Siennicy 
oraz Wakacyjną Akademię Reportażu im. Ryszar-
da Kapuścińskiego. W roku 2019 pozyskano środki 
na realizację największego w historii projektu pod 
nazwą Wakacyjna Akademia Kultury, który został 
wysoko oceniony.   

Dokładnie rok później złożony został 
w Narodowym Centrum Kultury kolejny wniosek 
o środki na realizację drugiej edycji Wakacyjnej 
Akademii Kultury. Mimo ogromnej konkurencji 
i tym razem otrzymaliśmy kredyt zaufania, a z nim 
ponad 60 tys. zł na krzewienie siennickiej kultu-
ry. Interesujący scenariusz oprócz warsztatów 
artystycznych zakładał koncerty zespołów estra-
dowych, ale rozprzestrzeniający się koronawirus 
COVID-19 i zakaz organizowania imprez plenero-
wych zmusił nas do zmiany planów. W ciągu kilku 
dni projekt otrzymał nowy kształt, który w efekcie 
przyniósł zaskakujące rezultaty.    

Popularną i sprawdzoną formę warsztatów 
plastycznych, tym razem w zakresie malarstwa 
akwarelami, prowadziła Sylwia Kiełbasa. Uczest-
niczyło w nich dziesięć osób: Emilia Kalinowska, 
Dominka Klim, Karolina Kuźmicka, Regina Ma-
rek, Kinga Miszczak, Weronika Nowińska, Jago-
da Okoń, Maria Przysiężniak, Dorota Ptak i Lena 
Ptak. Projekt zakładał powstanie 10 akwareli w tej 
trudnej technice, jednakże grupa – składająca się 
zarówno z dzieci jak i seniorów – z pasją przyjęła 
wyzwanie i wykonała ich blisko trzydzieści.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły 
się zajęcia fotograficzno-filmowe prowadzone przez 
Piotra Galińskiego z wykorzystaniem aparatów cy-
frowych i skrzynkowych z użyciem tradycyjnych 
technik wywoływania zdjęć. Zajęcia przewidywano 
dla pięciu osób, jednakże wzięła w nich udział dzie-
więcioosobowa grupa młodzieży: Maja Kubina, 
Katarzyna Kuźmicka, Natalia Matczuk, Szymon 
Matczuk, Antoni Mazur, Iga Mazur, Aleksandra 
Rybak, Kacper Wójcik i Julia Żuliniak. Powstało 
mnóstwo ujęć, które omawiano na zakończenie za-
jęć. Na wystawę podsumowującą pracę Akademii 
wybrano kilkadziesiąt najciekawszych.

Warsztaty teatralne w tym roku skierowane 
zostały dla odmiany do grupy dorosłych i seniorów. 
Doświadczony animator kultury – Tadeusz Kiciń-
ski – doskonalił umiejętności uczestników w zakre-
sie zasad zachowania na scenie, emisji głosu, dyk-
cji, interpretacji, gry aktorskiej oraz trudnej sztuki 
recytacji. Aktorzy amatorzy pracowali na scenariu-
szu „Czupurka” Benedykta Hertza oraz wierszach 
lokalnych poetów opublikowanych w antologii 
„Ziemia nad błękitem”. W zajęciach udział wzięło 
jedenaście osób: Daniel Dobosz, Sławomir Franc, 
Marek Kapeluszny, Bogdan Kargul, Halina Kargul, 
Katarzyna Kondratiuk, Joanna Sleziak, Edward 
Słotwiński, Stefan Zając, Agnieszka Zaworska, 
Grażyna Zaworska. 

Równie interesującą i zakręconą propozy-
cją zajęć były warsztaty wokalno-ruchowe dla dzie-
ci i młodzieży. Prowadziła je znana w środowisku 
kultury Katarzyna Kłosowska. Grupa składała się 
z następujących osób: Julia Bis, Nikola Fiedor, 
Kuba Knap, Maja Knap, Natalia Kostek, Katarzyna 
Kubina, Zofia Kubina, Lena Kulbaka, Ada Mazur, 
Kamila Mazurek, Nadia Mochniej i Maja Suseł. 
Założeniem projektu – oprócz poznania warszta-
tu wokalisty – była integracja i zabawa. Finalnym 
owocem natomiast – co najmniej jeden wspólnie 
wypracowany i przestawiony na scenie autorski 
utwór muzyczno-wokalny. Jak się okazało, pod-
czas finałowego koncertu młodzi adepci estrady 
zaprezentowali aż trzy utwory!  

Do zupełnie nowych propozycji II Waka-
cyjnej Akademii Kultury zaliczyć należy warsztaty 
literackie wzbogacające dotychczasowy kanon sku-
piony wyłącznie na sztuce reportażu. Tym razem 
zajęcia zaadresowane zostały do osób parających 
się nie mniej trudną sztuką, jaką jest dobry wiersz. 
Przygotowała je i poprowadziła Monika Nagowska. 
W warsztatach udział wzięli: Jadwiga Demczuk, 

Andrzej David MisiuraAkademia pięciu sztuk



��

Anna Fornal, Cezary Kaczor, Krystyna Kot, Fran-
ciszek Marek i Jan Miszczak. Praca opierała się na 
przykładach twórczości uznanych autorów w tym 
na utworach, których powstanie inspirowane było 
innymi środkami wyrazu artystycznego, jak muzy-
ka, architektura albo malarstwo. Jednym z zadań 
warsztatowych online było pisanie wierszy tema-
tycznych i późniejsza ich analiza. Ćwiczenia obej-
mowały również twórczość samych uczestników, 
jak i dawnych przedstawicieli siennickiego środo-
wiska literackiego. W programie zajęć znalazła się 
także praca redakcyjna – przygotowanie do druku 
tomików poetyckich Sabiny Derkaczewskiej z Za-
grody i współczesnej poetki ludowej Krystyny Kot 
z Siennicy Królewskiej Dużej. Gośćmi zajęć litera-
ckich byli poeci: Jadwiga Demczuk, Jan Henryk 
Cichosz oraz Andrzej David Misiura.

W niedzielę 12 lipca w Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej odbyło się podsumowanie war-
sztatów Wakacyjnej Akademii Kultury 2020. Pre-
zentowano efekty dwutygodniowych zajęć. Tego 
dnia zorganizowano również spotkanie dziennika-
rza Janusza Schwertnera oraz promocję antologii 
poetów siennickich „Ziemia nad błękitem”. Wśród 
gości obecny był Starosta Krasnostawski Andrzej 
Leńczuk, Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajo-
wiak-Powroźnik, Wójt Gminy Siennica Różana Le-
szek Proskura, Przewodniczący Rady Gminy Piotr 
Banach, radni i przedstawiciele organizacji i insty-
tucji samorządowych oraz uczestnicy Wakacyjnej 
Akademii Kultury. Podsumowaniu WAK oprócz 
wystaw akwareli i fotografii artystycznej wtórowa-
ły pokazy teatralne, wokalne oraz występ Kapeli 
Ludowej „Siennica”.

Oficjalne zakończenie warsztatów Waka-
cyjnej Akademii Kultury 2020 w Siennicy Róża-
nej nastąpiło 14 lipca. Po wręczeniu certyfikatów 
i gadżetów uczestnicy pełni satysfakcji spotkali się 
w dobrych humorach przy wspólnym ognisku.

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej za-
chowano szczególne środki ostrożności.  Zajęcia 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, albowiem 
pierwotnie zakładano udział 40 osób, a w rezultacie 
podczas warsztatów pracowało 48 uczestników.

W realizację projektu zaangażowani byli 
wszyscy pracownicy Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Siennicy Różanej: Mariola Kuźmicka, 
Sylwia Kiełbasa, Ewelina Matczuk, Jolanta Pro-
skura, Piotr Szostek, Andrzej Misiura oraz koordy-
nator projektu Justyna Stręfner. 

Partnerami przy realizacji Wakacyjnej Aka-
demii Kultury 2020 były: Gmina Siennica Różana, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej 
oraz Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku i Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy 
Różanej. Patronat medialny objęło Polskie Radio 
Lublin, Czasopismo Artystyczne „Nestor” oraz re-
gionalne tygodniki – „Nowy Tydzień” i „Super Ty-
dzień”.

Dla potrzeb projektu – podobnie jak po-
przedniego roku – powstała specjalna strona in-
ternetowa, dzięki której wszyscy mogli śledzić 
poczynania Wakacyjnej Akademii Kultury 2020 
w Siennicy Różanej pod adresem: https://wak-
siennica.pl/

Najwartościowszym pokłosiem WAK na 
trwałe zapisującym się w historii gminy Siennica 
Różana są prace artystyczne, które opublikowa-
ne zostały w albumie „WAK-ART 2020” oraz dwa 
wspomniane zbiory poezji „Kwiatów moich czar” 
Krystyny Kot z Siennicy Królewskiej Dużej i „Serce 
nad wioską” Sabiny Derkaczewskiej – zapomnia-
nej poetki ze wsi Zagroda.

Andrzej David Misiura

Andrzej David MisiuraAkademia pięciu sztuk
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Monika Nagowska 

 

Rozśpiewane emocje

Biblioteka Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Siennicy Różanej od czterech 
lat publikuje uczniowskie wiersze, powracając do 
dawnej tradycji, kiedy to w serii Biblioteka Fili-
granu ukazywały się wybory poezji, zestawienia 
bibliograficzne i scenariusze. Na współczesne wy-
dania – oprócz utworów poetyckich – składają się 
ilustracje i fotografie wykonane przez uczniów. Rok 
2020 przyniósł nieoczekiwane trudności i niniejszy 
tomik ukazuje się z pewnym opóźnieniem. Jest to 
wybór wierszy Weroniki Zakrzewskiej, uczennicy 
czwartej klasy Technikum im. Augusta Cieszkow-
skiego w Siennicy Różanej, ilustrowany przez Ag-
nieszkę Charmas. Na okładce widnieje fotografia 
Agaty Jagniątkowskiej, której inna praca zdobiła 
też ubiegłoroczne wydanie. 

Tytuł „Rozśpiewane emocje” w żadnym ra-
zie nie jest przypadkowy. Weronika posługując się 
językiem poezji zapisała w wierszach ważne pyta-
nia, obawy i nadzieje, drgnienia serca, niezgodę na 
świat taki, jaki jest i pogodzenie się z własnym „ja”. 
Każdy z utworów to zapis intensywnych emocji, 
które czytelnika nie pozostawiają obojętnym. 

Autorka notuje swoje myśli nie tylko 
z uwagi na to, że strach przed zapomnieniem/ Jest 
gorszy niż strach przed śmiercią („Słowa”), ale 
również dlatego, by łatwiej jej było odnaleźć swo-
je miejsce w świecie i w relacjach międzyludzkich. 
A te – zwłaszcza dla młodego człowieka – są źród-
łem niepewności, prowokują do pytań o cenę, jaką 
trzeba płacić za bycie perfekcyjnym czy za podpo-
rządkowanie się ludzkiej mądrości. 

Pozostawanie w opozycji do świata w pew-
nym momencie przestaje wystarczać – wtedy po-
jawia się potrzeba spotkania kogoś, kto stanie się 
bliski i przełamie strach („Nieznajomy”, „Wyzna-
nie”). Dzięki drugiemu człowiekowi życie rozkwita 
nadzieją i marzeniami, choć równowaga ta bywa 
krucha, wciąż łatwo o zranienie uczuć. Na szczęś-
cie wiadomo również, że warto po raz kolejny skła-
dać kawałki pokruszonego serca i wracać do pełni 
życia („Szklane serce”, „Coś”). Poprzez trudności, 
Ciemne doliny zmartwień i strachu („Prawda”) 

oraz niepokój, który odbiera sen – następuje doj-
rzewanie do podejmowania racjonalnych decyzji 
i pogodzenia się z tym na co brak wpływu. Uczy 
tego zarówno życie, jak i literatura – stąd obecne 
w wierszach odniesienia do epoki romantyzmu.

Nie będę jak Gustaw
Nie dla mnie los Wertera
Nie potrzebuję miłości romantycznej
Pochowałam ją w liliach
Nie chcę krwi malinowej na rękach
I nie zatonę w Świtezi wodach
(„Nieromantyczna”)

Zasadnicza postawa wobec romantycznej 
miłości nie oznacza, że autorka odmawia sobie pra-
wa do bycia wrażliwą. W taki oto sposób przejawia 
się jej potrzeba poszukiwania własnej drogi, wę-
drowania nią na własnych zasadach i wybór życia 
w zgodzie z samym sobą: Pełno w świecie kopii/ 
Ja pragnę być białą różą/ Gdy wokół czerwone 
(„Lalka”).

Autorka rozważa także kwestię poczucia 
spełnienia, tak istotną w życiu człowieka: Sznur 
pustych relacji ciągnie się za nimi (…)/ Niewia-
domą jest ich los/ Los pustych kartek na wietrze  
(„*** Z jaką zawiłością…”). W tym kontekście dla 
niej samej ważna jest muzyka – zarówno w sensie 
dosłownym, jak i w ujęciu metaforycznym. Wprost 
mówi: Bez niej życie jest puste („Melodia”). Muzy-
ka jest stale obecna, gdy Szum wiatru przygrywa 
melodię („Czyste piękno”) i gdy Weronika śpiewa 
przed publicznością. Jest ważnym elementem jej 
życia wewnętrznego, wypełnia myśli i marzenia:

Moje natchnienie to muzyka
Życie wygrywane melodią wspomnień
Głosem twoim rozśpiewane emocje
(„Natchnienie”)

W wierszach młodej autorki wyczuwa się 
siłę człowieka, który choć potrafi przyznać się do 
słabości, niepewności, czy niewesołych myśli – nie 
poddaje im się, a nawet może być dla innych opar-
ciem:

Pozwól mi być dla ciebie słońcem
Które odgoni deszcz twoich łez
Wiatrem który wywieje wszystkie zmartwienia
Pełnią księżyca gdy gubisz się w mroku
(„Pogoda”)

Monika NagowskaRozśpiewane emocje
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„Rozśpiewane emocje” Weroniki Zakrzew-
skiej łączą w sobie poezję, muzykę i artystyczną 
wrażliwość. A tych szczególnie potrzeba w życiu, 
gdy dotyka nas ono niespodziewanymi wydarze-
niami i gdy w świecie pełnym niepokoju musimy 
odnaleźć się na nowo.

Monika Nagowska

Weronika Zakrzewska 

Fale
 

Morze i ocean niebieski 
Moimi nadziejami 
Patrzę na to 
Nie mogę zapomnieć 
Woda ma twój zapach 
Twój kolor...

Szklane serce
 

Serce ze szkła
Pokruszone na kawałki 
Leży samotnie w gęstej ciemności 
Próbujesz je poskładać 
Można się pokaleczyć 
Nie wiesz czy krew z dłoni 
Czy z serca kapie 
Wysiłek ten jest jednak wart podjęcia
Serce znów zabije 
Bedzie tylko twoje 

Słowa

Słowa zapisane są wieczne
Więc piszę cały czas
Notuję każdą myśl
Każde uczucie niewyznane
Bo strach przed zapomnieniem
Jest gorszy niż strach przed śmiercią

Zdrajcy
 

My zdrajcy nie mamy spokoju 
Nie zasypiamy tak szybko jak wy 
Serce nasze bije mocniej
Odbiera nam oddech 
Ach gdyby Bóg
Zdołał ukryć nasze kłamstwa 
Czy On nas potępia 
Nie chce takich jak my 
Żyjących w ciągłym strachu 
Nieustannym cierpieniu

Lalka
 

Pełno w świecie kopii 
Ja pragnę być białą różą 
Gdy wokół czerwone 
Ale jestem tylko kolejną pustą lalką 
Ze szkła 
Kolejną rozbitą 
Więc dziś 
Stawiam mur przeszłości 
Staję się wyjątkiem od reguły 
Wyrzucam wszystkie lalki 
Nie zaprzepaszczą mojego życia 

Weronika ZakrzewskaRozśpiewane emocje

rys. Agnieszka Charmas
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Podróż
 
Już czas na mnie 
Muszę odejść 
W drogę ciężką i pełną zakrętów 
Ludzi spotkam na niej 
Obojętność ich sprawi że będą jak kamienie 
Rzucone w moje serce 
Wy nie smućcie się 
Nie rozpaczajcie nad moim odejściem 
Przecież też jesteście kamieniami

Nie mogę
 
Nie mogę zatonąć w bursztynie 
Nie mogę w niebieskim niebie
Nie mogę zniknąć
W tych słonecznych promieniach 
Jak mogłam myśleć że chciałam mieć
Bursztyn
Niebo
I słońce 

Pytanie do siebie
 
Czasami pytam sama siebie 
Jakby to było gdyby 
w tym świecie mnie zabrakło 
Czy niebo byłoby bledsze
Uśmiechy cichsze
Może po cichu ktoś by rozpaczał
A może odeszłabym 
Bez tęsknoty i palącego żalu 
I nikt nie pamiętałby mojego głosu... 

*** 

Z jaką zawiłością splątane są ludzkie czyny
Sznur pustych relacji ciągnie się za nimi 
Bez wytchnienia
Bez cierpienia 
Niewiadomą jest ich los 
Los pustych kartek na wietrze 

Czyste piękno
 
Słońce powstaje z toni jeziora 
Szum wiatru przygrywa melodię 
Budzą się mieszkańcy lasów i wód 
Słychać już ich rozmowy poranne 
Ja jestem tylko cichym obserwatorem 
Nie śmiem zakłócać tego spokoju 
Chcę być jego częścią 
Opisywać piękno 

Natchnienie
 
Moje natchnienie to muzyka 
Życie wygrywane melodią wspomnień 
Głosem twoim rozśpiewane emocje 
Wraz z dźwiękiem wydobywanym ze strun 
Krążącym w sercu i myślach 
Otulasz mnie nim dajesz nadzieję 
Choć wcale nie ma cię obok 
Wciąż słyszę 
Czuję ciepło twoich słów 
Wiem że nigdy nie będziesz tam gdzie ja 
Moja myśl jest zawsze tam gdzie ty

Weronika ZakrzewskaRozśpiewane emocje

Weronika Zakrzewska, „Rozśpiewane emocje”, 
il. Agnieszka Charmas, Zespół Szkół Centrum Kształce-

nia Rolniczego, Siennica Różana 2020, ss. 28 
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45 lat Gminnego 
Ośrodka Kultury 

w Siennicy Różanej

Wiek XX przyniósł rozkwit działalności 
artystycznej na terenie gminy Siennica Różana. 
Ośrodkiem centralizującym ruch kulturalny po-
czątkowo był kościół i dom parafialny. Mecena-
sem natomiast stał się ks. proboszcz Władysław 
Wiśniowiecki, zachęcający do śpiewania w chó-
rze chłopięco-męskim, który powstał w ostatnich 
latach XIX wieku. Kluczową rolę odegrał jednak 
organista Józef Czerwieniec  – dyrygent, nauczy-
ciel i zarazem siła sprawcza wszelkich pomysłów 
w działaniach społeczno-artystycznych. Niespełna 
dziesięć lat później do chóru zaczęły wstępować 
kobiety i zaczęła formować się orkiestra włościań-
ska.  Dzięki staraniom ks. proboszcza Władysława 
Wiśniowieckiego i organisty Józefa Czerwieńca 
powstała również straż pożarna, kasa pożyczkowa 
oraz tkalnia.

Z czasem bazą działalności kulturalnej stały 
się remizy strażackie. W jednej z nich Franciszek 
Zaraza pochodzący z Woli Siennickiej założył teatr 
amatorski. Później zespoły teatralne, śpiewacze 
i orkiestry zaczęły się tworzyć w innych sołectwach, 
a miejscem prób stały się remizy, wiejskie świetlice 
i prywatne domy. 

Na etatowe placówki upowszechniania kul-
tury należało jednak zaczekać aż do lat 60-tych 
XX wieku. Wówczas to np. w Siennicy Królewskiej 
Małej uruchomiono wiejski dom kultury z jedno-
osobową obsadą. Pierwszą tzw. „świetlicową” była 
Halina Marczuk (Krupe), później Irena Bobrowska 
(Siennica Mała) i Andrzej Babik (Krasnystaw).

Irena Bobrowska (Król) Andrzej Babik

W 1975 roku w nowo wyremontowanym 
obiekcie powołano Gminny Ośrodek Kultury 
w Siennicy Różanej z siedzibą w Siennicy Królew-
skiej Małej. Dyrektorem  został wówczas Andrzej 
Madejek. Od tamtej chwili gminną kulturą zarzą-
dzało dwunastu dyrektorów, a siedziba GOK-u 
zmieniana była pięciokrotnie. W strukturach tej 
instytucji w latach 1980-1990 funkcjonowały trzy 
Wiejskie Domy Kultury (Wierzchowiny, Siennica 
Różana i Siennica Mała). Równolegle na terenie 
gminy działały spółdzielcze Kluby Rolnika i Klu-
by Ruchu. Na przestrzeni 45 lat w domach kultury 
oraz w bibliotece etatowo pracowało przeszło 90 
osób i prawdopodobnie drugie tyle na umowy-zle-
cienia i umowy o dzieło.

Wydawało się, że historię GOK-u można 
opowiedzieć w jednym artykule, ale rozmiar ma-
teriału wymaga nieco więcej uwagi i szacunku dla 
trudnej i nie zawsze wymiernej pracy animatorów 
kultury. W pierwszej części przedstawiamy więc 
wszystkich kierowników i dyrektorów Gminnego 
Ośrodka Kultury,  natomiast w kolejnych nume-
rach „Ziarna” postaramy się odtworzyć najciekaw-
sze wątki i wydarzenia z działalności merytorycznej 
w poszczególnych okresach.

45 lat GOK w Siennicy Różanej 45 lat GOK w Siennicy Różanej

rys. Janusz Jutrzenka Trzebiatowski
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Andrzej Madejek
dyrektor GOK w Siennicy Różanej 

z siedzibą w Siennicy Małej
1.12.1975 – 15.08.1977

Zbigniew Antoniak
p.o. dyrektora GOK w Siennicy 

Różanej z siedzibą w Siennicy Małej
16.08.1977 – 31.12.1977

Stanisław Sowa
dyrektor GOK w Siennicy Różanej 

z siedzibą w Siennicy Małej
2.01.1978 – 31.08.1978

Halina Palec
kierownik GOK w Siennicy Różanej

4.05.1992 – 31.10.1994

Andrzej Misiura
dyrektor GOK w Siennicy Różanej 

z siedzibą w Woli Siennickiej
1.11.1980 – 30.04.1991

Waldemar Wysocki
dyrektor GOK w Siennicy Różanej

1.11.1978 – 30.04.1980

Janusz Pawlicha
p.o. dyrektora, dyrektor
GOK w Siennicy Różanej
1.10.2002 – 31.03.2004

Dariusz Steszuk
kierownik, dyrektor

GOK w Siennicy Różanej
1.09.2000-31.12.2001

Kornel Matczuk
kierownik, dyrektor

GOK w Siennicy Różanej
1.11.1994– 31.08.2000

Dorota Bzikot
dyrektor GOK w Siennicy Różanej

1.04.2004 – 30.11.2010  

Magdalena Adamczuk
Dyrektor GOK w Siennicy Różanej

1.12.2010 – 31.03.2013

Andrzej Misiura 
dyrektor Centrum Kultury 

w Siennicy Różanej 
1.04.2013 – do chwili obecnej

Poczet dyrektorów Poczet dyrektorów
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PILOT „JUMBO JETA”

Marian Rybczyński

– Człowiek do latania stworzony nie jest 
– mówi kapitan pilot Marian Rybczyński. Wie to z 
własnego doświadczenia.  Wie też, że nie ma dwóch 
takich samych startów i dwóch takich samych lą-
dowań.

 

Mój najpiękniejszy…

Dziesięć lat temu na stałe „wylądował” 
w Jazgarzewszczyźnie. Pracuje w linach Asia-
na Airlines, które mają siedzibę w Seulu w Korei 
Południowej, drugich co do wielkości w tym kra-
ju. Do pracy „dojeżdża” do Frankfurtu, gdzie jest 
jego baza, a stamtąd już jako kapitan pasażerskie-
go Boeinga 747 „Jumbo Jeta” leci do Seulu gdzie 
po jednym dniu odpoczynku rusza dalej w świat. 
Anchorage, Nowy Jork, Los Angeles czy Miami to 
najczęstsze porty, do których lata. Bywają też nieco 
krótsze trasy jak: Singapur, Hong Kong, niedalekie 
Tokio czy Osaka. Po turze, która trwa zwykle około 
2-2,5 tygodnia wraca do Frankfurtu, skąd udaje się 
do domu gdzie spędza 11-15 dni. Mimo pewnych 
uciążliwości, jak sam mówi, da się wytrzymać.

Czy zamieniłby swoją pracę na inną? Nigdy. 
Przecież od dziecka był zafascynowany samolota-
mi. Kiedy nad stodołą w małej wsi Siennica Ró-
żana, między Krasnymstawem a Chełmem Lubel-
skim przelatywał samolot, zadzierał głowę do góry, 
podnosił ręce i machał samolotowi. Tak to przynaj-
mniej zapamiętał.

Oprócz lotnictwa interesowała go również 
elektronika, więc siłą rzeczy jako szkołę średnią 
wybrał Technikum Łączności nr 2 w Lublinie. 

O tej swojej pierwszej miłości nie zapomniał i jej 
nie zdradził. Będąc w trzeciej klasie rozpoczął lata-
nie na szybowcach. Kiedy skończył szkołę średnią 
po nieudanej próbie dostania się na Politechnikę 
Gdańską na Wydział Elektroniki, wylądował na 
WSI w Rzeszowie na Wydziale Lotniczym. Tutaj 
jednak, jak mówi z przekąsem, nie poznali się na 
jego geniuszu i po roku stanął przed dylematem co 
robić dalej. A tak prawdę mówiąc, prawdziwym po-
wodem zawalenia studiów była… dobra pogoda. 

– To nie żart – mówi – przez cały maj i czer-
wiec były tak wspaniałe warunki do latania na szy-
bowcach, że nie potrafiłem się powstrzymać, aby 
nie jechać na lotnisko. Efekt wiadomy. Stanąłem 
pod ścianą – iść do służby zasadniczej na 2 lata czy 
do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dębli-
nie? Wojsko to nie były moje klimaty – kontynu-
uje – niektóre rzeczy mnie śmieszyły, niektórych 
się obawiałem, ale cóż było robić… Uznałem to za 
mniejsze zło… no i w końcu przeważyło to, że tam 
się przecież lata. 

Gdy w 1978 roku z dyplomem w kieszeni 
kończył naukę w szkole, był pilotem samolotów 
odrzutowych. Osiem lat później opuścił wojsko 
i podjął pracę w PLL „LOT”, a trzy lata później za-
czął latać na liniach międzynarodowych. Jeszcze 
nie przypuszczał, że to co dziś uznaje za najpięk-
niejsze, zbliżało się wielkimi krokami.   

W 1993 roku – tę datę trzeba zapamiętać 
– poleciał na szkolenie do Nowej Zelandii, by jak 
się później okazało, spotkać się z przeznaczeniem. 
Z samolotami Boeinga. Pierwszym był B–767.

 

Lądowanie w Korei Południowej

W 2000 roku kapitan Marian Rybczyński 
wylądował w Seulu. Zaczął pracować w Asiana 
Airlines i szybko się przekonał, że jego koreańscy 
koledzy, to dość specyficzni ludzie. Trochę jak za-
programowane roboty. Najważniejsze dla nich są 
procedury opracowane w najdrobniejszych szcze-
gółach i opanowane do perfekcji. Żadnego mar-
ginesu na samodzielne myślenie. Żadnych samo-
dzielnych decyzji. Każda – nawet prosta – sytuacja 
nieopisana w procedurach ich zaskakuje. Dlatego 
linie lotnicze tak chętnie zatrudniają obcokrajow-
ców. 

– Szybko przekonałem się, że koreańska 
kultura, wychowanie, mają proste zasady. Przeło-
żony ma zawsze rację. Pytanie „dlaczego?” nie ist-
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nieje. Nikt nie pyta, bo odpowiedź jest oczywista. 
Dlaczego? Dlatego! Tam się nie dyskutuje.  Jeden 
z instruktorów, któregoś dnia podszedł do mnie 
i mówi: „Słuchaj, czy ty tu przyjechałeś zarabiać, czy 
pytać dlaczego?” Zrozumiałem i przestałem pytać.

Ponieważ z małymi przerwami pracuję 
z nimi już dziesięć lat i jestem tzw. „senior captain”, 
to ja swoje zdanie mogę powiedzieć. Nie znaczy, że 
to odniesie jakiś skutek. Po prostu mogę powie-
dzieć swoje zdanie. Taka kultura i taka tradycja. 
Mimo tego – a może dzięki temu – państwo jako 
całość działa perfekcyjnie. Jak autobus ma ruszyć 
o ósmej, to o ósmej ruszy. Spóźnienie się tam do 
pracy to prawie przestępstwo, a niepojawienie się 
w niej to prawie zbrodnia. Przeciętny Koreańczyk 
pracuje do godz. 19:00-20:00, potem w towarzy-
stwie kolegów idzie na tradycyjne koreańskie jedze-
nie do restauracji lub baru, gdzie na stole nie może 
zabraknąć butelki (często niejednej) tradycyjnej 
koreańskiej wódki Sojiu. Wódka mocna nie jest, 
tylko 18%, ale też Koreańczycy nie grzeszą mocną 
głową, więc efektem jest często widok jak u nas za 
czasów PRL-u, zwłaszcza w piątek wieczorem. Po 
tradycyjnej kolacji Koreańczyk idzie pośpiewać do 
baru karaoke, następnie ląduje około 2:00-3:00 
w nocy w domu. I tak przez kilka dni w tygodniu.

 
Boeing 747

 
W końcu 2003 roku kapitan pilot Marian 

Rybczyński na krótko wrócił do PLL „LOT”. Dostał 
propozycję, by  przesiadł się na Embraera. Propo-
zycji nie przyjął. Dowiedział się od kolegi, że „Sin-
gapur bierze na B-747”. Wysłał szybko aplikację 
i już za trzy dni leciał do Singapuru na interview.

W styczniu rozpoczął szkolenie, a po jego 
odbyciu i zdaniu wszystkich egzaminów, rozpoczął 
loty na B-747 w Singapore Airlines Cargo, firmie-
córce Singapore Airlines.  

– Boeing 747 to ikona, to klasyk. Jest taki 
dowcip, że piloci  dzielą się na tych, którzy latają na 
747 i na tych, którzy chcieliby latać 747. 

Tylko dwóch Polaków lata na takiej  maszy-
nie. Jednym jest właśnie pan kapitan.

– Mój Boeing to samolot bardzo wymagają-
cy i zarazem bardzo przyjemny. Jednak jak każdy 
sprzęt latający wymaga traktowania „per pan” i to 
przez bardzo duże „P”. Już samo kołowanie może 

być problemem, bo pilot siedzi w kabinie na wy-
sokości prawie czwartego piętra (9 m) i musi wie-
dzieć, gdzie idzie  zewnętrzne kółko, gdzie silnik, 
żeby manewrując na ziemi, zmieścić się tam gdzie 
trzeba.

W powietrzu Boeing wygląda wspaniale. 
Ponieważ jest bardzo duży, wykazuje odporność 
na wszelkiego rodzaju turbulencje. Lata jak szybo-
wiec. Problemem jest to, że lata… długo,  na długie 
dystanse, a pokonywanie tak wielkich odległości 
zmusza nieustannie organizm do walki ze strefa-
mi czasowymi. Jak wracam do domu po pracy, to 
przez pierwsze trzy dni jestem trochę  nieprzytom-
ny. Nie wiem, gdzie jestem. Siedzimy z żoną, jest 
osiemnasta, a ja śpię, bo mój organizm myśli, że 
jest trzecia rano. Za to kiedy jest 7:00, już dawno 
jestem na nogach.

Czy miałem kiedyś jakieś trudne sytuacje? 
Ze statystyk wynika, że przy przelatanych 23 tys. 
godz. coś tam kiedyś musiało się wydarzyć.

Miałem kiedyś taką przygodę, to było w At-
lancie. Schodziłem swoim 747 do lądowania. Lą-
dowaliśmy nocą, kontroler skierował mnie na pas, 
była dobra widoczność i – jak to w USA często bywa 
– kontroler zbliżania dał nam zgodę na tzw. podej-
ście z widocznością na jeden z dwóch równoległych 
pasów. Podejście z widocznością polega na tym, 
że po zgłoszeniu kontrolerowi, że widzi się lotni-
sko, rola kontrolera zbliżania w tym momencie się 
kończy, pilot dostaje polecenie przejścia na często-
tliwość wieży i dalej już się kontynuuje podejście 
wykorzystując tylko pomoce wizualne, czyli światła 
kąta ścieżki podejścia i światła pasa. W Atlancie 
jest 5 pasów, wszystkie równoległe z tym, że dwie 
pary, które są po przeciwnych stronach terminala, 
są bardzo blisko siebie. My dostaliśmy podejście na 
pas tzw. 26R czyli prawy. Z dokumentów przeglą-
danych przed lotem dowiedziałem się, że pas 26L 
(lewy) jest zamknięty ponieważ trwają na nim pra-
ce modernizacyjne. Układ świateł ścieżki schodze-
nia wskazywał, że nie podchodzimy na pas prawy 
tylko na zamknięty lewy, zapytałem wiec kontro-
lera, na którym pasie są włączone światła – lewym 
czy prawym? Potwierdził, że na prawym. Popro-
siłem drugiego pilota, aby szybko rzucił okiem na 
kartę podejścia na układ świateł i on potwierdził, 
że to światła lewego pasa są zapalone. Było już dość 
nisko kiedy odchodziliśmy na drugi krąg, na tyle 
nisko, że skierowałem samolot podczas tego mane-
wru w przestrzeń między pasami, w obawie, że na 
zamkniętym pasie mogą stać jakieś większe maszy-
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ny i na pewno nie byłoby zabawne, gdybym przy 
okazji o nie zaczepił. Zgłosiliśmy ten manewr kon-
trolerowi. Wtedy odezwał się już inny głos, dając 
nam komendy na… następne podejście, tym razem 
już na pas prawidłowo oświetlony i przepraszając 
nas jednocześnie za swój błąd. Jeszcze raz lotnicze 
szczęście uśmiechnęło się do mnie. 

Pilotowanie Boeinga 747 to zawodowo naj-
wyższa półka. Ścisła specjalizacja. Mimo to, pan 
kapitan dwa razy do roku musi zdawać egzaminy. 
Musi wykonywać loty sprawdzające i loty na symu-
latorze, gdzie można zasymulować każdą usterkę, 
z którą pilot może się spotkać w codziennej pracy. 

Często jest więc tak, że po zwykłym locie wycho-
dzi się co najwyżej zmęczonym, a po dwugodzinnej 
sesji w symulatorze – z mokrą na plecach koszulą. 
Pilot musi się uczyć przez całe życie.

Czy wyobraża sobie, że mógłby robić coś in-
nego? Nie, przecież to pasja od młodzieńczych lat. 
Zaczął latać na szybowcach gdy miał 18 lat. A prze-
cież Boeing 747 prowadzi się jak szybowiec. I choć 
jak mówi – człowiek nie jest generalnie stworzony 
do latania, bo powietrze to nie jest dla człowieka 
jego naturalne  środowisko – to na swój sposób 
w nim się zaadaptował.  

Podziwia tych ludzi, którzy jak mówi „kręcą” 
zaawansowaną akrobacją, bo błędnik muszą mieć 
niesamowity.  – Mój błędnik – mówi kapitan –  był 
taki sobie. Szef pilotów szybowcowych w Lublinie  
mówił:  „Ty daj sobie spokój z tym lataniem. Ja cię 
latającego nie widzę”. 

– Po latach spotkaliśmy się. Było święto 
pułku i do Białej Podlaskiej, gdzie na czwartym 
roku szkoły w Dęblinie lataliśmy na odrzutowcach, 
zobaczył mnie w mundurze podchorążego z cztere-
ma paskami. 

– Co ty tu robisz? – zapytał. 
– Studiuję w Dęblinie… 
– Na nawigacji  – dokończył za mnie zda-

nie. 
– Nie, latam na odrzutowcach. 
– Jak to? 
– No, trochę z oceną pan nie trafił. 
Żeby opowieść był pełna trzeba dodać, że 

syn pana kapitana, też jest 
pilotem. Szwagier pana 
kapitana lata, a jego córka 
jest kontrolerką ruchu lot-
niczego. Zięć lata i syn lata. 
Jak się rodzina zejdzie, 
wcześniej czy później roz-
mawiają o lataniu.

Jedno marzenie ka-
pitana lotnictwa Mariana 
Rybczyńskiego się nie speł-
niło – o lądowaniu Boein-
giem 747 na lotnisku Okę-
cie. Niestety jego firma nie 
lata do Polski i to marzenie 
pozostanie niespełnione. 
Marian Rybczyński 8 grud-
nia 2016 po 40 latach ko-
mercyjnego latania odszedł 
na emeryturę, ale z lotni-

ctwem całkowicie nie zerwał. Lata dalej na małych 
samolotach i zamierza dzielić się swoim bogatym 
doświadczeniem jako instruktor.

Związku z rodzinnymi stronami nie zerwał 
i bardzo często odwiedza Siennicę Różaną, wieś – 
jak mówi – która wyprzedziła epokę (a konkretnie 
uczynili to jej mieszkańcy).

– W wielu krajach byłem i w różnych społe-
czeństwach się obracałem – mówi – tutejsi ludzie 
w umiejętności zespołowego działania nie odstają 
ani na jotę od reszty cywilizowanego świata. To, że 
potrafiłem się odnaleźć i utrzymać w pracy w tak 
wymagających firmach, jak m.in. Singapore Air-
lines, jest też po części zasługą wzrastania w tym 
środowisku.
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Wojciech Bieluń „Targosz”

****

świadomość jest przywilejem człowieka
układaj rzeczywistość według siebie
/ktoś powiedział/

oszołomiony miejskim matriksem
morzem ludzi samochodów i półcieni
stałeś się częścią niewiadomego
– wielkiego NIC

chodzisz tą samą ulicą
oddychasz tym samym powietrzem
w głowie same księżycowe pomysły

czasem uśmiechasz się do lustra mówiąc
jakoś to będzie

nie zmieniłeś niczego

a życie zatrzaskuje drzwi
już 
na głucho

***
przy ulicy Targowej
mieszka pan Andrzej
starość wcale mu nie przeszkadza
nie snuje planów na przyszłość
nie czeka lepszych czasów
przeterminowanej gwarancji
pozbył się dawno
czasem stanie przed domem
okruchy chleba podrzuci ptakom
wracając do siebie
nie wierzy w żadne

nieprawdopodobne chwile
że same się zdarzą

tabu

może stawiałeś złe pytania
gubiłeś w odpowiedziach
niebo oceanu jawiło się fantazją
– rzecz w tym
że było zwykłością
ukrytą w słowie tabu

krążyło wysoko
wydając się wprost nieruchome
nie przesuwało nawet na centymetr
ciszy
co kazała wciąż wierzyć na nowo

stałeś
wpatrzony w linie horyzontu
którego nie było

zdobywca

wypatrujesz przestrzeni
uczepiony liną do szczegółów

widzisz kształty chwili
łączącej brzegi skały i ciała

zamykasz oczy
biała płachta bezmiaru
rozpościera się pod powiekami

dumny z czynu
przerażony efektem

stoisz na progu ziemi i nieba
obok demony
niespokojne ptaki

wszystko co możesz zrobić
to milczeć

geometria

jestem w kontrze do rzeczywistości
do zachowania wpisanego w geometrię
linii prostej i zamkniętego koła
w nieodwracalnej  zawsze kolejności

dwa różne widzenia
w jednej ramie obrazu
podróbka
oryginał
fakt nie wart uwagi

wirujemy w światłowodach myśli
uczepieni nierozumu innych
podpisujemy codziennie
czeki na łakomstwo życia

Poezja - Wojciech Bieluń „Targosz” Poezja - Wojciech Bieluń „Targosz”



��

Siennica Różana w czasie 
hitlerowskiej okupacji

Doświadczenia związane z wydarzeniami 
II wojny światowej zapisały się w sposób szcze-
gólnie bolesny w dziejach gminy Siennica Różana. 
Opublikowana w poprzednim numerze „Ziarna” 
lista poległych i pomordowanych jest tego wymow-
nym świadectwem. Nadal czeka na uzupełnienie, 
dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy mają 
wiedzę na ten temat, by podzielili się nią na ła-
mach naszego pisma. Zdajemy sobie sprawę, że 

nadal wiele kwestii wyma-
ga wyjaśnienia. Będziemy 
wdzięczni za informacje, 
dokumenty i zdjęcia, jak 
choćby te prezentowane po-
niżej. Choć obie fotografie 
pochodzą z lat 40-tych XX 
wieku i przedstawiają grupę 
osób stojących swobodnie 
przed obiektywem aparatu, 
mają skrajnie odmienną 
wymowę. Na pierwszej w 
gronie okupantów rozpo-
znano zastępcę komendan-
ta posterunku w Siennicy 
Różanej – Sosnę (Polaka 
z pochodzenia, znanego z 
okrucieństwa). Na drugiej 
zaś między mieszkańcami 
zatrzymało się dwóch mło-
dych niemieckich żołnie-
rzy. Jak dowiadujemy się 
z opisu na odwrocie – byli 
tu dobrze wspominani, po-
zostawili nawet adresy do 
swoich rodzin, ale dziś nikt 
już nie pamięta ich nazwisk. 
Historia II wojny świato-
wej – podobnie jak stare 
fotografie – nie jest czarno-
biała. Przyjmuje odcienie 
szarości w zachowanych od-
bitkach lub w… zaginionych 
negatywach zdjęć.

Wiosna 1940 roku (archiwum prywatne)

Jan Maksymilian Sosna (Sosno/Sosner)

Druga wojna światowaDruga wojna światowa

Rok 1943 (lub później) – ze zbiorów IPN w Lublinie
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Monika Nagowska 

Spacerek z Augustem, cz. 7

Ubiegajcież się o co lepsze dary,  
a oto jeszcze doskonalszą drogę wam wskazuję

August Cieszkowski „O drogach ducha”

Uroczyście otwarto ją 150 lat temu. Zaczę-
ła działalność dokładnie 21 listopada o godzinie 
11:00 w 1870 roku. Stała się ostoją polskości i źród-
łem rzetelnej wiedzy. Powołanie Szkoły Rolniczej 
im. Haliny jest znaczącym osiągnięciem Augusta 
Cieszkowskiego. Nie od razu zobaczył efekt swoich 
starań – w dniu inauguracji przebywał w Wenecji 
– ale gdy w końcu zawitał do Żabikowa nieopodal 
Wierzenicy, został przyjęty z wielkimi honorami 
i entuzjazmem. Wzruszony zwiedzał szkołę opro-
wadzany przez pracujących w niej nauczycieli. 

Szkolna wycieczka w przeszłość

Pierwotnie miała powstać w Wierzeni-
cy, czyli w miejscu, które na swoją siedzibę obrał 
August Cieszkowski. Już w 1861 roku na zebraniu 
Centralnego Towarzystwa Gospodarczego zobo-
wiązał się do ofiarowania dochodu ze wsi Wierze-
nica, aby zapewnić finansowanie zakładu nauko-
wego im. Haliny, nazwanego tak na cześć zmarłej 
przedwcześnie żony i matki dwóch jego synów. 
August polecił nawet „kłaść fundamenta” i nie cze-
kając na dalszy rozwój wypadków wzniósł budynek 
przyszłej szkoły, który po dziś dzień nazywany jest 
„Akademią”. A jednak mimo dobrej woli komisji 
szkolnej (utworzonej wówczas w ramach CTG) i po-
zyskanych funduszy – wyższa szkoła agronomiczna 
nie powstała. Na przeszkodzie stanęła trudna sytu-
acja polityczna w zaborze pruskim, a także wyda-
rzenia mające związek z powstaniem styczniowym, 
które wybuchło w Królestwie Polskim. Do kwestii 
tej powrócono dopiero po 1867 roku, kiedy to na 
zebraniu Towarzystwa Rolniczego Poznańsko-Sza-
motulskiego pojawił się projekt założenia stacji do-

świadczalnej. Cieszkowski popierając tę cenną ini-
cjatywę przekazał na potrzeby stacji swój folwark 
w Żabikowie w 12-letnią bezpłatną dzierżawę oraz 
przeznaczył produkcję tamtejszej cegielni na budo-
wę obiektu. Gdy plany weszły w sferę realizacji, po-
wrócił pomysł utworzenia szkoły, popierany m.in. 
przez prezesa CTG Hipolita Cegielskiego. Folwark 
przekazano komisyjnie 2 lipca 1869 roku i od tego 
czasu prace nad przygotowaniem go do celów 
szkolnych znacznie przyspieszyły. W rok później 
na dyrektora szkoły powołano dr. Juliusza Aua, 
a na stanowiska nauczycieli – innych specjalistów 
z dziedziny rolnictwa. Dyrektor opracował „Ustawę 
Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie”, rozkład 
nauk i przepisy dotyczące utrzymania uczniów 
i porządku szkolnego.

Zakład urządzony przez Centralne To-
warzystwo Gospodarcze i wyposażony przez 
hr. Cieszkowskiego miał uspasabiać młodzież te-
oretycznie i praktycznie na samodzielnych go-
spodarzy, tak  rządców, jako też dzierżawców 
i właścicieli, przede wszystkim jednak na dobrych 
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Budynek „Akademii” w Wierzenicy 
(fot. Włodzimierz Buczyński)

Budynek Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny 
w Żabikowie (fot. Włodzimierz Buczyński)
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urzędników gospodarczych1. Uczący się tu młodzi 
ludzie zobowiązani byli przestrzegać ściśle określo-
nych zasad – choćby wstawać latem o godz. 4:30 
a zimą o 5:30. Poza tym znalazły się tam i takie 
zapisy: Uczeń powinien prowadzić się obyczajnie 
oraz być uprzejmy wobec dyrekcji, nauczycie-
li i kolegów (…). Zakazuje się: palenia tytoniu w 
szkole, na folwarku oraz w pobliżu tych budyn-
ków, uprawiania gier hazardowych, zaciągania 
długów, trzymania psów i ptaków, wybryków 
i zabaw hałaśliwych oraz wstępu do kuchni zakła-
dowej2. Na początku działalności w szkole uczyło 5 
profesorów. Do dyspozycji kadry i uczniów pozo-
stawało 5 sal, biblioteka z czytelnią (a w niej cza-
sopisma rolnicze w języku polskim, francuskim,  
niemieckim), laboratorium chemiczne, gabinet 
fizykalny, zbiory anatomiczne, fizjologiczne, bota-
niczne, mineralogiczne. Stworzono także kuchnię 
i spiżarnię oraz internat dla 24 osób. Wkrót-
ce zabrakło w nim miejsc i uczniowie musieli też 
mieszkać u gospodarzy na stancjach. Nauka odby-
wała się nie tylko w folwarku Żabikowo. Młodzież 
uczestniczyła  w wycieczkach dydaktycznych, zwie-
dzała zakłady przemysłu spożywczego i wzorcowe 
majątki3. Nauczyciele angażowali się w upowszech-

1 J. Au: Wiadomość o Szkole Rolniczej im. Haliny 
w Żabikowie. Poznań 1870, s. 19. Dostępny w Internecie: 
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/pub-
lication/edition/235555?id=235555  
2 S. Malepszak: Żabikowo – dzieje wsi i fundacji Augu-
sta Cieszkowskiego. Luboń 1999, s. 145.
3 Więcej na temat metod pracy – Jan Hellwig: Dzia-
łalność pedagogiczna Augusta Cieszkowskiego. Poznań 
1978, s. 128.

nianie wiedzy rolniczej przydając szkole reklamy, 
m.in. publikowali fachowe artykuły w czasopiśmie 
„Ziemianin”.

Młodzież pobierająca nauki w żabikowskiej 
placówce mogła liczyć na stypendia i finansowe 
wsparcie, w 1871 roku założono tu bowiem Towa-
rzystwo Bratniej Pomocy. Szkoła stała się popular-
na również poza granicami prowincji poznańskiej. 
Po upływie roku od jej utworzenia uczyły się tu 62 
osoby, przy czym 75% spośród nich stanowili ucz-
niowie z innych regionów. W 1873 roku wydłużono 
naukę z dwóch lat do trzech i zaczęto używać nazwy 
Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny. Konsekwen-
cją zmiany statusu szkoły było m.in. to, że ucznio-
wie pragnący otrzymać dyplom ukończenia, nie 
tylko musieli zdać egzaminy, ale też zobowiązani 
byli przedstawić wydrukowaną pracę dyplomową. 
Fragmenty prac dyplomowych napisanych przez 
absolwentów „w celu uzyskania dyplomu z ukoń-
czonych nauk” – podobnie jak opracowania na-
uczycieli – również drukowano w „Ziemianinie”.

O poziomie nauczania świadczy sukces szko-
ły na warszawskiej wystawie rolniczej w 1874 roku. 
Stoisko przygotowano w sposób niezwykle profesjo-
nalny i zaprezentowano na nim 180 odmian pszeni-
cy w postaci ziarna, kłosów oraz innych eksponatów 
(w liczbie 656). Były tam pszenice o tak wymow-
nych nazwach, jak: czerwona brodata, rumuńska 
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Halina Cieszkowska – patronka szkoły

Karta tytułowa „Regulaminu dla uczniów…” Poznań 
1872 (źródło: Biblioteka Narodowa – domena publiczna)
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wąsatka, angielska cudowna latowa, frankenstein-
ska, Mumia, proboszczowska, olbrzymia z Wyspy 
św. Heleny, szacowna z Oxford czy też „czerwona 
ze słomy której wyrabiają we Włoszech kapelusze”. 
Publiczność zwiedzająca wystawę miała okazję 
przyjrzeć się okazom „morfologicznym i fizyologicz-
nym”, modelom linearnym i woskowym powięk-
szonym wielokrotnie (np. fazom rozwoju zalążka), 

rysunkom przedstawiającym choroby pszenicy, kul-
turom wodnym (w roztworach o różnym składzie), 
roślinom zachwaszczającym pszenicę, szkodnikom 
oraz owadziarkom, czyli naturalnym ich wrogom 
(np. biedronkom), a także okazom ziem pszennych. 
Spis eksponatów znalazł się w okolicznościowym 
wydawnictwie, zawierającym również podstawowe 
informacje o szkole i opłatach związanych z nauką. 
Książeczka opublikowana w takiej formie stanowi-
ła swoisty… folder reklamowy4. Zaś sama wystawa 
zrobiła wielkie wrażenie na publiczności, o czym 
donosił „Tygodnik Illustrowany”: Patrzącemu na 
wystawę szkoły żabikowskiej dziwnie się jakoś 
robi na sercu, gdy się z nią porówna… Ale dajmy 
pokój porównaniu! Otóż patrząc na tę wystawę 
można przez parę godzin więcej nauczyć o psze-
nicy, niż czytając przez parę miesięcy najuczeńsze 
w tym przedmiocie dzieła; a ileż to można się nauczyć 
o szkołach rolniczych! Słowem, wystawiony na 
naszej wystawie przez szkołę żabikowską pomnik, 
będzie na zawsze wymownym dowodem, że i przy 
skromnych środkach dojść można do wielkich re-
zultatów, gdy się raz wejdzie na dobrą drogę i pra-
cuje w duchu a prawdzie5.

Dobrą passę przerwały władze pruskie. 
1 lipca 1875 roku ze szkoły rolniczej relegowały osoby 
pochodzące z Królestwa Polskiego – trzech nauczy-
cieli (w tym Józefa Dembego – twórcę ekspozycji 
na warszawskiej wystawie) i trzydziestu uczniów. 
Nie pomogły zabiegi zarządu CTG i Augusta Ciesz-
kowskiego, by tę decyzję zmienić. Egzaminy odbyły 
się 12 sierpnia w znacznie uszczuplonym składzie. 
W szkole otwarto jeszcze semestr zimowy i – ostatni 
– dwunasty. Wobec nawarstwiających się trudności 
14 czerwca 1876 roku walne zgromadzenie akcjona-
riuszy „Spółki Akcyjnej Haliny” uchwaliło „szkołę 
żabikowską od 1 października zawiesić, polecając 
dyrekcji i radzie nadzorczej obmyślenie środków 
na jej reorganizację lub zastąpienie jej jakąś inną 

4 Spis okazów odnoszących się do pszenicy przedsta-
wionej pod względem naukowym i gospodarskim przez 
Wyższą Szkołę Rolniczą imienia „Haliny” w Żabiko-
wie pod Poznaniem na Ogólnej Wystawie płodów rol-
niczych w Warszawie 1874 r. Dostępny w Internecie: 
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/296031/
edition/283321/content?&action=ChangeMetaLangActi
on&lang=pl
5 „Tygodnik Illustrowany”. 1874, Seria 2, T. 14 nr 353, s. 
214. Dostępny w Internecie: https://bcul.lib.uni.lodz.pl/
dlibra/publication/1567/edition/1221/content?ref=desc
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Prace dyplomowe absolwentów Wyższej Szkoły Rolni-
czej im. Haliny w Żabikowie z 1875 roku – „O korzeniu 

roślinnym…” i „O wychowie cieląt…” (źródło: Biblioteka 
Narodowa – domena publiczna)
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instytucją”7. Przez kolejne lata działała tam jeszcze 
stacja chemiczna i kontroli nasion, zdemontowana 
w 1890 roku. Bibliotekę szkolną przekazano do stu-

6 Numer „Tygodnika Illustrowanego”, w którym opub-
likowano ilustrację jest dostępny w zbiorach Biblioteki 
Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego (1874, Seria 2, T. 14 nr 
353, s. 213).
7 S. Malepszak: Żabikowo…, s. 159.

dium rolniczego w Krakowie (stąd na karcie tytuło-
wej „Spisu okazów…” pieczęć Towarzystwa Rolni-
czego Krakowskiego) oraz pod opiekę Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk Poznańskiego.

 A jednak o szkole nie zapomniano. Jesz-
cze w 25 lat od jej zamknięcia (w 1900 roku) na 
zjeździe absolwentów spotkali się byli uczniowie 
i profesorowie. To oni, realizując idee Augusta 
Cieszkowskiego, dali impuls dla rozwoju edukacji 
rolniczej. Już w wolnej Polsce utworzony został 
Wydział Rolniczo-Leśny, który z czasem „prze-
kształcił się” w Akademię Rolniczą, a następnie 
w Uniwersytet Przyrodniczy. Zanim do tego doszło 
August-junior – wypełniając wolę ojca – przeka-
zał majątek Żabikowo na rzecz uczelni. Fundusze 
z jego parcelacji przeznaczono na rozbudowę i do 
dziś jeden z gmachów nosi nazwę Kolegium Ciesz-
kowskich. Historia potoczyła się więc dalej - coś się 
kończy, coś się zaczyna…

Monika Nagowska
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Coś się kończy…

O tym, że August Cieszkowski ma moc sku-
piania wokół siebie ludzi wiadomo od dawna. Bez 
wspólnych działań podejmowanych niezależnie od 
tego kim się jest i gdzie się mieszka, nie byłoby wie-
lu inicjatyw, wydarzeń i odkryć. Siódmy „Spacerek 
z Augustem” dobiegł końca i już wiadomo, że… ko-
goś na tym etapie wędrówki zabrakło. 

Do tej pory towarzyszyły nam w przechadz-
kach „Wieści Akademickie”, czyli czasopismo Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W majo-
wym numerze po raz ostatni powędrowała z nami 
nieoceniona Redaktor Naczelna „Wieści Akademi-
ckich” – Ewa Strycka. Od chwili gdy spotkałyśmy 
się na obchodach 200 rocznicy urodzin Augusta 
Cieszkowskiego, z wielką życzliwością odnosiła się 
do nowych znajomych z Lubelszczyzny – podobnie 
jak ona sama – zafascynowanych postacią patrona 
dawnej Akademii Rolniczej w Poznaniu i Zespołu 
Szkół CKR w Siennicy Różanej. W kolejnych nu-
merach poznańskiego pisma ukazywały się teksty 
pierwotnie drukowane w „Ziarnie” lub w „Nesto-
rze” – przeredagowane i dostosowane do charak-
teru „Wieści”. Pani Ewa niecierpliwie czekała na 
kolejne „Spacerki” i na kolejne numery „Ziarna”, 
które z upodobaniem kolekcjonowała. Zdążyła 
jeszcze odebrać niespodziankę w postaci ekslibri-
sów „Cieszkoviana” wykonanych na warsztatach li-
norytu podczas ubiegłorocznej Wakacyjnej Akade-
mii Kultury i opublikować „Spacerek z Augustem 
– leśnymi ścieżkami”.

 
Ewa Strycka towarzyszy-
ła nam od początku tej nie-
typowej wycieczki. Teraz 
jednak nasze drogi rozeszły 
się. Zmarła 8 września 2020 
roku. Dla Niej ziemskie wę-
drowanie zakończyło się 
przedwcześnie. Nam pozo-
staje wspominać ją jako życz-

liwego, mądrego człowieka i przeuroczą towarzysz-
kę przechadzek z Augustem. 

Spacerek z Augustem

Zostań żołnierzem 
Rzeczypospolitej 

w… Siennicy Różanej

Od roku 2018 w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej rea-
lizowane są zajęcia z edukacji wojskowej. Zajęcia 
te odbywają się w ramach innowacji pedagogicz-
nej. Uczniowie dzięki nim doskonalą umiejętności 
z taktyki oraz szkolenia strzeleckiego, zgłębiając 
zagadnienia z zakresu technik pokonywania terenu 
i przeszkód terenowych oraz działań podczas mar-
szu (szyki marszowe i patrolowe) w składzie sekcji, 
zespołu i drużyny. Doskonalą swoje umiejętności 
w przyjmowaniu postaw strzeleckich oraz strzelania 
z broni sportowej (karabinków i pistoletów ASG). 
Młodzież przechodzi także szkolenie z musztry 
z bronią i bez broni, skupiając się szczególnie na 
elementach musztry paradnej.

14 lutego 2020 r. uczniowie klas wojsko-
wych pierwszego i drugiego rocznika po raz pierw-
szy wzięli udział w szkoleniu specjalistycznym 
w Jednostce Wojskowej w Chełmie. Pod okiem in-
struktorów 19. Batalionu Zmechanizowanego do-
skonalili w praktyce swoje umiejętności bojowe na 
podbudowie wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole. 
Realizowali zagadnienia z zakresu: szkolenia strze-
leckiego (m.in. budowy broni oraz współdziałania 
części i mechanizmów karabinka, przyjmowania 
postaw strzeleckich, ćwiczeń przygotowawczych 
z wykorzystaniem urządzeń szkolno-treningo-
wych), taktyki (działań taktycznych pojedynczego 
żołnierza na polu walki oraz sekcji dwu i czterooso-
bowej na polu walki), szkolenia medycznego (ćwi-

Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
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czeń praktycznych w zakresie sposobów udzielania 
pomocy przedmedycznej na  polu walki), łączności 
(w tym pracy na radiostacjach małej mocy) i wy-
chowania fizycznego (np. technik walki wręcz).

Zgodnie ze znowelizowanym prawem 
oświatowym od września 2020 roku zmieniły 
się zasady organizacji i zasady nauczania w kla-
sach wojskowych. W Siennicy Różanej utworzono 
oddział przygotowania wojskowego, na którego 
funkcjonowanie zgodę wyraził Minister Obrony 
Narodowej. O tym jak wyjątkowa jest to sytuacja 
świadczy fakt, że w województwie lubelskim mi-
nister zezwolił na utworzenie zaledwie czterech 
oddziałów tego typu (a w kraju – 130 oddziałów). 
Przygotowanie wojskowe odbywa w formie obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych – według ściśle 
określonego programu – przy finansowym i me-
rytorycznym wsparciu resortu obrony. Placówka 
prowadząca oddział może otrzymać dotację celową 
z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego wy-
posażenia, umundurowania lub na inwestycje (np. 
budowę strzelnicy lub toru przeszkód do ćwiczeń). 
Kształcenie teoretyczne pozostaje w gestii szkoły, 
natomiast praktyczne prowadzi patronacka jed-
nostka wojskowa – w tym przypadku 24. Batalion 
Piechoty Lekkiej w Chełmie, wchodzący w skład 
2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

W ostatnim roku nauki młodzież z oddziału 
przygotowania wojskowego weźmie udział w 50-
godzinnym obozie szkoleniowym. Dla starszych 
roczników klas mundurowych również zaplano-
wano letni obóz oraz kolejne szkolenia zewnętrz-
ne w Jednostce Wojskowej w Chełmie. Poza tym 
w ramach realizacji zagadnień ze szkolenia bojowe-
go sformowano 9-osobową drużynę, która weźmie 
udział w eliminacjach wojewódzkich Centralnego 
Zlotu Klas Mundurowych w Żaganiu organizowa-
nych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lubli-

nie. Rozpoczęło się również formowanie 13-osobo-
wej drużyny, która będzie reprezentować Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w elimina-
cjach wojewódzkich do Ogólnopolskiego Przeglądu 
Musztry Klas Mundurowych w Zakopanem. 

Choć zagrożenie epidemiczne zweryfikowało 
wiele planów, to zadania te – prędzej czy później – 
zostaną zrealizowane. Dla młodych ludzi wybór od-
działu przygotowania wojskowego jako dalszej drogi 
kształcenia oznacza kształtowanie postaw proobron-
nych i patriotycznych oraz świadome i efektywne 
uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze 
wojskowym. To ważny krok w stronę wzmocnienia 
sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
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Leśny album 
– natura nie znosi próżni

Natura abhorret vacuum
François Rabelais

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Siennicy Różanej odbyła się druga edycja 
Konkursu Fotograficznego im. Augusta Cieszkow-
skiego „Leśny album” – zupełnie inna od edycji 
pierwszej. Patronat nad konkursem objął Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanow-
ski. Podobnie jak rok wcześniej współorganizatora-
mi wydarzenia było Nadleśnictwo Krasnystaw, na-
tomiast partnerami wspierającymi organizatorów: 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Koło Łowie-
ckie nr 6 „Jarząbek” i Polskie Towarzystwo Leśne 
– Oddział w Lublinie. Patronat medialny roztoczyły 
nad konkursem dwa czasopisma – „Ziarno” i „Nes-
tor”. Prace uczestników – fotografie przedstawiają-
ce krajobraz leśny lub przyrodnicze detale – nadsy-
łano w formie elektronicznej. W sumie napłynęło 
189 zdjęć autorstwa 70 uczniów z całego regionu: 
Dorohuska, Kazimierza Dolnego, Krasnobrodu, 
Krasnegostawu, Kraśniczyna, Łabuniek Pierwszych, 
Nieledwi, Rejowca, Rejowca Fabrycznego, Siedlisz-
cza, Sielca, Sitna, Tarzymiech, Siennicy Nadolnej, 
Strupina Dużego, Wirkowic i Okszowa. 

Z tej pokaźnej kolekcji ostatecznie do kon-
kursu zakwalifikowano 175 fotografii. 9 marca zebra-
ła się komisja konkursowa, celem ich oceny i wyło-
nienia zwycięzców. Jury tworzyli: Waldemar Czajka 
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw (przewod-
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niczący), Stanisław Buk – Dyrektor Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego, Monika Krysiak 
– przedstawiciel Nadleśnictwa Krasnystaw, Michał 
Żywot – fotograf i leśniczy z zawodu oraz Monika 
Nagowska (szkolny koordynator konkursu). Komi-
sja miała niełatwe zadanie, prace prezentowały wy-
soki poziom, były dowodem na  spostrzegawczość 
i artystyczne wyczucie autorów. Na fotografiach 
można zaobserwować różnorodność polskich lasów 
i oryginalność ujęcia tematu, a także zmienność pór 
roku i pory dnia, piękno kompleksów leśnych, urok 
przyrodniczych detali. Obrady komisji zakończyły 
się wyłonieniem laureatów w dwóch kategoriach 
wiekowych. W kategorii szkół podstawowych (klasy 
siódme i ósme) I miejsce zdobyła Emilia Dul ze SP 
w Sitnie („Mgła w lesie”), II miejsce – Klaudia Czyż 
ze SP w Siennicy Nadolnej („Zatracający bezruch”), 
III miejsce – Natalia Molas ze SP w Łabuńkach 
Pierwszych („Drzewa drapaczami nieba”). W kate-
gorii szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi I miejsce przypadło Jakubowi Żelisz-
czakowi z ZS CKR w Siennicy Różanej („Dzikie spoj-
rzenie”), a II miejsce – Annie Małeckiej również z ZS 
CKR w Siennicy Różanej („Kamieńczyk”). Natomiast 
III miejsce uzyskała Aleksandra Majewska z ZS CKR 
w Okszowie („Kumowa Dolina”). Komisja wyróż-
niła także trzy prace autorstwa: Oliwii Hałaj ze SP 
w Sielcu („Osobliwości natury”), Igi Posturzyńskiej 
ze SP w Rejowcu („Leśny strumyk”) i Natalii Steć ze 
SP z Siennicy Nadolnej („Samotne drzewo”). 

Czasopismo „Ziarno” przyznało też własne 
wyróżnienia 20 uczniom – zdjęcia ich autorstwa 
wybrano do publikacji na łamach pisma.  Wyróż-
nieni zostali: Natalia Wójcik „Zachód słońca”, We-
ronika Kawalec „W wyobraźni nawet rośliny potra-
fią latać”, Łukasz Górecki „Zawsze razem”, Anita 
Pastuszak „Muchomory”, Adam Sadowski „Okno 
na świat”, Julia Świech „Śnieżne drzewa”, Julia Pa-
stuszak „Leśne kolory”, Anastazja Jaruga „Samotne 

drzewo”, Martyna Domańska „Dąb czerwony wśród 
brzóz”, Oliwia Ślepko „Leśna droga”, Weronika Pał-
ka „Brzozowy gaj”, Nikola Miara „Las pełen mchu”, 
Zuzanna Nastaj „Wąwóz”, Justyna Bida „Las jesie-
nią”, Kacper Repeć „Leśny tunel”, Arkadiusz Dębski 
„Dolina węży”, Ewa Kopacz „Dąb w słońcu”, Eweli-
na Sitarz „Jesienne słońce”, Adam Górecki „Coraz 
trudniej”, Dawid Tokarczyk „Lustrzane odbicie”. 

Dla laureatów i wyróżnionych autorów 
przygotowano dyplomy i nagrody rzeczowe oraz 
fotografie w okolicznościowej oprawie, a dla pozo-
stałych uczestników i ich opiekunów – upominki 
i podziękowania za udział. Na 23 marca – czyli 
Dzień Patrona „Siennickie Augustynki” – zaplano-
wano uroczyste podsumowanie konkursu. Niestety 
z uwagi na zagrożenie epidemiczne nie mogło dojść 
do spotkania uczestników w Siennicy Różanej. Ogło-
szenie wyników nastąpiło w sposób zdalny, a wysta-
wę prac można było obejrzeć w formie prezentacji 
multimedialnej opublikowanej na stronie interne-
towej szkoły. Nagrody i upominki sukcesywnie do-
starczano do szkół, z których uczniowie wzięli udział 
w konkursie, utrzymywano też z uczestnikami i ich 
opiekunami kontakt mailowy. Choć pandemia na 
chwilę uzyskała przewagę i pokrzyżowała plany, to 
ostatecznie udało się zamknąć II edycję konkursu, 
uhonorować laureatów i obdarować upominkami 
wszystkich uczestników, którzy nadesłali piękne leś-
ne fotografie. Natura bywa inspirująca, ale też daje 
siłę do… pokonywania trudności. Na przekór prze-
ciwnościom rozpoczynamy III edycję Konkursu Fo-
tograficznego im. Augusta Cieszkowskiego „Leśny 
album”. Prace można nadsyłać do 22 lutego 2021 r. 
na adres: lesnyalbum@gmail.com
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Leśny album Promocja Ziarna 46-47 - 12 grudnia 2019 r.
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Pchli targ - kiermasz 15 grudnia 2019 r.
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Spotkanie Noworoczne 9 stycznia 2020 r.
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Zbawienne anioły - malarstwo terapeutyczne 19 stycznia 2020 r.
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Kulinarne wyzwania 

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Siennicy Różanej tradycyjnie orga-
nizowane są warsztaty kulinarne i konkursy dla 
uczniów z różnych grup wiekowych. 12 grudnia 
2019 roku odbył się tu konkurs z okazji świąt Bo-
żego Narodzenia pod nazwą „Tradycyjna potrawa 
wigilijna”. Głównym celem konkursu było  propa-
gowanie i kultywowanie tradycji bożonarodzenio-
wych oraz prezentacja potraw wigilijnych, a także: 
podniesienie wrażliwości estetycznej, zachęcenie 
do poszukiwania inspiracji w lokalnym folklo-
rze, wzmocnienie poczucia tożsamości i integra-
cja młodzieży. W kulinarnych zmaganiach udział 
wzięły następujące uczennice z klas I: Kornelia 
Chwała i Agnieszka Sidor (które przygotowały 
tzw. „makówki”), Kinga Kalisiewicz i Anna Lipiec 
(pierogi z kapustą i grzybami), Aleksandra Run 
i Olga Dudzińska (świąteczne pierniczki z herbatą), 
Agnieszka Charmas i Joanna Żdżyłowska (pierogi 
z kapustą i grzybami, czerwony barszcz z uszkami). 
Z klasy II i III do konkursu przystąpiły: Domini-
ka Zabłocka i Monika Wrona (barszcz czerwony 
z uszkami, makowiec), Marta Szadura i Weroni-
ka Kowalska (orzechowiec, tatar śledziowy), Julia 
Chodor i Klaudia Golec (pierogi smażone z kapu-
stą, grzybami i zimowa herbata). Natomiast klasę 
IV reprezentowały: Ewelina Sitarz i Małgorzata Ży-
łowska (grzybowa zupa z podgrzybków z pieczonym 
dorszem, pierogi z suszonymi śliwkami). Potrawy 
wigilijne przygotowane przez uczniów i dekoracja 
stołów były oceniane przez komisję, która po degu-
stacji potraw ogłosiła wyniki konkursu: I miejsce 

zdobyły – Dominika Zabłocka i Monika Wrona, II 
miejsce – Ewelina Sitarz i Małgorzata Żyłowska, 
a III miejsce – Julia Chodor i Klaudia Golec.

W kilka dni później – 17 grudnia 2019 r. – 
odbyły się z kolei warsztaty wypiekania i dekoracji 
pierniczków bożonarodzeniowych przeznaczone 
dla uczniów z drugiej klasy Szkoły Podstawowej 
w Siennicy Różanej. Starsi koledzy – kształcący 
się w zawodzie technik żywienia i usług gastrono-
micznych – koordynowali etapy formowania masy, 
wałkowania, wycinania i wypiekania pierników, 
natomiast mali kucharze wykazali się twórczą i pla-
styczną wyobraźnią podczas ich zdobienia. Zajęcia 
przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Na koniec 
goście otrzymali dyplomy za udział w warsztatach.  
Wręczył je dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego – Stanisław Buk.

Stałym wydarzeniem wpisanym w szkolny 
kalendarz jest też oferta dla uczniów klas VII i VIII 
szkół podstawowych. 5 marca 2020 r. odbyła się 
kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy  
„Zdrowie na talerzu”. Jego cele to: popularyzacja 
wiedzy o zdrowym odżywianiu wśród młodzieży, 
rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko ro-
zumianej problematyki żywieniowej, a także wzbu-
dzenie zainteresowania zawodami z branży gastro-
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nomicznej.  W tegorocznym konkursie wzięli udział 
uczniowie ze szkół podstawowych z Siennicy Róża-
nej, Sielca, Strupina Dużego, Siennicy Nadolnej, 
Stołpia oraz Krasnegostawu (Szkoła Podstawowa 
nr 5). W wydarzeniu uczestniczyli również goście: 
Marzena Tomaszewska (wykładowca Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie), Katarzyna 
Puchala (kierownik sekcji żywności, żywienia i pro-
duktów kosmetycznych w Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie), Beata 
Błaszczak (starszy asystent z Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie) oraz 
Ewa Miszczak (przewodnicząca Rady Rodziców). 
Przed przystąpieniem do rywalizacji konkursowej 
wszyscy zebrani wysłuchali ciekawej prelekcji Ma-
rzeny Tomaszewskiej na temat znaczenia nieprze-
tworzonej żywości w żywieniu człowieka. Głos za-
brał również dyrektor szkoły Stanisław Buk, który 
w swoim wystąpieniu zaprezentował ofertę eduka-
cyjną oraz atuty szkoły. Następnie uczestnicy kon-
kursu przystąpili do drużynowego rozwiązywania 
testu sprawdzającego poziom wiedzy związanej 
z żywnością i  zasadami racjonalnego odżywiania. 
W części praktycznej uczniowie przygotowywali 
w pracowni gastronomicznej koktajle, które póź-
niej prezentowali przed komisją konkursową, 
wskazując na ich walory prozdrowotne. Uczniowie 
wykazali się inwencją twórczą oraz znajomością 
wpływu bioaktywnych składników żywności na 
organizm człowieka. Po podsumowaniu wyników 
części testowej i praktycznej komisja konkursowa 
nagrodziła następujące osoby: I miejsce – Agniesz-
ka Kubina i Szymon Lutkowski (ze Szkoły Podsta-
wowej w Stołpiu), II miejsce – Oliwia Hałaj i Ange-
lika Jałtoch (ze Szkoły Podstawowej w Sielcu), III 
miejsce – Gabriela Żołnacz i Patrycja Juraszczyk 
(ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej). 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Uczniowie którzy wywalczyli najwyższe 
miejsca w konkursie otrzymali dodatkowo pa-
miątkowe puchary oraz upominki od Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Fundusze 
na zakup nagród rzeczowych i pucharów dla zwy-
cięzców konkursu „Zdrowie na talerzu” przekaza-
ła Rada Rodziców. Natomiast fundatorem nagród 
i produktów wykorzystywanych w czasie konkursu 
„Tradycyjna potrawa wigilijna” była Spółdzielnia 
Mleczarska Bieluch w Chełmie.

Kulinarne wyzwania Turniej piłki nożnej o puchar MRiRW

Turniej piłki nożnej o puchar 
MRiRW

W Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej 
odbył się I Turniej Halowej Piłki Nożnej Kadr Szkół 
Rolniczych o Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. W zawodach wzięło udział 15 drużyn złożo-
nych z nauczycieli oraz pracowników administracji 
i obsługi szkół prowadzonych przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (ogółem 136 osób). W Sien-
nicy Różanej pojawili się przedstawiciele jednostek 
działających w: Bogdańczowicach, Brzostku, Chro-
brzu, Jabłoniu, Janowie, Karolewie, Nowosielcu, 
Korolówce-Osadzie, Leśnej Podlaskiej, Okszowie, 
Rzemieniu, Sandomierzu, Sypniewie, Zduńskiej 
Dąbrowie. 

6 grudnia powitano i zakwaterowano 
uczestników turnieju w Internacie Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej. Natomiast 7 grudnia 
miało miejsce uroczyste otwarcie turnieju, druży-
ny zostały zaznajomione z regulaminem rozgrywek 
i ich porządkiem. W przerwach pomiędzy mecza-
mi uczestnicy turnieju mogli skorzystać z kącika 
restauracyjnego (o którego obsługę zadbali ucznio-
wie i nauczyciele), a także zwiedzić obiekty szkolne, 
odbyć spacer po okolicy i poznać jej historię. Była 
to doskonała okazja do integracji środowiska pra-
cowników oświaty szkół rolniczych i propagowania 
walorów turystyczno-krajoznawczych regionu. 

Czas gry poszczególnych drużyn jednorazo-
wo wynosił 10 minut. Role sędziów pełnili: Izabela 
Malinowska, Tomasz Majewski i Stanisław Urban-
kiewicz. Najwyższe miejsca zajęły drużyny: Zespo-
łu Szkół CKR w Bogdańczowicach (I miejsce), Ze-
społu Szkół CKR w Siennicy Różanej (II miejsce), 
Zespołu Szkół CKR w Janowie (III miejsce). Tytuł 
najlepszego zawodnika turnieju uzyskał Krzysztof 
Rękas, reprezentujący Siennicę Różaną, a tytuł 
najlepszego bramkarza – Agnieszka Szpejda, re-
prezentująca szkołę w Okszowie. Zwycięzcom wrę-
czono Puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz nagrody ufundowane przez dyrektora sienni-
ckiej szkoły. Podczas uroczystości rozdania nagród 
dyrektora Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej 
– Stanisława Buka – wspierali inni dyrektorzy: 
Sylwia Anna Sadłowska, Mirosław Krzyształowicz, 
Marian Basa i Stanisław Kosmowski. Wszystkie 
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drużyny uhonorowano pamiątkowymi dyplomami. 
Po zakończeniu turniejowych zmagań uczestnicy 
udali się na wspólną kolację. 

Turniej poprzedziła akcja pozyskiwania 
sponsorów, dzięki ich ofiarności zorganizowano 
atrakcyjną oprawę gastronomiczną wydarzenia 
i ufundowano nagrody rzeczowe. Nawiązano w tym 
zakresie współpracę z następującymi instytucja-
mi: Spółdzielnią Mleczarską „Bieluch” w Chełmie, 
Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Krasnymsta-

Turniej piłki nożnej o puchar MRiRW Turniej piłki nożnej o puchar MRiRW

wie, Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin „Publi-
mar” w Chełmie, Piekarnią „Małgoś” w Siennicy 
Różanej, Sklepem „Groszek” w Siennicy Różanej, 
Bankiem Spółdzielczym w Krasnymstawie Oddział 
w Siennicy Różanej, Browarem Jagiełło w Pokrów-
ce. W organizację przedsięwzięcia włączył się rów-
nież Wójt Gminy Siennica Różana oraz Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej, którzy bezpłatnie uży-
czyli swojej bazy lokalowej.
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Ferie zimowe w muzeum, teatrze i na placu zabaw 24 stycznia 2020 r.
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Studniówka 2020 8 lutego 2020 r.

rys. Janusz Jutrzenka Trzebiatowski

fot. Paweł Buchowiecki



��

Gminny Dzień Kobiet 5 marca 2020 r.

Obchody gminnego Dnia Kobiet w Centrum Kultury 
świetnił wernisaż malarstwa Zbigniewa Antoniaka 
z Biłgoraja oraz recital znanego wokalisty Łukasza 
Jemioły. Życzenia składali przedstawiciele samorzą-
du oraz senator Józef Zając.
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Uroczystości z okazji Dnia Kobiet w Boruniu, Siennicy Królewskiej Małej, Siennicy Różanej i Żdżannem.
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Chochlą po mapie - pizza Balestrich 2 października 2020 r.
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Zajęcia w pracowni plastycznej Zajęcia w pracowni plastycznej
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Mała Książka Wielki Człowiek Jesienne warsztaty w bibliotece
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ART

Siennica RóżAna 2020

Album Wakacyjnej Akademii kultuRy
WAK

ISBN 978-83-949871-9-0

 A
lB

u
M

 W
ak

ac
yj

n
ej

 a
k

ad
am

ii
 k

u
lT

u
Ry

    
 W

ak
-A

Rt
 

ziemia
nad błękitem

antologia poetów siennickich

z
ie

m
ia

 n
a

d
 b

łę
k

it
em

a
n

to
lo

g
ia

 p
o

et
ó

w
 s

ie
n

n
ic

k
ic

h

iSbn 978-83-949871-6-9

Nowości wydawnicze z terenu gminy Siennica Różana
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Wakacyjna Akademia Kultury 1-14 lipca 2020 r.
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Armenia. Szlakiem katedr i chaczkarów. Obrazy Janusza J. Trzebiatowskiego
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Siennica w obiektywie Radka Masłowskiego Siennica w obiektywie Radka Masłowskiego

Fot. Radosław Masłowski



�0

Jubileusz 30-lecia samorządów terytorialnych 15 sierpnia 2020 r.
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Pamięci Franciszka Piątkowskiego

5 lutego 2020 r. przyjaciele oraz mieszkań-
cy gminy Siennica Różana uczestniczyli w wieczorze 
wspomnień poświęconemu dziennikarzowi, reporta-
żyście, krytykowi teatralnemu, poecie i redaktorowi 
– Franciszkowi Piątkowskiemu (1946-2016). Był au-
torem wielu działań edukacyjno-artystycznych oraz 
m.in. twórcą pięciu edycji pamiętnej siennickiej Wa-
kacyjnej Akademii Reportażu. Uroczystość odbyła się 
w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. W przerwach koncertu kwintetu smyczkowego 
z udziałem klarnetu pod dyrekcją Andrzeja Mazura, bo-
hatera spotkania wspominali: aktorzy – Alicja Jachie-
wicz-Schmidt i Stefan Schmidt, prof. Andrzej Dąbrow-
ski, redaktorzy – Tadeusz Fita i Stanisław Jadczak oraz 
wójt Leszek Proskura. Imprezę prowadzili redaktorzy 
Ewa Hadrian i Andrzej Zdunek.

Podczas uroczystości były do nabycia książki 
zawierające zbiory wywiadów i reportaży Francisz-
ka Piątkowskiego, wydane staraniem jego małżonki 
Jadwigi Piątkowskiej. Zainteresowaniem cieszyły się 
również wydawnictwa Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej.

W 30 rocznicę wyboru 
samorządu terytorialnego

15 sierpnia 2020 roku odbyły się uro-
czystości związane z trzydziestą rocznicą po-
wstania samorządu terytorialnego w gminie 
Siennica Różana. Eskalacja epidemii korona-
wirusa nie pozwoliła na przygotowanie obcho-
dów we wcześniejszym terminie. Spotkanie 
okolicznościowe miało miejsce w wyremonto-
wanej świetlicy wiejskiej w Siennicy Królew-
skiej Dużej przy znaczącym zaangażowaniu 
lokalnej społeczności. Zaproszeni zostali radni 
wszystkich kadencji, osoby piastujące od 1990 
roku stanowiska sołtysów oraz przedstawiciele 
OSP i KGW z terenu gminy. Gości, wśród któ-
rych byli parlamentarzyści RP poseł Krzysztof 
Grabczuk i senator Józef Zając, a także pro-
rektor PWSZ w Chełmie Beata Fałda, radny 
powiatowy Janusz Szpak oraz księża sienni-
ckich parafii, powitał przewodniczący rady 
Piotr Banach. Następnie słowa podziękowania 
skierował do zaproszonych gości wójt Leszek 
Proskura. 

Okolicznościowy wykład podsumowu-
jący trzydziestoletni okres działania samorzą-
du wygłosił dr Zygmunt Gardziński (PWSZ 
w Chełmie). Radni i sołtysi uhonorowani zo-
stali okolicznościowymi dyplomami. Ze wzglę-
du na obostrzenia związane z pandemią nie or-
ganizowano tegorocznych dożynek gminnych, 
więc panie z KGW „Lawenda” przygotowały 
jedynie tradycyjny wieniec  i przy nim nastą-
piło symboliczne podziękowanie za tegoroczne 
plony. Część oficjalną zakończyły wystąpienia 
zaproszonych gości, którzy podkreślali zna-
czącą rolę reformy samorządowej z 1990 roku 
w  rozwoju Polski oraz z uznaniem wypowiada-
li się o osiągnięciach gminy Siennica Różana.  
W dalszej części spotkania zebrani mieli okazję 
do wspomnień o wydarzeniach z minionych 30 
lat w miłej atmosferze, o którą zadbały panie 
z miejscowego KGW w Siennicy Królewskiej 
Dużej oraz kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Ja-
wor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubli-
nie.

30 rocznica samorządu Wspomnienia
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Siennicki Panteon

 
Nie jest tajemnicą, że ziemia siennicka kul-

turą stoi. Od odzyskania niepodległości, aż do dzi-
siejszych czasów nieprzerwanie rozbrzmiewa mu-
zyką, pieśnią, tańcem i teatralnym aplauzem. Tutaj 
rozkwitały sztuki plastyczne i rodzili się poeci. Nie-
wielka gmina wydała na świat plejadę uzdolnionych 
artystów, jakich nie mogłyby się powstydzić wielko-
miejskie środowiska.

Początek 2020 roku sprzyjał wewnętrznej 
działalności Centrum Kultury w Siennicy Róża-
nej. Pozwolił na zakończenie żmudnych prac nad 
antologią poetów siennickich. Książka wydana zo-
stała dla uczczenia 600-lecia Siennicy (1419-2019) 
oraz 45-lecia Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
(1975-2020). Przedłużające się przygotowania miały 
nieocenioną zaletę, ponieważ pozwoliły zgromadzić 
rekordową liczbę 29 autorów związanych z ziemią 
siennicką – miejscem urodzenia lub zamieszkania. 
Warto dodać, że antologia zawiera wiersze również 
poetów zamieszkałych w Siennicy Nadolnej, która 
obecnie znajduje się granicach gminy Krasnystaw. 
Siennicki Panteon otwiera „ojciec literatury pol-
skiej” Mikołaj Rej – historyczny właściciel i miesz-
kaniec Siennicy Różanej. Jego wiersze prezentowa-
ne są w wersji oryginalnej oraz uwspółcześnionej 
dla lepszego zrozumienia. Pozostali autorzy prezen-
tują twórczość w kolejności alfabetycznej, a należą 
do nich: Stanisław Chmielewski, Jadwiga Demczuk, 
Sabina Derkaczewska, Janina Dobosz, Bronisława 
Fastowiec, Lidia Jurkiewicz, Cezary Kaczor, Mariusz 
Kargul, Krzysztof Kołtun, Krystyna Kot, Feliks Kuś, 
Małgorzata Madejek-Chomik, Stanisława Małysz, 
Franciszek Marek, Andrzej Misiura, Jan Miszczak, 
Monika Nagowska, Teresa Nowak, Feliksa Patyra, 
Franciszek Piątkowski, Apolonia Proskura, Ewelina 
Suska, Michalina Szczupak, Wiesława Szymoniak-
Grodzka, Irena Tomaszewska, Agnieszka Werner, 
Krystyna Winiarczyk i Stefan Zając.

We wstępie książki można przeczytać m.in.:
Antologia poetów ziemi siennickiej („Ziemia nad 
błękitem”) ma symboliczny i zarazem egalitarny 
charakter. Prezentuje twórczość osób, które zde-
cydowały się na jej upublicznienie bez względu 
na pisarskie doświadczenie. Autorzy antologii le-
gitymują się związkiem z ziemią siennicką głów-
nie poprzez miejsce urodzenia lub zamieszkania 

w obecnych i dawnych granicach gminy Siennica 
Różana. Tworzą niezwyczajne spektrum począw-
szy od dojrzałych poetów, erudytów, po twórców 
wyrosłych na surowej ziemi, ale noszących w sercu 
ducha poezji. Oprócz pokolenia, które już przemi-
nęło, prezentują się tu uczniowie, rolnicy i przed-
stawicie różnych zawodów będących przekrojem 
społecznym środowiska.

Działalność wydawnicza Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej (dawniej GOK) oraz wielolet-
nie prace przy gromadzeniu materiałów do an-
tologii, dały szansę na odkrycie nowych twórców 
słowa. Prezentowany zbiór nie przedstawia jednak 
wszystkich siennickich poetów, ponieważ jednym 
zabrakło odwagi na ujawnienie swojej twórczości, 
a innym doświadczenia. Do obu grup nieobecnych 
należą również autorzy pieśni i piosenek śpiewa-
nych przez siennickie zespoły. Gdyby więc doszło 
do drugiego wydania antologii, listę autorów mo-
głoby zasilić jeszcze kilkanaście nowych nazwisk. 
Antologia nie objęła również przyjaciół gminy, jak 
Marian Cichosz, Marian Janusz Kawałko czy Ja-
nusz Trzebiatowski. Wynika to z faktu, że Siennica 
Różana ma niezmiernie liczne grono sympatyków. 
Zaproszenie ich na łamy antologii wiązałoby się 
prawdopodobnie z podwojeniem objętości wydaw-
nictwa.”

Antologia ujrzała światło dzienne dzięki 
współpracy aż dziewięciu podmiotów – samorzą-
dów gmin: Siennica Różana, Kraśniczyn, Krasny-
staw, Chełm, miasta Krasnystaw i powiatu kras-
nostawskiego oraz Gminnego Centrum Kultury 
w Siennicy Nadolnej i Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej. Głównym mecenasem wydawnictwa jest 
miłośnik wartościowych inicjatyw Tadeusz Ba-
dach – prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Krasnymstawie. 

Tytuł „Ziemia nad błękitem” zaczerpnięty 
został z wiersza Franciszka Hipolita Piątkowskie-
go. Okładkę zdobi obraz siennickiej artystki Aga-
ty Dawydiuk (Czemerys) oraz zdjęcia wszystkich 
autorów. Wyboru wierszy dokonał Andrzej David 
Misiura, który jest szefem zespołu redakcyjnego 
w składzie: Monika Nagowska, Wiesław Krajewski, 
Kazimierz Stołecki i Paweł Piłat.

Podczas promocji książki 12 lipca obecni 
byli przedstawiciele samorządów, goście, autorzy 
oraz ich rodziny. Wiersze zamieszczone w antolo-
gii recytowali aktorzy siennickiego Teatru Pokoleń. 
W chwili obecnej nakład jest niemalże wyczerpany, 
ale książka dostępna będzie w bibliotekach.

Siennicki Panteon Andrzej David Misiura
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Poetyckie zaduszki 

Mikołaj Rej (1505-1569)

Do tego, co czytał

Rozumiem temu jednak, że cię co ruszyło,
Bo co zeszło na statku, śmiechem się zakryło.
Odpuść, bracie! Swojać rzecz, coć by się nie zdało,
Gdyż się i to, i owo społu pomieszało.

Widzisz takie rozumy, co tak świat zbiegały,
Że nie wiem, czego by już wszędy nie zmacały.
Więc też ci nieukowie, co pisma nie mają,
Gdy nie mogą mędrować, niechajże wżdy bają,

Bo komu inochody nie stawa, więc grędą,
A baby, gdy lnu niemasz, niech konopie przędą.
A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!

Wszak widamy u sławnych, chociaj nie Polacy,
Pisali też leda co, chudzi nieboracy.
A o Polakoch sobie ledwe tam bajali,
Iż też są jako ludzie, którzy je widali.

Jeślibyś też z niełaski na lewo szacował,
Masz papir, napisz lepiej - ja będą dziękował.
Boby to własna sztuka szyrmirza każdego
Miała być: okazać co na szkole nowego.

Gdyż to jest z przyrodzenia cudze sprawy ganić,
Jako by rzekł: umiałbych ja to lepiej sprawić.
Dzierżę, iż materyją możesz lepszą sprawić,
Ale ją ośmiąwirszów trudno masz wyprawić.

Skosztujże, miły bracie, wszak papir niedrogo!
A jeśliże nie umiesz, nie szacuj nikogo!
Bo wiesz, iżeć i za to napisana cena,
Kto gani, nie dowiedzie: talionis poena! 

Stanisław Chmielewski 
(1913-1993)

Życie

Człowiek przeżyty w latach jesieni
Już się nie odmłodzi ani nie zmieni.
Wiosny więc używaj zgodnie i ładnie,
Niech kwiat nie zwiędnie i nie opadnie.

Los korzystny, gdy przeżywasz wiosny dni. 
Wówczas człowiek radosny ma pogodne sny,
Bo życie prędko umyka i nie ma rady na to,
Nie obejrzałeś się, a uciekła wiosna i lato.

Dobrze jest, gdy słodko i gładko płynie,
Człowiek szybko na tej ziemi żyje,
Potem musi pożegnać dobro tego świata,
A dusza będzie w nieznane strony ulatać.

Sabina Maria Derkaczewska 
(1925-1982)

Postać ojca

Późną nocą, gdy jest ciemno,
Jakąś drogą potajemną
Wciąż przychodzi postać ojca,
Myśli gorzkie poroztrąca.

Cicho siada u wezgłowia,
Opowiada dawne dzieje
I jesteśmy znowu razem,
Aż świt w oknach zajaśnieje.

Poetyckie zaduszki Poetyckie zaduszki
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Wtedy myśli moje bledną,
Znika z oczu droga postać,
A gdy zbudzi się dzień biały,
Znowu muszę sama zostać.

Lecz gdy noc zapali gwiazdy,
W domu cisza zapanuje,
Wróci do mnie znów cień ojca,
Z oczu ciche łzy scałuje.

Janina Dobosz 
(1936-1990)

Skrzydła
Matce

Lotne myśli
białe skrzydła mają
każdego wieczoru przy stole
odległym rodzinnym zasiadają

W ślad daremnie biegną dłonie
miejsce obok puste ciągle
ileż trzeba czekać
abyś przyszła do mnie

Twoje oczy - perły mgliste
Znowu czas odjeżdżać
nie pocieszysz nawet listem

Bronisława Fastowiec 
(1937-2014)

Nad rzeką wspomnień

Nie ma po nas nad rzeką
nawet śladów na piasku
nawet cienia na mostku
nawet śmiechu na grobli
a pod deską na śluzie
nikt się teraz nie kąpie

Tylko stara kalina
co usycha z rozpaczy
coś wskazuje gałęzią
coś mi jeszcze tłumaczy

Opar wisi nad wodą
kaczki deszczu wołają
tylko nie ma w nas dzieci
co nad rzekę wybiegały

Kacze mydło się pieni
mruga łuską karasek
kurka wodna z wysepki
na wysepkę wciąż skacze

Trzcina ciągle szeleści
i bąk buczy jak dawniej
lecz nie bije na łące
serce wody źródlanej

Nie ma już po nas ścieżek
bosych śladów na trawie
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Mariusz Kargul (1976-2013)

* * *

i upadł anioł święty
już upadł i nie wstanie
daremny jego trud przeklęty
daremne włosów rwanie 

więc śmiejcie się demony
tak śmiejcie do rozpuku
zerwijcie z szat pagony
wyłóżcie trumnę z bruku

Feliks Kuś (1911-1993)

Jesień

Kiedy życie staje się jesienią
kiedy tracisz młodzieńcze lata
zostają wspomnienia
zmarszczka pokrywa twarz
i wszyscy widzą
że jesień w sobie masz

Lecz się nie kłopocz
nie wstydź się starości
bo taki jest układ na świecie
rodzisz się niemowlęciem
rośniesz jako dziecko
a potem jesteś młodzieńcem
albo panienką
co zalotnością kusi

Lecz kiedy miną te lata
to starcem lub staruszką być musisz

Feliksa (Felicja) Patyra (1912-2001)

Do matki

Spoza grobu już nie wrócisz
Do nas, matko moja miła,
I tę pieśń na próżno nucę,
Prosząc byś nas odwiedziła.

Ty śpiewałaś ranne zorze
Przepięknym głosem słowika,
Patrzę dziś w górę, w przestworze…
Ciepłe wspomnienie przenika.

Przeszłaś trudy i boleści,
Gdy twego syna zabił kat.
Żalu moc w duszy niewieściej…
Szereg za tobą smutnych lat.

Dobrze było mi u ciebie,
Chociaż na razowym chlebie,
Chociaż dobry ojciec, czasem,
Dosięgnął mnie srogim pasem.

Matuleńko, już nie wrócisz,
Żadnej pieśni nie zanucisz.
Nad mogiłą słowik śpiewa,
Pokłon ci składają drzewa.
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Franciszek Hipolit Piątkowski 
(1946-2016) 

W drugim świecie

Za każdym upadkiem słońca
wychodzimy spod formy
nabrzmiałej śmiercią
i potem
chociaż za nami
ciągną się sznury pępowin
domykamy szczelnie
drzwi Pierwszego Życia
Siadamy w przedpokoju
obcując z nagością owoców
wzrastamy drzewa
rodząc się kwasem zieleni
na zaczyn gorących
wichrów
z których czerpiemy
płomień
Gdy otwieramy łupiny oczu
w naszych dłoniach
zostają ślady nocnych
dymów
 

Apolonia Proskura (1907-1994)

Samotny krzyż

Samotny krzyż wśród cichych pól
wyciąga w pustą przestrzeń ramiona.
Na krzyżu miłości Król,
lecz wielka miłość wzgardzona.

W jego obliczu zastygł ból
niewdzięczności, jakiej zaznał w życiu,
niema skarga już po skonie
tkwi na wieki w jego łonie.

Wielkie serce Jezusowe,
miłości bezdenna głębina.
Utonie w nim bez śladu każda
beznadziejna ludzka wina.

 
 

Wiesława Szymoniak-Grodzka 
(1942-2015)

Narodziny Jezuska

Przyleciałeś Jezusiczku
Z nieba na gwiazdeczce,
Aby złożyć swoją główkę
W żłóbku, w stajeneczce.

Ucieszyła się Mateczka,
Gdy zrodziła synka,
Boś szczególne jest Dzieciątko,
Tyś Boża Dziecinka.

Biegną dzieci do stajenki,
By się cieszyć z Tobą,
Chociaż jesteś malusieńki
Tyś ważną Osobą.

I małe zajączki szare
Głoszą wieść po świecie:
„Przybieżajcie do żłóbeczka,
Tam jest Boże Dziecię”.
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Krystyna Winiarczyk (1934-2010)

Jesień

Jesień mglista w okno zajrzała,
opustoszyła świat dookoła,
a szyba - jak ja - łzami zapłakała,
żal jej było wiosny.

Świat jesienią kołysany,
spadły wszystkie liście
i pod drzewem rude śpią kasztany,
słońce blade smutku dodaje,

umilkł ptaków gwar
i zorza poranna coraz później wstaje.

Po znojnej pracy, wspólnym trudzie,
jesień świat cały do snu ułoży,
odetchnie ziemia i odpoczną ludzie.

 
Stanisław Dziedzic

Ormiańskie katedry 
na lubelskiej starówce

 
Na skraju pięknej i pieczołowicie w ostat-

nich latach odnowionej lubelskiej starówki, 
w salonie artystycznym „Umblicus urbis” („Pępek 
miasta”), należącym do Fundacji Willa Polonia, 24 
lutego odbył się wernisaż wystawy dzieł malarskich 
krakowskiego artysty Janusza Trzebiatowskiego. 
Wystawa „Armenia. Szlakiem katedr i chaczkarów” 
obejmuje około 20 obrazów wykonanych techniką 
suchego pastelu. Jest ona wspólnym przedsię-
wzięciem warszawskiego Muzeum Niepodległości 
i Fundacji Willa Polonia z Lublina, a jej lubel-
ską odsłonę poprzedziła 18 grudnia 2019 roku 
prezentacja w Galerii Malarstwa Historycznego 
w Muzeum Niepodległości, w X Pawilonie Cytadeli 
Warszawskiej. Oprócz Janusza Trzebiatowskiego 
w wydarzeniu tym udział w wzięli:  przewodni-
czący Rady Fundacji Armenian Maciej Bohosie-
wicz, dr Jan Sęk - przewodniczący Rady Muzeum 
Niepodległości, prezes Fundacji Willa Polonia. 
Warszawski wernisaż zgromadził licznych gości 
- przedstawicieli środowisk kultury i sztuki oraz 
przedstawicieli życia publicznego stolicy. Spotka-
nie prowadził dyrektor Muzeum Niepodległości 
dr Tadeusz Skoczek.

Warto podkreślić, że pierwsza prezentacja 
obrazów tego artysty w Muzeum Niepodległości od-
była się w 2016 roku. W Galerii „Brama Bielańska” 
9 lipca miał miejsce wernisaż wystawy „Pastele Ja-
nusza Trzebiatowskiego”, którym zainaugurowano 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Janusza Trzebia-
towskiego, zorganizowany w 80. rocznicę urodzin 
artysty. W Sali im. Karola Beyera w X Pawilonie 
Cytadeli Warszawskiej odbyło się także spotkanie 
z jubilatem. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja 
filmu dokumentalnego o Januszu Trzebiatowskim, 
zrealizowanego przez Franciszka Kuduka.

Lubelski wernisaż prowadzony przez 
dr. Jana Sęka, zgromadził nie tylko lublinian, ale 
także licznych gości z różnych regionów Polski. 
Uroczystą prezentację dzieł malarskich Janusza 
Jutrzenki Trzebiatowskiego swoją obecnością za-
szczycili m.in.: wiceprzewodniczący Rady Mia-
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sta Lublina - poeta Stanisław Kieroński, prezes 
Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich i zarazem redaktor naczelny periodyku 
„Lublin” - Zbigniew Włodzimierz Fronczek, prof. 
Włodzimierz Osadczy (KUL), dyrektor naczelny 
Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie - Tadeusz Sła-
wecki, wójt Siennicy Różanej - Leszek Proskura. 
Warto nadmienić, że znany z wielu inicjatyw wójt 
Leszek Proskura zamierza w najbliższej przyszło-
ści otworzyć w restaurowanym właśnie dworze 
w Siennicy muzeum autorskie Janusza Trzebia-
towskiego.

O zgromadzonych na lubelskiej wystawie 
obrazach i o ich twórcy mówili Tadeusz Skoczek 
i kurator wystawy - Ferdynand Nawratil, a o ar-
tystycznych efektach fascynacji Trzebiatowskiego 
Armenią - Stanisław Dziedzic

Po paru dziesięcioleciach twórczych zain-
teresowań tematyką armeńską (a podlegają one 
permanentnemu rozwojowi) można uznać, że 
rozpoczęty przed ćwierćwieczem „Tryptykiem Ar-
menii” cykl obrazów „armeńskich” jest wiodącym 
motywem w całej bogatej twórczości malarskiej 
Trzebiatowskiego.

Po raz pierwszy artysta udał się do Armenii 
przed ponad półwieczem w celach turystycznych. 
Następny pobyt w 1991 roku parę miesięcy po tra-
gicznym w skutkach trzęsieniu ziemi – gdy zobaczył 
straszliwe zniszczenia, martwe miasto Leninakan, 
kiedy widział efekty podnoszenia z ruin osobliwo-
ści kulturalnych tego kraju – dostrzegł inne oblicze 
Armenii. Był świadkiem odradzającej się w post-
sowieckiej rzeczywistości liturgii starochrześcijań-
skiej, przenikającej odtąd poza ściśle przyzwolone 
enklawy kultowe. W jednym ze zrujnowanych ka-
miennych monasterów był świadkiem nabożeń-
stwa sprawowanego pod przewodnictwem samego 
katolikosa Armeńskiego Kościoła Apostolskiego 
Karekina II. Konsekwencją trwałą zachwytu, ale 
i reakcją mimowolnego świadka zniszczonych ka-
miennych zabytków i misternie rzeźbionych chacz-
karów  (wołających o pamięć), stał się niezwykły 
w swoim artystycznym wyrazie „Tryptyk Arme-
nii”. Ten cykl obrazów olejnych zaprezentowano 
w 1996 r. najpierw w Muzeum Okręgowym w Cheł-
mie, a później w innych miejscowościach.

Był w tym niezwykłym ideowym przesłaniu 
motyw przewodni – próba budowania kosmogonii 
świata na ruinach uczynionych kainową ręką przez 
nieludzkie systemy. Było też rozpaczliwe szukanie 
światła nadziei i ładu, krzepiących, nadających sens 

trwaniu. W cyklu „Tryptyk Armenii” owo szukanie 
światła zdecydowanie przekraczało malaturę - i tak 
pozostało w następnych cyklach obrazów Janusza 
Trzebiatowskiego. Świat monasterów, kościołów, 
chaczkarów, skał Kaukazu czy ruin starożytnych 
budowli spowitych ciszą odeszłych epok (kiedy 
indziej wołających o ratowanie dziedzictwa, przy-
wrócenie świadectwa) doznają w tych obrazach 
intelektualnego, ukierunkowanego artystycznego 
przetworzenia. Duchowość Wschodu, połączona 
z tęsknotą za sacrum, poszukiwanie światła trwa-
jącego immanentnie oraz transcendencji, nadają 
nadrzędność kosmogonii nad rozdarciami i apo-
kalipsą. Tak powstał dalszy człon serii obrazów 
tworzonych różnymi technikami, w których artysta 
mierzy się już teraz z aksjologicznym zwieńczeniem 
porządku i wartości - mówiąc za Norwidem - „rze-
czy świata tego”. Cykl „Katedra” nosi - jak się wy-
daje - wymiar duchowej nadbudowy całości. Czy 
ją wieńczy? Czy jednoznacznie chciałby się w tej 
kwestii wypowiedzieć sam Janusz Trzebiatowski? 
Są w tym wieloczęściowym oglądzie udręczonej 
w ostatnich stuleciach ziemi spod Araratu zespolone 
nici filozofii, antropologii kultury, ale i teologii. Nie 
mam zatem pewności, czy owe 44 obrazy olejne i 50 
pasteli z cyklu „Katedra” są jego ostatecznie sformu-
łowanym (językiem sztuki), wyczerpującym przesła-
niem wieńczącym rozpoczęty przed wielu laty cykl.

Jestem przeświadczony, a przeświadczenie 
to graniczy z poczuciem pewności, że wieloletnie 
zmagania twórcze artysty znajdą kontynuację. 
Może przybiorą formę dopełniającego epilogu, 
gdy na nowo nawiedzi on Armenię, gdy w nowych 
proporcjach odsłoni ta ziemia swoją zgrzebną 
codzienność, narzucone ograniczenia rozwoju, 
ale i olśniewające nowym blaskiem starożytno-
ści chrześcijańskie. On sam przed laty w wierszu 
„Armenia” pisał:

Był taki ołtarz
na którym złożyłem
myśl tajemną

I pieśń która
potężnym wołaniem Jahwe
wzruszyła kamienie

I było dotknięcie
ręki Boga zawistnego
o sny i miłość
Ludzi tej ziemi

Ormiańskie katedry na lubelskiej starówce Stanisław Dziedzic
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O tej myśli tajemnej, o ludziach tamtej zie-
mi, którzy przez wiele stuleci wrastali twórczo po 
bratersku także w polską rzeczywistość, warto by 
z Januszem Trzebiatowskim rozmawiać po latach 
tak niezwykłych zmagań tam, na Kaukazie. Tam ła-
twiej pojąć i zrozumieć istotę odrębności Eczmia-
dzyna z jego relikwiami przeszłości i fenomenem 
duchowej tożsamości, genialne zamysły budowni-
czych zrujnowanej, z trudem dziś we fragmentach 
rekonstruowanej katedry Zwartnoc, czy położo-
nego dziś przy samej granicy z Turcją warowne-
go monastru Chor Wirap. To w nim zachował się 
skalny loch - miejsce wieloletniego więzienia św. 
Grzegorza Oświeciciela - tego, który w 301 roku 
ochrzcił skruszonego króla Tiridatesa, swojego 
ciemiężcę. Echa i przesłania tych niezwyczajnych 
dziejów pierwszego chrześcijańskiego państwa na 
świecie, dostrzec można w obrazach Trzebiatow-
skiego także wówczas, gdy mają one przesłanie 
bardziej uniwersalistyczne, choć nadal odnoszące 
się do tak pojętego fenomenu kulturowego Ar-
menii. Dopiero tam po zmierzeniu się na miejscu 
z losami narodu i państwa, pojąć można istotę i ska-
lę dramatu potomków Haiga (Haika), protoplasty 
z rodu biblijnego Jafeta, którzy urodzajną dolinę 
i skalny masyw Araratu (gdzie osiadła po biblijnym 
potopie Arka Noego), uznawali za serce swojej oj-
czyzny, dziś należące do Turcji. Ararat pozostaje 
wciąż nienaruszalną częścią „mitu założycielskie-
go”. Jego potężny masyw jest widoczny na co dzień 
w wielu rejonach niewielkiej dziś terytorialnie 
Armenii, jednoczy kulturową tożsamość rozrzuco-
nej po całym świecie diaspory, jest świadkiem kai-
nowych dni i brutalnych rozstrzygnięć politycznych 
mocarstw ościennych. Na lubelskiej wystawie nie 
mogło zabraknąć koronnych dla Ormian-Armeń-
czyków akcentów tożsamości, a wśród nich obrazu 
„Święty ołtarz Araratu”. O tych relacjach zwykł cza-
sem mówić Janusz Trzebiatowski słowami wiersza 
Igora Skiryckiego:

Kłaniam się nisko górze srebrnej
Czterdziestokrotnie cześć oddaję
 Araratowi, co osiwiał
Na widok nieszczęść tego kraju.

Deklarowany przez artystę zamysł ponow-
nego wyjazdu do Armenii, by po latach twórczego 
zmagania dokonać konstatacji (najpewniej także 
szukać nowych inspiracji) pozwala wnosić, że ar-
meński cykl – a właściwie cykle obrazów – choć 

mają swoje ideowe zwieńczenie, to nie są całością 
zamkniętą.

Lubelska wystawa obrazów Janusza Trze-
biatowskiego będzie następnie prezentowana 
w salach wystawowych Biblioteki Wojewódzkiej 
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, a później 
w odnowionym dworze w Siennicy Różanej.

Towarzyszy tej wystawie katalog „Arme-
nia. Szlakiem katedr i chaczkarów”, przygotowany 
przez Muzeum Niepodległości, w opracowaniu dy-
rektora Tadeusza Skoczka. Efektowny katalog jest 
kolejnym zrealizowanym projektem Galerii Malar-
stwa Historycznego, w ramach tematu badawczego 
„Janusz Trzebiatowski, Maciej Milewski. Biografie 
artystów naznaczone przeżyciami wojennymi”. 
O tych kwestiach i o wcześniejszych wystawach 
dzieł plastycznych Trzebiatowskiego w Muze-
um Niepodległości pisze bliżej Tadeusz Skoczek 
w tymże katalogu.

Był i inny akcent tego lubelskiego wernisa-
żu, zaszczytny wielce dla Janusza Trzebiatowskiego 
i dla piszącego te słowa. Podczas uroczystości obaj 
uhonorowani zostaliśmy przyjęciem do reaktywo-
wanej w 2002 roku Akademii Historii i Literatury 
Polskiej oraz Słowiańskiej im. Adama Mickiewicza. 
W liczącej statutowo 44 członków rzeczywistych 
Akademii, miejsce po zmarłym profesorze Mieczy-
sławie Paszkiewiczu – wybitnym historyku sztuki, 
prezesie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie 
– przyznano Januszowi Jutrzence Trzebiatowskie-
mu. Natomiast miejsce po zmarłym znakomitym 
pisarzu, historyku literatury i tłumaczu – profe-
sorze University of London Jerzym Pietrkiewiczu 
zajął niżej podpisany…

Stanisław Dziedzic

Ormiańskie katedry na lubelskiej starówce Stanisław Dziedzic

rys. Janusz Jutrzenka Trzebiatowski
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Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Szkoła Pod-
stawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, Ze-
spół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sien-
nicy Różanej, Urząd Gminy w Siennicy Różanej 
i Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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12.19. Na początku grudnia uczniowie kl. IIIb ze 
Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej w ramach 
zajęć innowacyjnych „Czytaki z  naszej paki” od-
wiedzili Bibliotekę Publiczną im. Marii Pauliny 
Orsetti w Chełmie. Celem wizyty było poznanie 
pracy bibliotekarza oraz zasad wypożyczania ksią-
żek i  korzystania z czytelni, a także promowanie 
czytelnictwa jako ciekawej formy spędzania wol-
nego czasu dzieci i osób dorosłych. Podczas wizyty 
młodzi czytelnicy odwiedzili archiwum, w którym 
przechowuje się najstarsze dokumenty związane 
z historią Chełma, dowiedzieli się, jak powstaje 
książka i jak korzystać z katalogu elektronicznego.

6-7.12.19. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej odbył się I Turniej Halowej Piłki Nożnej Kadr 
Szkół Rolniczych o Puchar Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. W zawodach wzięło udział 15 dru-
żyn złożonych z nauczycieli oraz pracowników 
administracji i obsługi szkół prowadzonych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ogółem 136 
osób). W Siennicy Różanej pojawili się przedstawi-
ciele jednostek działających w: Bogdańczowicach, 
Brzostku, Chrobrzu, Jabłoniu, Janowie, Karolewie, 
Nowosielcu, Korolówce-Osadzie, Leśnej Podla-
skiej, Okszowie, Rzemieniu, Sandomierzu, Sypnie-
wie, Zduńskiej Dąbrowie. Na zakończenie turnieju 
w Centrum Kultury w Siennicy Różanej odbyło się 
spotkanie szkoleniowo-integracyjne kadry szkół 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

12.12.19. Promocja 46/47 numeru Czasopisma 
Społeczno-Kulturalnego „ZIARNO” połączona zo-
stała z promocją albumu „WAK-ART. Pokłosie Wa-
kacyjnej Akademii Kultury Siennica Różana 2019” 
– publikacji przygotowanej pod redakcją Ewy Ha-
drian i Andrzeja Zdunka.

12.12.19. Młodzież z Zespołu Szkół CKR w Sienni-
cy Różanej wraz z opiekunami udała się do Domu 
Dziecka w Krasnymstawie, aby przekazać zebrane 
słodycze, które trafiły do paczek przeznaczonych 
dla podopiecznych. Podczas wizyty zaprezento-
wano też przedstawienie jasełkowe przygotowane 
przez młodzież z Siennicy Różanej – występ wywo-
łał wiele pozytywnych emocji i wprawił wszystkich 
w świąteczny nastrój.

12.12.19. W Technikum im. Augusta Cieszkow-
skiego w Siennicy Różanej zorganizowano konkurs 
z okazji świąt Bożego Narodzenia „Tradycyjna po-
trawa wigilijna”. W konkursie nagrodzone zostały 
następujące uczennice: I miejsce – Dominika Za-
błocka i Monika Wrona (barszcz czerwony z uszka-
mi, makowiec); II miejsce – Ewelina Sitarz i Mał-
gorzata Żyłowska (grzybowa zupa z podgrzybków 
z pieczonym dorszem, pierogi z suszonymi śliw-
kami); III miejsce – Julia Chodor i Klaudia Golec 
(pierogi smażone z kapustą i grzybami).

12-19.12.19. W Punkcie Przedszkolnym odbył się 
kiermasz bożonarodzeniowy. Przy jego organizacji 
współpracowali rodzice, dzieci i nauczycielki. Już 
od samego wejścia  świąteczne dekoracje tworzyły 
magiczny nastrój, a przedszkolny korytarz zapra-
szał gości do oglądania wspólnie wykonanych prac. 
Pięknie prezentowały się kolorowe wianuszki, 
stroiki i wszelkiego rodzaju ozdoby oferowane na 
kiermaszu szkolnym. Powietrze wypełniał słodki 
zapach domowych wypieków.

12-31.12.19. W Galerii Maestro w Siennicy Róża-
nej udostępniono publiczności wystawę malarstwa 
akrylowego, fotografii artystycznej, linorytu oraz 
kostiumów Teatru Pokoleń wykonanych podczas 
Wakacyjnej Akademii Kultury realizowanej przez 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

14.12.19. Po raz trzeci Centrum Kultury w Sienni-
cy Różanej gościło zaprzyjaźnioną grupę teatralną 
„Pokolenie” z Opolskiego Centrum Kultury. Tym 
razem siennicka widownia oklaskiwała spektakl 
„Grajek na dachu”.

15.12.19. W Centrum Kultury – w oryginalnej sym-
biozie – odbył się kiermasz świąteczny oraz pchli 
targ. Towarzyszyły im warsztaty ozdób świątecz-
nych, które prowadziła Magdalena Sobieszczuk oraz 
zbiórka pieniędzy na rzecz dwójki chorych dzieci. 
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Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ko-
lejną planowano zorganizować wiosną 2020 roku. 

16.12.19. W Technikum im. Augusta Cieszkow-
skiego miały miejsce klasowe spotkania wigilijne. 
Wzięli w nich udział: dyrektor szkoły Stanisław Buk 
oraz  kierownik praktycznej nauki zawodu Janusz 
Łaniewski. Tego dnia szkolne ławki zmieniły się w 
świąteczne stoły suto zastawione tradycyjnymi wi-
gilijnymi potrawami, a z głośników sal lekcyjnych 
płynęły kolędy i pastorałki.

16.12.19. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sienni-
cy Różanej z klas VI brali udział w IX Turnieju Piłki 
Siatkowej o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Siennicy Nadolnej. Po wygraniu swojej grupy 
eliminacyjnej z zespołem ze Szkoły Podstawowej w 
Małochwieju Dużym i drużyną nr 2 ze Szkoły Pod-
stawowej w Siennicy Nadolnej,  nasi uczniowie w fi-
nale spotkali się z drużyną nr 1 Szkoły Podstawowej 
w Siennicy Nadolnej i wygrali 2:0. Siennicki zespół 
grał w składzie: Patryk Mróz, Paweł Tryksza, Bartło-
miej Błaszczuk, Jakub Jaśkowski, Tomasz Herbut 
oraz Wojciech Szczupak. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Patryk Mróz. 

17.12.19. Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej 
zorganizował warsztaty wypiekania i dekoracji 
pierniczków bożonarodzeniowych. W tych przed-
świątecznych zajęciach kulinarnych wzięli udział 
uczniowie z klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej w 
Siennicy Różanej. Ich starsi koledzy z klasy pierwszej 
Technikum im. Augusta Cieszkowskiego – kształcą-
cy się w zawodzie technik żywienia i usług gastro-
nomicznych – koordynowali wszystkie etapy pracy. 
Zajęcia przebiegały w bardzo miłej atmosferze, na 
zakończenie goście otrzymali dyplomy za udział w 
warsztatach. Wręczył je dyrektor Stanisław Buk.

17.12.20. Podpisana została umowa z firmą budow-
laną na rozbudowę i remont zabytkowego dworu 
oraz rewitalizację parku w zespole dworsko-parko-
wym w Siennicy Różanej w ramach projektu „Dzie-
dzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica 
Różana”. Celem projektu jest przywrócenie stanu 
historycznej świetności dworu Poletyłów, a następ-
nie przeznaczenie go na działalność kulturalną.

18.12.19. W Internacie Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej odbyło się spotkanie wigilijne. W ude-
korowanej świątecznie sali znalazła się przystrojona 

choinka oraz stoły zastawione wigilijnymi daniami. 
Nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie spędzi-
li ten dzień w wyjątkowej, świątecznej atmosferze 
wraz z dyrektorem Stanisławem Bukiem, wicedy-
rektor Ewą Dobrzańską-Mochniej, Elżbietą Kroch-
malską – kierownikiem internatu, ks. dziekanem 
Ryszardem Siedleckim z parafii Siennica Różana, 
ks. kanonikiem Józefem Serejem z parafii Żdżanne 
i kierownikiem praktycznej nauki zawodu – Janu-
szem Łaniewskim. W montażu słowno-muzycznym 
przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli mło-
dzież ukazała odwieczną „Walkę Dobra ze Złem”.

18.12.19. W Internacie Zespołu Szkół Energe-
tycznych i Transportowych w Chełmie rozstrzyg-
nięty został konkurs plastyczny na Najpiękniejszą 
Ozdobę Bożonarodzeniową, który skierowany był 
do uczniów mieszkających w internatach z terenu 
Chełma i okolic. Konkurs miał na celu pobudzić ak-
tywność twórczą i rozwijać zainteresowania zwią-
zane z tradycją świąt Bożego Narodzenia. W kon-
kursie wzięło udział w sumie 20  wychowanków. 
Siennicką szkołę reprezentowali uczniowie klas 
pierwszych: Agnieszka Charmas, Joanna Żdżyłow-
ska i Jakub Prokop. To właśnie Jakub otrzymał 
wyróżnienie za bombkę origami. Przygotowane 
ozdoby zostały przekazane na kiermasz świątecz-
ny, z którego dochód został przeznaczony na cele 
charytatywne.

19.12.19. Młodzież Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej po raz kolejny udowodniła, że nie jest jej 
obojętny los bezdomnych zwierząt. W listopadzie 
i grudniu przeprowadzono zbiórkę na rzecz Schro-
niska dla Zwierząt w Chełmie. W wyniku przepro-
wadzonej akcji zebrano: karmę (suchą  i mokrą), 
obroże, smycze, zabawki i inne akcesoria dla zwie-
rząt. Grupa sześciu najbardziej zaangażowanych 
wolontariuszy osobiście odwiedziła schronisko 
i przekazała zgromadzone środki dla opiekunów 
czworonożnych przyjaciół. Podczas wizyty ucznio-
wie zapoznali się z procedurami adopcji zwierząt, 
z zasadami funkcjonowania schroniska oraz prob-
lemami, z jakimi na co dzień borykają się jego 
właściciele.
 
30.12.19. Bal sylwestrowy Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku odbył się w siennickim Centrum Kultury 
i jak zawsze był przykładem kulturalnej szampań-
skiej zabawy.
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12.19. Wolontariusze „Iskierki” ze Szkoły Podsta-
wowej w Siennicy Różanej razem z uczniami Zespo-
łu Szkół CKR w Siennicy Różanej przyłączyli się do 
akcji „Pomóż się przytulić”. Wspólnie udało się ze-
brać ogromny kosz pluszowych zabawek dla dzieci 
z sali wybudzeń Centrum Zdrowia Dziecka. Miejmy 
nadzieję, że maskotki wzbudzą niejeden uśmiech na 
twarzach małych pacjentów.

12.19. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sienni-
cy Różanej zaangażowali się w akcję organizowaną 
przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo „Ile waży św. 
Mikołaj?”. Konkurs polegał na zebraniu bilonu o jak 
największej wadze. Jego celem było wsparcie fundu-
szu stypendialnego, z którego wypłacane są środki dla 
wychowanków fundacji, dzieci i młodzieży w wieku 
15-19 lat, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce 
i odznaczających się nienaganną postawą moralną. 
Uczniowie zebrali w ciągu dwóch tygodni 874 zł, któ-
re ważyły 46,5 kg. Kwota ta zasiliła konto fundacji. 

12.19. Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, 
który skłania do bycia lepszym, bardziej przyjaznym 
i mobilizuje do podejmowania różnych działań. 
Z tego też powodu dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Synów Pułku w Siennicy Różanej Katarzyna Czajka 
ogłosiła dwa konkursy. Pierwszy –  indywidualny 
– na najpiękniejszą kartkę świąteczną, drugi zaś ze-
społowy – na klasowy stroik. Mobilizacja była znacz-
na. Wpłynęła bardzo duża ilość kartek, a każda klasa 
wspólnie z wychowawcą przygotowała stroik. W ka-
tegorii na najpiękniejszą kartkę świąteczną I miejsce 
zajęła –  Hania Frańczak z klasy IIIb,  II miejsce – 
Anastazja Ciechan z klasy VIa, III miejsce – Bartosz 
Gołębiowski z klasy IIIb. Natomiast w konkursie na 
najładniejszy stroik świąteczny I miejsce zajęła klasa 
VIa (w nagrodę otrzymała bilety do kina), II miejsce 
– klasa Va ,  III miejsce – klasa Vb.

30.12.19. Uczniowie kl. IIIa i IIIb oraz kl. VIa Szko-
ły Podstawowej w Siennicy Różanej wystawili jaseł-
ka, które były atrakcją sesji Rady Gminy Siennica 
Różana. Przedstawienie zostało wzbogacone o wiele 
tradycyjnych, a także współczesnych kolęd i pasto-
rałek. Radni mogli  na nowo przeżyć historię Maryi 
i Józefa szukających schronienia na noc oraz wę-
drówkę pasterzy i trzech króli do Betlejem. Na za-
kończenie uczniowie złożyli zebranym  życzenia. 
Kończąc spotkanie z uczniami, Wójt Gminy Sien-
nica Różana Leszek Proskura  oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Piotr Banach – doceniając występ mło-

dych aktorów – podziękowali  za przygotowanie ja-
sełek uczniom, nauczycielom i pani dyrektor. Wszy-
scy otrzymali za swój występ słodki podarunek.

2020

7.01.20. Z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej Stanisława Buka młodzież 
z Technikum im. A. Cieszkowskiego odwiedziła pen-
sjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie 
Krupskim. Uczniowie zaprezentowali jasełka, któ-
rych hasło przewodnie brzmiało „Gdzie wygra do-
broć w ludzkim sercu, tam rodzi się Bóg”. Widowisko 
dostarczyło widzom wielu wzruszeń i pozytywnych 
emocji. Po przedstawieniu mieszkańcom i pracowni-
kom ośrodka złożono życzenia noworoczne, a ucznio-
wie wręczyli  pensjonariuszom słodkie upominki.

9.01.20. Spotkanie Noworoczne (dawniej Sienni-
cki Opłatek Ludowy) organizowane jest od siedem-
nastu lat przez wójta gminy Siennica Różana w halli 
sportowej Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej. 
Podczas czwartkowej uroczystości honorowe wyróż-
nienie „Zasłużony dla gminy Siennica Różana” oraz 
Statuetkę Jednorożca otrzymał senator prof. Józef 
Zając. Jako gwiazda wieczoru koncertowała śpiewa-
jąca aktorka Olga Bończyk. 

10.01.20. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sy-
nów Pułku w Siennicy Różanej wzięli udział w zor-
ganizowanej przez Wydział Biologii i Biotechnologii 
UMCS w Lublinie IX edycji Nocy Biologów. Wyda-
rzenie odbyło się pod hasłem „Globalne zmiany śro-
dowiska”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach war-
sztatowo-eksperymentalnych, wykładach, pokazach 
i laboratoriach. Poszerzali na zajęciach swoją wiedzę 
botaniczną („Nasiona podróżnicy, czyli jak rośliny 
zdobywają świat”), anatomiczną („Opowieści z kryp-
ty – narządy anatomiczne człowieka”), fizjologiczną 
(„Fizjologia człowieka bez tajemnic”). Oglądali ho-
dowle bezkręgowców,  a także podziwiali ponad 2 
tysiące okazów z całego świata w Muzeum Zoolo-
gicznym. Uczestnicząc w zajęciach „Nowotwory od 
kuchni, czyli jak bada się komórki nowotworowe”, 
poznali podstawowe procedury związane z hodowlą 
ludzkich komórek prawidłowych i nowotworowych 
w laboratorium. Mieli również możliwość wcielić się 
w detektywa i dowiedzieć się w jaki sposób pobrać 
materiał genetyczny, przeprowadzić analizę DNA, 
wykryć ślady krwi. Poza tym brali udział w zajęciach 
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„Warsztat biologa terenowego”, na których zapo-
znali się z tajnikami pracy biologa w terenie.

11.01.20. W Technikum im. Augusta Cieszkowskiego 
zorganizowano sesję zdjęciową podczas zajęć realizo-
wanych w ramach innowacji pedagogicznej „Edukacja 
wojskowa”. Uczniowie doskonalą zagadnienia z taktyki 
oraz szkolenia strzeleckiego, realizując tematykę m.in. 
z zakresu: technik pokonywania terenu i przeszkód 
terenowych, działania taktycznego, ćwiczeń przygo-
towawczych do strzelania z broni sportowej (kara-
binków i pistoletów ASG). Ponadto w ramach zajęć 
z „Edukacji wojskowej” uczniowie odbywają szkolenie 
z musztry z bronią i bez broni, skupiając się szczegól-
nie na elementach musztry paradnej.

18.01.20. W czasie ferii zimowych uczniowie 
z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej aktywnie 
uczestniczyli w Charytatywnym Turnieju Piłki Siat-
kowej pod patronatem Burmistrza Krasnegostawu 
Roberta Kościuka „Ratujmy serduszko Tymusia”. 
Turniej skupił piętnaście drużyn z województwa lu-
belskiego oraz jedną drużynę z Londynu. Siennicę 
Różaną reprezentowali: Ewelina Sitarz, Aleksandra 
Rozwałko, Michał Miszczak, Grzegorz Morylowski, 
Michał Głowacki, Sebastian Kaczor, Krystian Hara-
sim i Mateusz Kniażuk.

19.01.20. „Zbawienne anioły” – pod takim tytułem 
w Centrum Kultury w Siennicy Różanej otwarta zo-
stała wystawa malarstwa terapeutycznego Grażyny 
Sybirskiej-Wilk. Słowo wstępne wygłosił Ryszard 
Nagrodzki. Spotkanie było jednocześnie wykładem 
dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od-
świętnego charakteru nadał spotkaniu recital mło-
dej solistki ze Strefy Wokalnej CK – Gabrysi Dubaj. 
Wydarzenie wywołało zrozumiałe zainteresowanie i 
ożywioną dyskusję.

20.01.20. Chór Mieszany „ECHO” z Woli Sienni-
ckiej pod kierownictwem Janusza Pawlichy okla-
skiwany był podczas XXI Przeglądu Zespołów Ko-
lędujących Seniorów w Krasnymstawie. Spotkanie 
zakończyło się zabawą integracyjną.

20-22.01.20. Warsztaty tworzenia kartek arty-
stycznych - „Upominek dla Babci i Dziadka” – zor-
ganizowało Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 
w Siennicy Różanej. Dzieci z sympatią wspominają 
zajęcia z Magdaleną Sobieszczuk, która wprowadzi-
ła uczestników z arkana scrapbookingu.

22.01.20. Zespół Tańca Współczesnego „NO 
NAME” podczas ferii zimowych doskonalił swoje 
umiejętności na warsztatach tańca jazzowego w filii 
Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. Dziew-
częta uczyły się, jak łączyć podstawowe kroki i figu-
ryw złożone w etiudy. Umiejętności postanowiono 
wykorzystać na cotygodniowych zajęciach w rodzi-
mym Centrum Kultury.

24.01.20. W ramach ferii zimowych grupa mło-
dych bywalców Centrum Kultury wyjechała do 
Krasnegostawu. Uczestniczyła w bajkowym spek-
taklu teatralnym, a następnie odbyła lekcję historii 
w krasnostawskim Muzeum Regionalnym, pozna-
jąc zbiory oraz wykonując z plasteliny modele ar-
chaicznych naczyń. Rekonesans zakończyła zabawa 
w pomieszczeniach rekreacyjnych domu weselnego 
Wiktoria.

29.01.20. Rozwiązywanie krzyżówek i zagadek lo-
gicznych to świetna zabawa niezależnie od wieku. 
Uczy logicznego myślenia, rozwija kreatywność oraz 
wyobraźnię. W związku z powyższym w Internacie 
Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej zorganizo-
wano Dzień Składanki i Łamigłówki oraz konkurs, 
w którym młodzież miała okazję spróbować swoich 
sił podczas rozwiązywania zadań. Najlepsze wyniki 
uzyskali: Aleksandra Rozwałko, Dawid Skorek, Kac-
per Opat oraz Maciej Ciosek. Nagrodami były drob-
ne upominki.

29.01.20. Tegoroczna zabawa karnawałowa 
w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej wzbudzi-
ła u uczniów klas  młodszych naszej szkoły wiele ra-
dości. Prowadzący ją animatorzy zachęcali do tańca 
przy skocznej muzyce. Były pociągi, kółeczka i tań-
ce w parach. Wszystkie dzieci mogły uczestniczyć 
w przygotowanych zabawach. Rodzice natomiast 
zadbali o smaczne przekąski i napoje. Dzień ten do-
starczył dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń.

30.01.20. Do nietypowych świąt w kalendarzu na-
leży Dzień Rogalika. Samorząd Uczniowski Interna-
tu Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej zorgani-
zował słodkie obchody, a młodzież zaangażowana 
w pieczenie rogalików miała okazję do świetnej za-
bawy i aktywnego spędzenia wolnego czasu. Wszy-
scy mieszkańcy internatu rozkoszowali się tego 
dnia smakiem pysznych, chrupiących wypieków 
w kształcie półksiężyca.
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31.01.20. Dzieci z grupy „Słodziaki”  przygotowa-
ły uroczyste spotkanie dla swoich babć i dziadków, 
aby podziękować im za ich miłość i poświęcony czas. 
Przedszkolaki przygotowały piękne wiersze, piosenki, 
taniec i serdeczne życzenia dla swoich gości. Po części 
artystycznej, babcie i dziadkowie zostali obdarowani 
własnoręcznie przygotowanymi przez dzieci upomin-
kami – babcie otrzymały bransoletki wykonane z ko-
ralików, a dziadkowie krawaty. Spotkanie upłynęło 
w miłej i rodzinnej atmosferze przy cieście i kawie 
przygotowanych przez rodziców. Podobne spotkania 
odbyły się także w grupach „Jeżyki” i „Pszczółki”.

1.02.20. W Centrum Kultury odbył się bal karna-
wałowy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Siennicy Różanej.

4-5.02.20. Uczniowie z klas trzecich Zespołu Szkół 
CKR w Siennicy Różanej zostali zakwalifikowani do 
Projektu Edukacyjnego „Świadomy obywatel – szko-
lenia z tematyki unijnej” i uczestniczyli w zajęciach 
prowadzonych przez wykładowców UMCS w Lublinie. 
Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyj-
nego „Wiedza-Edukacja-Rozwój” na lata 2014-2020 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Głównym jego celem było podniesienie kompetencji 
zawodowych, społecznych i obywatelskich uczniów 
szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego.

5.02.20. W Lublinie odbył się etap wojewódzki 
konkursu kulinarnego „Bitwa na drobiowe smaki”. 
Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej reprezento-
wały uczennice klasy trzeciej – Klaudia Golec i Julia 
Chodor. Wydarzenie zorganizowano w Studiu Ku-
linarnym „Kuchnia Brudzia” w Lublinie, a zadanie 
polegało na przygotowaniu przystawki oraz dania 
głównego z drobiem w roli głównej. W konkursie 
rywalizowało 12 drużyn z województwa lubelskiego, 
batalia okazała się zacięta, a poziom uczestników 
bardzo wysoki. 

5.02.20. Animatorzy kultury z gminy Siennica Ró-
żana odwiedzili Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i uczestniczyli w wieczorze wspo-
mnień o dziennikarzu Franciszku Piątkowskim 
– twórcy m.in. Wakacyjnej Akademii Reportażu i 
laureacie honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla 
Gminy Siennica Różana”. 

7.02.20. Pięcioro uczniów z Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej wzięło udział w warsztatach 

filmowych „Inspiracje Filmoteką Szkolną – plakat 
filmowy”. Zajęcia odbyły się w Pracowni Filmoteki 
Szkolnej w Krasnymstawie przy II Liceum Ogólno-
kształcącym im. C.K. Norwida. Warsztaty poprowa-
dził animator kultury – Tadeusz Kiciński. W trakcie 
pierwszej części spotkania uczniowie oglądali filmy, 
do których mieli zaprojektować plakat. Przed roz-
poczęciem pracy prowadzący zapoznał uczestników 
warsztatów z podstawami graficznymi, rolą szkicu, 
wyborem techniki malarskiej, znaczeniem liter-
nictwa, rolą światła. Uczniowie pracowali samo-
dzielnie lub w grupach nad stworzeniem projektu 
plakatu, a następnie prezentowali prace na forum 
i omawiali swoją koncepcję. 

7-16.02. W Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Krasnymstawie udostępniono wystawę prac ar-
tystycznych wykonanych podczas Wakacyjnej Aka-
demii Kultury zorganizowanej w 2019 roku przez 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

8.02.20. W Centrum Kultury odbyła się studniów-
ka uczniów z klasy maturalnej Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej. Bal uroczyście otworzył dyrek-
tor Stanisław Buk. Głos tego wieczoru zabrał rów-
nież wójt Leszek Proskura. Część oficjalną spotkania 
poprowadzili – Ewelina Sitarz i Krystian Harasim. 
Studniówkę rozpoczął polonez odtańczony przez 
młodzież i dyrekcję szkoły. Pierwszą parę stanowi-
li – dyrektor Stanisław Buk i uczennica Weronika 
Zakrzewska, natomiast drugą – wicedyrektor Ewa 
Dobrzańska-Mochniej i uczeń Mateusz Kniażuk.

11.02.20. Bezpłatne badanie wzroku w Centrum 
Kultury w Siennicy Różanej.

11.02.20. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sy-
nów Pułku w Siennicy Różanej włączyli się w obcho-
dy Dnia Bezpiecznego Internetu. Głównym celem 
tego wydarzenia jest inicjowanie i propagowanie 
działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i mło-
dzieży do zasobów internetowych, podkreślenie siły 
współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo 
zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lo-
kalnym. W ramach obchodów tego dnia uczniowie 
wykonywali plakaty propagujące netykietę i zasady 
bezpiecznego korzystania z Internetu.

11.02.20. W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 
uczniowie Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej 
zaangażowali się w akcję mającą na celu promowa-
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nie pozytywnych zastosowań globalnej sieci. Mło-
dzież chętnie uczestniczyła w zajęciach na temat 
bezpieczeństwa zarówno w szkole, jak i w internacie 
szkolnym. W ramach tego przedsięwzięcia wykorzy-
stano: gazetki tematyczne, filmy i gry edukacyjne, 
ulotki, broszury i inne ciekawe formy.

12.02.20. Uroczystość rodzinna w Centrum Kultu-
ry w Siennicy Różanej.

12.02.20. W Internacie Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej odbyły się walentynki, czyli Dzień 
Zakochanych – wspaniała okazja do świętowania 
przyjaźni i życzliwości. Stałym niemalże elementem 
walentynek jest wzajemne wręczanie sobie ozdob-
nych karteczek. W tym celu Samorząd Uczniowski 
Internatu zorganizował pocztę walentynkową, która 
od lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem.

13.02.20. Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Sienni-
cy Różanej obejrzeli spektakl „Dziady” (według cz. 
III dramatu Adama Mickiewicza), zaprezentowa-
ny w hali sportowej przez aktorów teatru „Forma” 
z Białegostoku. Wykorzystano sugestywne środki 
przekazu (m.in.: płaskie lalki, mówiące głowy i sce-
nerię więzienną), co pozwoliło na ukazanie rzeczy-
wistości tamtych lat i sprawiło, że szkolna lektura 
wydała się uczniom bardziej przystępna.

13.02.20. Przed Dniem Zakochanych w Szkole 
Podstawowej odbyła się zabawa walentynkowa. Sa-
morząd Uczniowski zorganizował poczęstunek, a ze-
brane środki przeznaczył na cel charytatywny – za-
kup fotelika do kąpieli dla chorego dziecka z terenu 
gminy Siennica Różana. Miłą niespodzianką dla ucz-
niów było rozdanie przez panią dyrektor lizaków w 
kształcie serca dla wszystkich uczestników  zabawy. 
Nie tylko niepowtarzalna atmosfera, sympatyczne 
towarzystwo, ale przede wszystkim  szlachetny cel 
powodują, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczą 
w dyskotekach organizowanych w szkole. Starają 
się także pomóc w inny sposób – młodzież z klasy 
VIIa ozdabiała piernikowe serca, które przekazała 
na kiermasz walentynkowy, zorganizowany z myślą 
o niepełnosprawnym dziecku.

14.02.20. W ramach innowacji pedagogicznej 
„Edukacja wojskowa” uczniowie klas wojskowych 
obu roczników po raz pierwszy wzięli udział w szko-
leniu specjalistycznym w Jednostce Wojskowej w 
Chełmie. Pod okiem instruktorów 19. Batalionu 

Zmechanizowanego doskonalili w praktyce swo-
je umiejętności bojowe. Młodzież biorąca udział w 
szkoleniach tego typu przygotowuje się do pełnienia 
różnych rodzajów służby wojskowej, podnosi po-
ziom kompetencji społecznych i zdolności obronne. 
Dzięki temu rozwija również swoje zainteresowania, 
które zadecydowały o wyborze nauki w klasie woj-
skowej.

14.02.20. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Siennicy Różanej obchodzili Dzień Zakochanych 
– walentynki. Samorząd Uczniowski już wcześ-
niej rozpoczął przygotowania, ustawiono specjalne 
skrzynki, do których można było wrzucać kartki dla 
swojego wybranka lub wybranki. Nie zapomniano 
o odpowiedniej dekoracji klas – wszędzie pojawiły 
się okolicznościowe ozdoby. Sensację wśród ucz-
niów wzbudził pokaz ozdabiania piernikowych serc 
zorganizowany przez klasę Vb. Udekorowane serca 
uczniowie wręczyli rodzicom.

14.02.20. W Centrum Innowacyjno-Wdrożenio-
wym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii 
Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
odbyła się „Wielka lekcja inżynierii środowiska i eko-
energetyki”. W zajęciach na Wydziale Inżynierii Pro-
dukcji wzięli udział uczniowie wraz z nauczycielami 
z siedmiu szkół ponadpodstawowych z województwa 
lubelskiego, m.in. z Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej. Głównym organizatorem spotkania była 
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji, pracow-
nicy prowadzący zajęcia na kierunkach: inżynieria 
środowiska i ekoenergetyka oraz studenci ze Studen-
ckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska.

15.02.20. W Centrum Kultury miało miejsce ze-
branie roczne OSP w Siennicy Różanej.

15.02.20. Wielką popularnością cieszyła się VII 
edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Pod-
stawowych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej. W rozgrywkach wzięło udział 
osiem szkół z powiatu krasnostawskiego i chełm-
skiego, drużyny: Wierzbicy, Siedlisk Drugich, Rud-
nika, Izbicy, Siennicy Różanej, Siennicy Nadolnej, 
Żółkiewki i Małochwieja Dużego. Najlepszą okaza-
ła się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wierzbicy 
(która po raz pierwszy brała udział w turnieju). Ko-
lejne lokaty przypadły młodzieży z Siedlisk Drugich 
(II miejsce) i Izbicy (III miejsce). W trakcie turnieju 
grupy zapoznały się z ofertą edukacyjną, zwiedza-
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ły szkolne obiekty oraz internat. Podczas trwania 
zawodów młodzi sportowcy oraz ich opiekunowie 
mieli okazję, by skosztować potraw przygotowanych 
przez nauczycieli i uczniów kształcących się w zawo-
dzie technik żywienia i usług gastronomicznych. 

18.02.20. Grupa uczniów z Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej wzięła udział w pierwszych lek-
cjach jazdy konnej w Stadninie Koni w Białce pod 
okiem instruktora Jarosława Pawłowskiego. Kłus 
ćwiczebny i anglezowany to dla młodych adeptów 
jeździectwa już nie nowość. Jazda konna stymuluje 
niemal wszystkie mięśnie ciała, kształtuje prawidło-
wą sylwetkę, poprawia wydolność i ogólną kondycję, 
a co najważniejsze – praca z koniem daje ogromną 
satysfakcję. 

18.02.20. Trzyosobowa reprezentacja uczniów z 
Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej uczestniczyła 
w sesji popularnonaukowej poświęconej 157 roczni-
cy wybuchu powstania styczniowego. W spotkaniu 
wzięli także udział przedstawiciele władz, uczniowie 
i nauczyciele z innych szkół średnich. Uroczystego 
otwarcia w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Woje-
wódzkiego dokonał Lech Sprawka – Wojewoda Lu-
belski. W dalszej części sesji zaprezentowany został 
cykl bardzo ciekawych wykładów na temat okolicz-
ności wybuchu powstania styczniowego oraz sylwet-
ki uczestników walk na Lubelszczyźnie. Konferencję 
uświetnił występ chóru „Copernicus” z IX LO w Lub-
linie. Po części wykładowej oraz koncercie pieśni pa-
triotycznych około 70 drużyn z terenu województwa 
lubelskiego przystąpiło do internetowego quizu hi-
storycznego, w którym należało wykazać się zdobytą 
wiedzą i refleksem przy udzielaniu odpowiedzi. 

21.02.20.W Szkole Podstawowej w Siennicy Róża-
nej odbył się wieczorny pokaz talentów tanecznych 
i wokalnych. Zorganizowano wiele zabaw sprawnoś-
ciowych i gier, a także pokaz kulinarny i projekcję 
filmu. Uczniowie klas: IV, Va, Vb i VIa postanowili 
skorzystać z rady udzielonej jednemu z ich ulubio-
nych bohaterów – Harremu Potterowi: A teraz, Har-
ry, wkroczmy w noc i dajmy się ponieść tej płochej 
pokusie, przygodzie. Wieczór rozpoczął się od wspól-
nych tańców. Pokaz belgijki robił wrażenie, wszyscy 
uczniowie popisali się muzykalnością, umiejętnością 
synchronizacji, a przede wszystkim znajomością fi-
gur. Następnie odbył się  pokaz talentów. Uczniowie 
i nauczyciele podziwiali wymagające gibkości i 
wygimnastykowania układy tańca nowoczesnego 

i umiejętności wokalne. Po dawce doznań artystycz-
nych przyszedł czas na zabawy sprawnościowe, gry 
i pokazy kulinarne. Uczniowie uczcili przypadający 
właśnie 20 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Oj-
czystego. Wzięli udział w podchodach, które polegały 
na rozwiązaniu aż dziesięciu łamigłówek językowych 
w jak najkrótszym czasie. Mistrzyniami w tej dziedzi-
nie okazały się reprezentantki klasy Va: Natalia Stad-
nik, Joanna Kostrzanowska i Nikola Kielech. 

22.02.20. W Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
zorganizowano bal „ostatkowy” Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

24.02.20. W salonie artystycznym „Umblicus ur-
bis” („Pępek miasta”), należącym do Fundacji Wil-
la Polonia odbył się wernisaż malarstwa „Armenia. 
Szlakiem katedr i chaczkarów” krakowskiego arty-
sty Janusza Trzebiatowskiego, laureata wyróżnienia 
„Zasłużony dla Gminy Siennica Różana”.

25.02.20. Zorganizowano bal „ostatkowy” Związ-
ku Emerytów i Rencistów w Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej.

25.02.20. Drużyna Szkoły Podstawowej im. Synów 
Pułku w Siennicy Różanej w składzie: Julia Lato, 
Martyna Popik, Kinga Stefaniak, Kinga Żebrowska, 
Gabriela Fiedor, Paulina Kroczek i Emilia Kowal-
czyk reprezentowały szkołę w powiatowym turnieju 
piłki siatkowej w Krasnymstawie. Rozgrywki od-
bywały się w dwóch grupach, nasze dziewczęta po 
walce zajęły pierwsze miejsce w grupie, pokonując 
zawodniczki z Żółkiewki i ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Krasnymstawie. W finale spotkały się z druży-
ną, która zajęła I miejsce w drugiej grupie. Naszym 
przeciwnikiem okazały się zawodniczki reprezentu-
jące Szkołę Podstawową nr 4 w Krasnymstawie. Po 
wyczerpujących trzech setach nie udało się pokonać 
doskonale grających zawodniczek z „Czwórki”,  jed-
nak na uznanie zasługuje postawa sportowa naszych 
dziewcząt, wola walki i sportowa rywalizacja, która 
pozwoliła osiągnąć zaszczytne II miejsce w powiecie 
krasnostawskim. 

26.02.20. W Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
odbył się kurs chemizacyjny organizowany przez 
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

28.02.20. Uroczystość rodzinna w Centrum Kul-
tury w Siennicy Różanej.
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1.03.20. Wykład prof. Małgorzaty Karwatowskiej: 
„Grzeczność i niegrzeczność językowa w komunika-
cji medialnej” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku miał miejsce w Sali Janusza Trzebiatowskie-
go w Urzędzie Gminy w Siennicy Różanej. 

03.20. Uczestnicy projektu „Europejskie wyzwa-
nia zawodowe” (o nr 2018-1-PL01-K102-048154) 
uczestniczyli w cyklu zajęć z języka angielskiego, 
w ramach przygotowań do wyjazdu na czterotygo-
dniowy staż zawodowy do Sewilli. Zajęcia zaplano-
wano do końca czerwca 2020 roku, ich część zosta-
ła poświęcona utrwalaniu słownictwa branżowego 
związanego z pracą w gastronomii oraz w gospo-
darstwie rolnym.

03.20. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Siennicy 
Różanej zostali laureatami powiatowych konkur-
sów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawo-
wych powiatu krasnostawskiego, które odbyły się 
pod patronatem Starosty Krasnostawskiego i zosta-
ły zorganizowane przez I Liceum Ogólnokształcące  
im. Władysława Jagiełły. Nasze uczennice osiągnę-
ły wysokie wyniki w Powiatowym Konkursie z Bio-
logii – Oliwia Chadaj zajęła II miejsce, a Patrycja 
Juraszczyk – III miejsce. Natomiast uczeń Kacper 
Mikuła zajął III miejsce w Powiatowym Konkursie 
Wiedzy o Unii Europejskiej. Laureaci otrzymali 
nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

1.03.20. Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Siennicy 
Różanej wraz z dyrektorem Stanisławem Bukiem i 
opiekunami uczestniczyli w obchodach Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Chełmie. 
Patronat Honorowy nad obchodami upamiętnia-
jącymi ich bohaterską walkę objęli: Wicepremier 
i Minister Aktywów Państwowych – Jacek Sasin, 
poseł do Parlamentu Europejskiego – Beata Ma-
zurek, poseł na Sejm RP – Anna Dąbrowska-Ba-
naszek, Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka oraz 
Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław 
Stawiarski. W obchodach wzięli także udział przed-
stawiciele organizacji kombatanckich, władze wo-
jewództwa, powiatu i miasta Chełm, a także służby 
mundurowe i przedstawiciele jednostek kultural-
no-oświatowych.

3.03.20. W Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
odbyło się spotkanie na temat instalowania baterii 
fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

3.03.20. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej 
obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych, uczestniczyli w nim przedstawicie-
le władz kościelnych i samorządowych. W trakcie 
montażu słowno-muzycznego uczniowie przybliżyli 
sylwetki bohaterskich „Niezłomnych”, którzy ginęli 
za sprzeciwianie się narzuconemu systemowi komu-
nistycznemu. Występ młodzieży został wzbogacony 
pieśniami patriotycznymi w wykonaniu szkolnego 
zespołu muzycznego, pokazem musztry wojskowej 
oraz inscenizacją historyczną w wykonaniu klas 
mundurowych.

5.03.20. Na terenie gminy Siennica Różana rozpo-
czął się cykl spotkań z okazji Dnia Kobiet. Inaugu-
racyjna impreza miała miejsce w Centrum Kultury 
w Siennicy Różanej, podczas której odbył się werni-
saż malarstwa Zbigniewa Antoniaka z Biłgoraja oraz 
recital znanego wokalisty Łukasza Jemioły.

5.03.20. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego 
Konkursu Wiedzy  „Zdrowie na talerzu”. Konkurs 
skierowany był do uczniów klas VII i VIII szkół pod-
stawowych, udział wzięły drużyny z Siennicy Ró-
żanej, Sielca, Strupina Dużego, Siennicy Nadolnej, 
Stołpia oraz Krasnegostawu (Szkoła Podstawowa nr 
5). Komisja konkursowa, której przewodniczył dy-
rektor Stanisław Buk nagrodziła następujące osoby: 
I miejsce – Agnieszka Kubina i Szymon Lutkowski 
ze Szkoły Podstawowej w Stołpiu, II miejsce – Oli-
wia Hałaj i Angelika Jałtoch ze Szkoły Podstawowej 
w Sielcu, III miejsce – Gabriela Żołnacz i Patrycja 
Juraszczyk ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Ró-
żanej. 

6.03.20. Impreza z okazji Dnia Kobiet w Żdżan-
nem miała miejsce w niedawno wyremontowanej 
świetlicy. Wszystkie panie (a nawet panowie) otrzy-
mały od organizatorów symboliczny kwiatek. Zespół 
Śpiewaczy „Wrzos” z Borunia, który uświetniał im-
prezę występem wokalnym i kabaretowym, również 
obdarował wszystkich kolejnymi kwiatami. Dłużni 
nie pozostali goście – z wójtem Leszkiem Proskurą 
i przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Bana-
chemna czele – wręczając wszystkim paniom cze-
kolady i najnowszy numer „Ziarna”. KGW w Żdżan-
nem otrzymało od komendanta miejscowej OSP 
okazałych rozmiarów prezent, a wszystko to w takt 
piosenek zespołu „Wrzos” oraz uzdolnionej Juli 
Lato z Wierzchowin.
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7.03.20. Trzecia z kolei uroczystość z okazji Dnia 
Kobiet odbyła się w Kole Gospodyń Wiejskich w 
Siennicy Różanej. Odśpiewany został hymn KGW 
oraz przedstawiono sprawozdania opisowe i finan-
sowe działalności Koła. Przedstawicielki płci pięknej 
oprócz życzeń otrzymały czekolady i kwiaty od rad-
nych, sołtysa i władz gminy.

7.03.20. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizo-
wano w świetlicy wsi Boruń. Dobra zabawa towarzy-
szyła wszystkim do późnych godzin. Dopisali goście 
– były życzenia, kwiaty, czekolady i sporo śmiechu 
podczas skeczy kabaretowych w wykonaniu człon-
kiń KGW w Boruniu. Nastrojowe piosenki śpiewał 
Zespół Wokalny „Wrzos” pod kierunkiem Zbignie-
wa Wolanina z solistą Jackiem Wydrą.

8.03.20. Spotkanie na okoliczność Dnia Kobiet 
w Siennicy Królewskiej Małej zaszczycili obecnoś-
cią goście ze stolicy oraz przedstawiciele gminnego 
samorządu. Pamiętano o słodkich upominkach dla 
wszystkich pań.

9.03.20. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej obradowała komisja konkursowa powołana do 
oceny i weryfikacji prac nadesłanych na II Konkurs 
Fotograficzny im. Augusta Cieszkowskiego „Leś-
ny album” – pod patronatem Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. Komisji przewodniczył Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Krasnystaw – Waldemar Czajka. W 
sumie 70 uczestników zgłosiło 189 zdjęć, wyłoniono 
laureatów, a własne wyróżnienia przyznało też cza-
sopismo „Ziarno”. Podsumowanie konkursu zapla-
nowano na 23 marca – Dzień Patrona „Siennickie 
Augustynki” połączony z Dniem Otwartym.

10.03.20. W Internacie Zespołu Szkół CKR w 
Siennicy Różanej odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Kobiet. Obchody tego święta to tradycja, któ-
ra na trwałe wpisała się do kalendarza uroczystości 
szkolnych. Męska część społeczności mieszkającej w 
internacie przygotowała z tej okazji humorystyczną 
inscenizację i oprawę muzyczną.

11.03.20. Kapela Ludowa „Siennica” koncertowała 
podczas Święta Kobiet dla mieszkańców sąsiedniej 
gminy Kraśniczyn.

12.03.20. Z powodu zagrożenia epidemią COVID-
19 na podstawie rozporządzenia MEN nastąpiło za-
wieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli 

czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i przed-
szkoli (do 25 marca 2020 r.).

16.03.20. Z powodu epidemii koronawirusa za-
rządzeniem dyrektora Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej zawieszona została działalność kulturalna 
w zakresie usług bibliotecznych oraz prowadzenia 
zajęć, spotkań i organizowania imprez.

25.03.20. Na podstawie rozporządzenia MEN 
szkoły zostały zobowiązane do prowadzenia na-
uczania na odległość w związku z panującym za-
grożeniem epidemicznym COVID-19. Od 25 maja 
możliwe stało się organizowanie zajęć w szkole pod-
stawowej dla klas I-III i prowadzenie konsultacji dla 
uczniów klas VIII, a od 1 czerwca – konsultacji dla 
pozostałych uczniów. 

6.04.20. W formie ilustrowanej broszury ukazał 
się bogato ilustrowany poemat „Duch skrzydlaty” 
zapomnianej poetki Apolonii Proskury z Siennicy 
Różanej. Okładkę zdobi obraz Anny Kiełbasy, nato-
miast autorkami grafiki wewnątrz tomiku są dwie 
artystki – Maria i Sylwia Kiełbasa.  

13.04.20. W Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej – z powodu stanu zagrożenia epidemicznego 
– młodzież z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej w sposób wirtualny uhonorowała ofiary zbrod-
ni. O udział w przedsięwzięciu i odwiedzenie strony 
www.80rocznicakatynia.pl apelował Prezydent RP 
Andrzej Duda. Poza tym uczennica klasy trzeciej 
– Julia Chodor wzięła udział w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Polskie serce pękło - Katyń 1940” i przygoto-
wała oryginalną pracę plastyczną.

04.20. W tym roku nietypowo (bo zdalnie), ucz-
niowie Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej ob-
chodzili Dzień Ziemi. Ekolodzy, organizując akcje 
związane z tym dniem, chcą uświadomić politykom 
i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety lu-
dzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń 
organizowanych przez różnorodne instytucje. Tym 
razem dzieci w artystycznej formie zwróciły uwagę 
na problemy związane z ochroną naszej planety. 
Wykorzystując surowce wtórne, zaplanowały i wy-
konały pejzaż oraz przygotowały portrety szczęśli-
wej Ziemi. Przedszkolaki natomiast przystąpiły do 
działań praktycznych: segregowały odpady i dbały o 
otaczające nas rośliny.
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24.04.20. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej zakończyli edukację uczniowie klasy maturalnej. 
Pożegnanie absolwentów i wręczenie świadectw 
– tradycyjnie organizowane w bardzo uroczysty 
sposób – zostało rozłożone w czasie, by zachować 
zasady bezpieczeństwa. W imieniu całej szkoły z 
absolwentami spotkał się dyrektor Stanisław Buk. 
Oprócz świadectw przekazał młodzieży egzemplarze 
książeczki pt. „Rozśpiewane emocje”, czyli tomik 
wierszy uczennicy Technikum im. Augusta Ciesz-
kowskiego Weroniki Zakrzewskiej. Zbiór poezji We-
roniki w tych niecodziennych okolicznościach miał 
swoją promocję, nadal jest dostępny w szkolnej bi-
bliotece.

7.05.20. Biblioteka Publiczna w Siennicy Różanej 
po blisko dwumiesięcznej przerwie spowodowanej 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa ponowne 
rozpoczęła wypożyczanie książek przez specjalne 
okno z zachowaniem rygorów sanitarnych.

05.20. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 32 ucz-
niów Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej zreali-
zowano projekt historyczny „Maj z biało-czerwoną”, 
w którym młodzież wykazała się kreatywnością, 
rzetelnością, pracowitością, umiejętnością wyko-
rzystywania różnych technik graficznych, a przede 
wszystkim pokazała współczesny i bliski ich sercu 
patriotyzm. Zdjęcia prezentowano na stronie inter-
netowej szkoły.

13-23.05.20. W Szkole Podstawowej w Siennicy 
Różanej został zorganizowany konkurs „Wiosna z 
profilaktyką”. Odbył się on w dwóch kategoriach wie-
kowych: klasy I-IV oraz V-VIII. Młodsze dzieci miały 
za zadanie narysować, jak zdrowo i bezpiecznie spę-
dzać wolny czas. Starsi uczniowie przygotowywali 
ulotkę profilaktyczną związaną z przeciwdziałaniem 
uzależnieniom. Komisja po intensywnych obradach 
online uznała, że zwycięzcami konkursu są… wszy-
scy uczestnicy, czyli: Lena Kulbaka (kl. Ia), Brajan 
Zając (kl. Ia), Dominik Tajer (kl. Ia), Maja Rudz-
ka (kl. Ib), Michał Franczak (kl. II), Kacper Górny 
(kl. IIIa), Małgorzata Mil (kl. IIIa), Maja Suseł (kl. 
IIIa), Kamila Mazurek (kl. IIIa), Hanna Frańczak 
(kl. IIIb), Wiktoria Góźdź (kl. IV) oraz w starszej ka-
tegorii wiekowej: Olga Klose (kl. Va), Gabriel Grze-
gorczyk (kl. Va), Michał Knap (kl. VIIa). Wszystkie 
nadesłane prace były bardzo estetycznie i ciekawie 
wykonane. Nagrody ufundowała Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

06.20. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, podsu-
mowanie II Konkursu Fotograficznego im. Augusta 
Cieszkowskiego „Leśny album” (pod patronatem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) odbyło się nie 
podczas Dnia Patrona, ale w sposób zdalny. Prace 
konkursowe można było obejrzeć jako prezenta-
cję multimedialną na stronie internetowej Zespołu 
Szkół CKR w Siennicy Różanej, a nagrody przekaza-
no zwycięzcom za pośrednictwem szkół, w których 
się uczą. Pozostali uczestnicy (w sumie 70 uczniów 
i 19 opiekunów) również otrzymali podziękowania i 
upominki. W organizacji konkursu ze szkołą współ-
pracuje Nadleśnictwo Krasnystaw, a także: Koło Ło-
wieckie nr 6 „Jarząbek”, Centrum Kultury w Sienni-
cy Różanej i Polskie Towarzystwo Leśne – Oddział 
w Lublinie. Patronat medialny nad wydarzeniem 
objęły czasopisma „Ziarno” i „Nestor”.

06.20. Bardzo oryginalnie obchodzony był Między-
narodowy Dzień Dziecka w Punkcie Przedszkolnym 
w Siennicy Różanej. W prezencie dla dzieci przygo-
towany został spektakl „Rzepka” na podstawie wier-
sza Juliana Tuwima, a aktorami zostali… nauczycie-
le. Ich talent aktorski można podziwiać w filmiku 
opublikowanym w serwisie YouTube: https://www.
youtube.com/watch?time_continue=7&v=RI0xyc8
6beU&feature=emb_logo

06.20. Społeczność gminy miała okazję obserwo-
wać spełnienie marzeń Julii Lato, uczennicy klasy 
ósmej Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej. Ja-
kiś czas temu Julka odkryła w sobie ogromny poten-
cjał wokalny. Pracowała nad głosem, aktywnie brała 
udział w wielu uroczystościach szkolnych i gmin-
nych, osiągała kolejne sukcesy w rejonowych, po-
wiatowych i wojewódzkich konkursach wokalnych. 
W lutym swoje umiejętności wokalne zaprezento-
wała w programie „Poranek między Wisłą i Bugiem” 
w TVP3 Lublin. Przed wakacjami Julka nagrała swój 
pierwszy singiel pod czujnym okiem trenera wokal-
nego Agnieszki Wiechnik we współpracy ze Szkołą 
Tańca Dance Mania w Lublinie oraz studia nagrań 
MAVOOI. Nagrania można obejrzeć pod adresami: 
https://www.youtube.com/watch?v=e_xVDnjAqGE
https://www.youtube.com/watch?v=nTk8go3QJ2Q

1.06.20. W ramach projektu unijnego obejmujące-
go rewitalizację świetlicy i remizy w Siennicy 
Królewskiej Dużej pracę kulturalno-oświatową roz-
poczęły animatorki kultury: Małgorzata Kot i  Alek-
sandra Berbeć.
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16.06.20. W Centrum Kultury odbyło się spot-
kanie sprawozdawczo-wyborcze członków Banku 
Spółdzielczego w Siennicy Różanej.

26.06.20. Drukarnię opuściła antologia poetów 
siennickich „Ziemia nad błękitem”, skupiająca do-
robek twórczy dwudziestu dziewięciu autorów zwią-
zanych z ziemią siennicką.

30.06.20. Zarządzeniem dyrektora wznowiona 
została działalność Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej w zakresie prowadzenia warsztatów, zajęć 
w zespołach i kołach zainteresowań oraz organizo-
wania imprez z uwzględnieniem aktualnych zaleceń 
właściwych ministerstw w związku z rozprzestrze-
nianiem się wirusa COVID-19.

06.20. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej 
zebrano pierwszy miód ze szkolnej pasieki. Opiekę 
nad pasieką pełni szkolne koło pszczelarskie. To do-
skonała okazja, by poznać życie pszczół i zdrowotną 
wartość produktów pochodzących z pasieki.

07.20. Michał Franczak uczeń klasy II ze Szkoły 
Podstawowej w Siennicy Różanej zdobył wyróż-
nienie w konkursie „Jak mogę pomóc pszczołom?” 
zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Lubelskiego oraz współorganizatorów: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Lublinie, Kuratorium Oświaty 
w Lublinie oraz Zespół Lubelskich Parków Krajo-
brazowych. Do oceny jurorów zakwalifikowały się 
1033 prace w starszej – szkolnej – grupie  wiekowej, 
a także 627 prac przedszkolaków. Nagrodzono dzie-
więćdziesięciu młodych artystów, wśród których 
znalazł się uczeń siennickiej szkoły.

1-14.07.20. Centrum Kultury w Siennicy Różanej już 
po raz drugi realizowało projekt pod nazwą Wakacyj-
na Akademia Kultury. Chociaż tegoroczna edycja mia-
ła do dyspozycji znacznie mniejszy budżet, to zadbano, 
aby warsztaty artystyczne były nie mniej atrakcyjne 
jak w ubiegłym roku. Zajęcia prowadzono w pięciu 
dziedzinach: fotografii, malarstwa, śpiewu, teatru i 
literatury. Ze względu na pandemię koronawirusa zre-
zygnowano z finałowego festynu, ale twórczy urobek 
prezentowany był jak dawniej na wystawach oraz za-
pisany został w dwóch tomikach poetyckich autorstwa 
Krystyny Kot i Sabiny Derkaczewskiej. Pozostałe prace 
znalazły miejsce na stronie internetowej oraz w trady-
cyjnym wydawnictwie albumowym „WAK-ART”.

1-14.07.20. Przez dwa tygodnie świetlicę w Sienni-
cy Królewskiej Dużej wypełniał gwar grupy wokal-
no-ruchowej, która odbywała warsztaty w ramach II 
Wakacyjnej Akademii Kultury 2020.

2.07.20. Oficjalne spotkanie inwestora, wykonaw-
ców oraz przedstawicieli sołectwa z okazji zakoń-
czenia remontu świetlicy w Siennicy Królewskiej 
Dużej.

6-10.07.20. W Zespole Szkół CKR w Siennicy 
Różanej odbyły się warsztaty wykonywania ozdób 
z warzyw i owoców. Uczniowie wprawiali się w sztu-
ce carvingu, wykorzystując jabłka, ananasy, melony, 
papryczki chilli, fenkuł, pory, cukinię, papryki, rzod-
kiewki  i wiele innych surowców. Program zrealizo-
wano w ciągu 24 godzin zajęć praktycznych.

12.07.20. W Centrum Kultury odbyła się prezen-
tacja i koncert z okazji podsumowania Wakacyjnej 
Akademii Kultury oraz spotkanie-wykład dla słu-
chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku dziennikarza 
Onetu Janusza Schwertnera - laureata m.in. Grand 
Press w kategorii News i Dziennikarza Roku Mało-
polski.

14.07.20. Wójt Gminy Siennica Różanej Leszek 
Proskura przekazał 18 nowych laptopów Lenovo 
Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej. Laptopy 
zostały pozyskane przez gminę w ramach projek-
tu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sie-
ci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, (oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do 
szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowa-
nie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepu-
stowościach”). Przekazany sprzęt posłuży poprawie 
procesu edukacji oraz umożliwi zmniejszenie barier 
wśród rodzin wykluczonych cyfrowo. Laptopy speł-
niają obecne standardy, dzięki czemu edukacja z 
wykorzystaniem nowoczesnych technik, programów 
i platform stanie się bardziej dostępna i efektywna.

18.07.20. Kapela Ludowa „Siennica” uczestniczyła 
w „Festiwalu na Ludową Nutę” od lat organizowa-
nym przez Lubartowski Ośrodek Kultury. Podbi-
ła serca publiczności dzięki uroczym wokalistom 
i porywającym piosenkom. Przed lubartowskim 
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ratuszem występowała również: Lubelska Kapela 
„Maki”, Kapela Kumosie z Szydłowca, Kapela Lu-
dowa „Wesołe Nuty” z Samoklęski, Kapela Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej z ChDK, Kapela 
Ludowa „To i Owo” z GOK w Kamionce oraz Kapela 
Ludowa „Lubartowiacy ”.

26.07.20. Kapela Ludowa „Siennica” wzięła 
udział w X Nadwieprzańskim Festiwalu Piosenki i 
Przyśpiewki Ludowej Online. Nie zajęła co prawda 
pierwszego miejsca (ponieważ nie wszyscy fani zdą-
żyli zagłosować), ale i tak zdobyła punktowane III 
miejsce i laury w postaci dyplomu i pamiątkowego 
„Janioła”.

3.08.2020. W ramach II Wakacyjnej Akademii 
Kultury instruktor Piotr Galiński zakończył zdjęcia 
do filmu o gminie Siennica Różana. Bohaterami byli 
młodzi uczestnicy WAK, którzy zawitali do pasieki 
Reginy i Franciszka Marków w Siennicy Królew-
skiej Dużej oraz uczestniczyli w przejażdżce bryczką 
ze stadniny koni Mariusza Zabłockiego z Siennicy 
Różanej.

15.08.20. Uroczystość rodzinna w Centrum Kultu-
ry w Siennicy Różanej.

15.08.20. Koło Gospodyń Wiejskich „Lawenda” 
z Siennicy Królewskiej Dużej zachowując tradycję 
święta plonów poświęciło własnoręcznie uwity wie-
niec dożynkowy podczas uroczystości odpustowych 
w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Siennicy Różanej. 

15.08.20. Kapela Ludowa „Siennica” uczestniczyła 
w oprawie artystycznej VI Wojewódzkiego Święta 
Ziół w Fajsławicach.

16.08.20. W świetlicy wiejskiej w Siennicy Kró-
lewskiej Dużej odbyło się jubileuszowe spotkanie 
z okazji 30-lecia samorządów terytorialnych. Zapro-
szeni zostali radni wszystkich kadencji oraz sołtysi 
i przedstawiciele organizacji społecznych z terenu 
gminy. Wyrazy uznania dla wytrwałej pracy wy-
głosili m.in. senator prof. Józef Zając oraz poseł dr 
Krzysztof Grabczuk.

19-25.08.20. W świetlicy wiejskiej w Siennicy Kró-
lewskiej Dużej miało miejsce zgrupowanie członków 
Chełmskiego Centrum Tańca „Rytm” i warsztaty ta-
neczne.

1.09.20. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
poprzedzone zostało dłuższym niż zazwyczaj ocze-
kiwaniem na powrót do szkoły. Młodzież z klas 
trzecich Technikum im. Augusta Cieszkowskiego 
przygotowała z tej okazji montaż słowno-muzyczny, 
nawiązujący do książki Aleksandra Kamińskiego 
„Kamienie na szaniec”. Podczas inauguracyjnego 
spotkania w hali sportowej przypomniano tragicz-
ny wrzesień roku 1939, ale też z nadzieją mówiono 
o nadchodzących miesiącach nauki.

2-7.09.20. W ramach akcji „Narodowe Czytanie” 
uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej zaangażowali się w przypomnienie 
tekstu „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Przygoto-
wano bardzo sugestywną inscenizację i utrwalono 
ją w postaci filmu udostępnionego w Internecie. 
Oprócz młodzieży fragmenty dramatu czytali przed 
kamerą – dyrektor Stanisław Buk i wicedyrektor 
Ewa Dobrzańska-Mochniej. Montażem filmu zajął 
się uczeń Wojciech Jakubowski (dostępny pod adre-
sem: https://youtu.be/ig_8IGs3Cyg).

15.09.20. Narodowe Czytanie w Szkole Podsta-
wowej w Siennicy Różanej z uwagi na sytuację epi-
demiczną przebiegało  z zachowaniem wytycznych 
sanitarnych. Wzięli w nim udział uczniowie klas ós-
mych. Podczas lekcji języka polskiego ósmoklasiści 
czytali fragmenty lektury z podziałem na role. Omó-
wili także problematykę utworu i jego najważniejsze 
motywy. Dramat Słowackiego stał się inspiracją do 
stworzenia przez uczniów opowiadań ukazujących 
alternatywne zakończenia utworu.

15.09.20. W Szkole Podstawowej w Siennicy Ró-
żanej obchodzono Międzynarodowy Dzień Kropki.  
Uczniowie klas IV-VIII na lekcjach języka polskiego 
posługiwali się alfabetem Morse’a, którego integral-
ną częścią jest właśnie kropka. Odczytywali zaszyfro-
wane wypowiedzi związane tematycznie z zagadnie-
niami realizowanymi na lekcjach języka polskiego. 
Najmłodsi wykonali dodatkowo portrety kropek, 
ujawniając tym samym pomysłowość i wyobraźnię.

16.09.20. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Róża-
nej wybrano Samorząd Internatu. Do głosowania 
przystąpiło 57 uczniów mieszkających w internacie. 
W ten demokratyczny sposób przewodniczącym 
wybrany został Dawid Skorek, wiceprzewodniczą-
cym – Jakub Tchurzewski, a skarbnikiem – Marta 
Szadura. 
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7–17.09.20. Wystawa prac plastycznych i foto-
graficznych wykonanych podczas Wakacyjnej Aka-
demii Kultury 2020 w świetlicy w Siennicy Królew-
skiej Dużej.

10.09.20. W świetlicy wiejskiej w Siennicy Kró-
lewskiej Dużej miało miejsce spotkanie przedsta-
wicieli samorządów obszaru funkcjonalnego Lu-
belskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego. 

10-15.09.20. Wolontariusze z Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej włączyli się w akcję zbierania 
funduszy dla swojego kolegi z Zespołu Szkół CKR 
w Sokołowie Podlaskim. Mateusz uległ wypadkowi 
i potrzebuje protezy. Dzięki zaangażowaniu uczniów 
i ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników niepe-
dagogicznych została zebrana kwota ponad 1700 zł.  

17.09.20. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej przygotowali pod kierunkiem nauczy-
cieli akademię upamiętniającą tragiczne wydarzenia 
związane z agresją sowiecką na Polskę. W montażu 
słowno-muzycznym przypomniano okoliczności hi-
storycznych wydarzeń, zaprezentowano elementy 
musztry wojskowej oraz pieśni i wiersze patriotycz-
ne. Występ można obejrzeć w Internecie (pod adre-
sem: https://youtu.be/lLFRpxk4vdo). Tego dnia 
zapalono też znicz przy Dębie Pamięci poświęconym 
por. Mieczysławowi Jędruszczakowi. W organizację 
szkolnych uroczystości angażowana jest młodzież, 
która bierze udział w realizacji innowacji pedago-
gicznej „Edukacja wojskowa” oraz uczniowie z nowo 
utworzonego oddziału przygotowania wojskowego 
– jednego z czterech oddziałów w województwie 
lubelskim, na prowadzenie których zgodę wyraził 
MON. Oddział prowadzi koordynator ds. szkole-
nia wojskowego w ZSEiM w Chełmie i w ZS CKR 
w Siennicy Różanej ppłk Andrzej Stępniak.

17.09.20. Podczas promocji 53. wydania „Nes-
tora” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kras-
nymstawie odbył się wernisaż akwareli oraz foto-
grafii artystycznej powstałych podczas tegorocznej 
Wakacyjnej Akademii Kultury w Siennicy Różanej. 
O swojej pracy opowiadali instruktorzy: Monika 
Nagowska, Piotr Galiński, Tadeusz Kiciński, An-
drzej Misiura, a w imieniu uczestników warsztatów 
– Regina Marek. Gościnnie koncertowali artyści 
z Łodzi: Małgorzata T. Skwarek-Gałęska i Ryszard 
Krauze, dzięki którym otrzymaliśmy pamiątkowe 
zdjęcia.

17 i 21.09.20. Młodzież z klas pierwszych, dru-
gich i trzecich uczących się w Zespole Szkół CKR 
w Siennicy Różanej uczestniczyła w spływie kaja-
kowym z Obroczy do Zwierzyńca. Podczas wypra-
wy na Roztocze zadbano o bezpieczne warunki 
i dodatkowe atrakcje, a na zakończenie pobytu nad 
wodą przewidziano wspólną zabawę przy ognisku.

19.09.20. Święto pieczonego ziemniaka odbyło się 
w gościnnej świetlicy sołectwa Siennica Królewska 
Mała. Centrum Kultury w Siennicy Różanej dzię-
kuje wszystkim dzieciom oraz ich opiekunom za 
udział w pikniku. Szczególne podziękowania skła-
damy mieszkańcom za ziemniaki i pani sołtys Ewie 
Repeć za nieocenioną pomoc oraz życzliwość.

21.09.20. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przed-
szkolaka w Siennicy Różanej rozpoczęto święto-
wanie w piątek 18 września, a zakończono w po-
niedziałek 21 września. W Punkcie Przedszkolnym 
u „Jeżyków”, „Biedroneczek”, „Pszczółek” i „Słodzia-
ków” czas ten minął pod znakiem zabaw i tańca. 

24.09.20. Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w Sien-
nicy Różanej wzięli udział w szkoleniu „Bezpieczeń-
stwo w sieci. Zagrożenia związane z cyberprzemocą”, 
które przeprowadziła Sylwia Rudzka-Głodzik. Pod-
czas zajęć warsztatowych młodzież poznała techniki 
manipulacji stosowane w mediach elektronicznych 
oraz sposoby zabezpieczania się przed internetowy-
mi zagrożeniami. W odrębnym szkoleniu na ten te-
mat udział wzięła kadra pedagogiczna. 

29.09.20. W Szkole Podstawowej w Siennicy Ró-
żanej odbyły się wybory do Samorządu Uczniow-
skiego. Po przeliczeniu głosów okazało się, że prze-
wodniczącą SU została Patrycja Kopciowska.

29.09.20. Uczniowie klas IV-VIII uczcili Ogól-
nopolski Dzień Głośnego Czytania, prezentując na 
lekcjach języka polskiego fragmenty wybranych 
książek. Repertuar był bogaty i z całą pewnością 
zachęcił wielu uczniów do poznania dalszych losów 
bohaterów czytanych tekstów. 

30.09.20. W Internacie Zespołu Szkół CKR 
w Siennicy Różanej odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji Dnia Chłopaka. Dziewczęta przygotowały 
dla swoich kolegów miłe upominki, a po ich wrę-
czeniu wspólnie spędzono czas przy własnoręcznie 
upieczonych ciastach. 
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30.09.20. W Punkcie Przedszkolnym w Sienni-
cy Różanej z okazji Dnia Chłopaka dziewczynki 
wręczały chłopcom upominki i własnoręcznie na-
malowane laurki, złożyły też życzenia i zaśpiewały 
głośne „Sto lat!”.

1.10.20. Biblioteka Publiczna w Siennicy Różanej 
już po raz drugi rozpoczęła realizację ogólnopol-
skiego projektu „Mała Książka Wielki Człowiek” 
skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym. 
Jedynym warunkiem udziału w projekcie są od-
wiedziny w bibliotece w celu wypożyczenia książ-
ki i odebrania bezpłatnej „wyprawki czytelniczej” 
z książkami z cyklu „Pierwsze czytanki dla…” oraz 
Karty Małego Czytelnika, na której dziecko będzie 
zbierało naklejki – po jednej, zakażdą wizytę za-
kończoną wypożyczeniem książki.

1.10.20. Młodzież z Zespołu Szkół CKR w Sienni-
cy Różanej uczestniczyła w pierwszych w tym roku 
szkolnym zajęciach z jeździectwa. Trening realizo-
wany jest w Stadninie Koni w Białce, z którą szkoła 
nawiązała współpracę z uwagi na wprowadzenie na-
uczania nowego zawodu – technik hodowca koni. 

2.10.20. W Centrum Kultury w Siennicy Róża-
nej odbyły się pierwsze warsztaty kulinarne z serii 
„Chochlą po mapie”. Tematem wiodącym była Ita-
lia i jedno z jej największych dobrodziejstw – piz-
za. Zajęcia prowadzili Agnieszka i Marco Balestri. 
Czym jest pizza i jak się ją je (albo pożera, jak kto 
woli) wie chyba każdy. Rodzajów pizzy jest tyle 
ile gwiazd i każdy ma swoją ulubioną. Agnieszka 
i Marco zaprezentowali w jaki sposób przysłowio-
wa włoska „mamma” przygotowuje ten przysmak. 
Oni więc robili pizzę, a my uczyliśmy się i zajadali 
jeszcze gorącą. Później każdy z uczestników miał 
szansę stworzyć swoją wersję ulubionego placka. 
Własnymi rękami ugniatał i przygotowywał ciasto, 
potem umieszczał na nim wybrane dodatki i wkła-
dał do przenośnego pieca rodem z Italii, przywie-
zionego przez państwa Balestri. Agnieszka Balestri 
przygotowała również coś na słodko we włoskim 
wydaniu - czekoladowe ciasto „Tenerina” z Fer-
rary. Był to specjał dla wielbicieli gorzkiej czeko-
lady (jak się okazało… dla wszystkich obecnych). 
Serdecznie dziękujemy przemiłej polsko-włoskiej 
parze za zaangażowanie jakie wnieśli  w przygoto-
wanie warsztatów i pogodną typowo włoską atmo-
sferę. Wiele nauczyliśmy się i podpatrzyli. Mamy 
nadzieję na dalszą współpracę, ponieważ włoskie 

potrawy są pyszne i tematów bez liku. Dziękujemy 
– Grazie mille.

06.10.20. „Akwarele jakich niewiele” – pod takim 
hasłem odbyły się zajęcia w pracowni plastycznej 
Centrum Kultury w Siennicy Różanej, podczas któ-
rych zgłębiano tajniki malarstwa akwarelowego. 
Dzieci pracowały profesjonalnymi 24-kolorowymi 
farbami Sonnet. Ćwiczyły rozprowadzanie rozwod-
nionego pigmentu uzyskując pożądane natężenie. 
Uczyły się łączyć kolory, aby pozostały „czyste” 
i wystrzegały się wszelkich zabrudzeń na podłożu. 
Bywalcy pracowni chętnie stosowali się do zale-
cenia, by podczas pracy używać różnego rodzaju 
pędzli – okrągłych, płaskich, konturowych czy wa-
chlarzy. Dzieci tym razem wykorzystały ten sam 
szablon jelenia, aby ułatwić pracę i skupić się na 
doborze kolorów, ale jest to dopiero początek przy-
gody z akwarelami.

14.10.20. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Ró-
żanej odbyły się nietypowe, ale uroczyste obcho-
dy Dnia Edukacji Narodowej i ślubowanie ucz-
niów klas pierwszych. Młodzież zaangażowana w 
przygotowania zachowała zasady bezpieczeństwa 
i utrwaliła swój występ w formie fotorelacji i nagra-
nia filmowego bez udziału publiczności. Prezenta-
cja – choć przebiegała w szczególnych warunkach 
– pełna była humoru i pozytywnej energii. Pierw-
szoklasiści złożyli przysięgę, ślubując na sztandar 
szkoły. Następnie młodzież wręczyła dyrektorowi 
Stanisławowi Bukowi podpisane przez poszczegól-
ne klasy życzenia, które staną się miłą pamiątką 
dla całej szkolnej społeczności.

14.10.20. Dzień Edukacji Narodowej był obcho-
dzony w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej 
inaczej niż zwykle. Uczniowie z klasy IVa, w imieniu 
całej społeczności uczniowskiej, przygotowali krót-
ki program artystyczny, którego tytuł zaczerpnięto 
z wiersza Cypriana Kamila Norwida: „Wszystko, co 
wielkie, jest wielkie przez serce”.

15.10.20. Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Ka-
puścińskiego pod opieką swoich pracownic oraz 
plastyczki Centrum Kultury w Siennicy Różanej 
była organizatorem zajęć plastycznych z wykorzy-
staniem atrybutów jesieni. Książka i praca arty-
styczna okazują się najlepszymi przyjaciółmi i wy-
chowawcami szczególnie podczas pandemii.

Kalendarium wydarzeń grudzień 2019 - październik 2020
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Zabytkowy dwór w Siennicy Różanej

Dwór w Siennicy Różanej wybudowany przez Aurelego Poletyłę. W latach powojennych siedziba 
szkoły oraz Prezydium Gminnej Rady Narodowej. W głębi widoczna obecnie nieistniejąca baszta. Zdjęcie 
z  kroniki Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku zamieszczone w „Sztandarze Ludu” w 1962 roku. 

 

Do czasów obecnych dotrwała zaledwie połowa obiektu, ale prace remontowe przy rewitalizacji 
dworku rozpoczęte zostały na początku 2020 roku. Zespół dworski wraz z parkiem otrzyma nowe oblicze 
i znajdzie w nim miejsce m.in. muzeum kultury siennickiej. Fot. Radosław Masłowski.

Z historii regionu Z historii regionu
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Kasa pożyczkowa w Siennicy 
Różanej w świetle źródeł

Dawna prasa dostarcza wielu bezcennych 
informacji o utworzeniu w 1898 roku w Sienni-
cy Różanej Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczęd-
nościowego. Ponieważ była to pierwsza tego 
typu instytucja w guberni lubelskiej, zapisała się 
trwale w historii ruchu spółdzielczego. Fakt jej ist-
nienia przytaczany jest w publikacjach naukowych, 
a szczegóły działalności możemy poznać sięgając 
do dostępnych źródeł, np. relacji prasowych z 1898 
roku odnalezionych w zbiorach Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Warszawie. Trzeba przy tym wiedzieć, 
że prasa z końca XIX wieku publikowała na temat 
tego nowatorskiego przedsięwzięcia nie tylko stan-
dardowe wiadomości. „Kurier Warszawski” udo-
stępnił wówczas reportaż Ignacego Grabowskiego 
poświęcony siennickiej kasie pożyczkowej, a „Ty-
godnik Illustrowany” w numerach 49 i 50 zamieścił 
rysunki wykonane z natury przez Stanisława Sawi-
czewskiego. Przedstawiają one dwie postaci znane 
z nazwiska i scenę rodzajową z miejscowej tkalni, 
służącej za pierwszy lokal nowej instytucji. Lektura 
tekstów z tego okresu i z lat późniejszych (przed-
stawionych poniżej w układzie chronologicznym) 
potwierdza, że Siennica Różana stała się prekur-
sorem ruchu spółdzielczego w guberni lubelskiej. 
Dopiero za jej przykładem zaczęto zakładać stowa-
rzyszenia tego typu w innych miejscowościach.  

„Gazeta Polska”
1898, nr 81, 6 X. Towarzystwa pożyczkowo 
oszczędnościowe po wsiach. W tej chwili otrzyma-
łem wiadomość, iż p. minister skarbu zatwierdził 
ustawę „Towarzystwa pożyczkowo oszczędnościo-
wego” we wsi Siennicy Różanej w pow. krasno-
stawskim.

„Kurjer Warszawski”
1898, nr 296, 26 X. W 41-ym nrze organu mini-
sterialnego znajdujemy wiadomość o zatwierdze-
niu d. 22-go sierpnia r. b. ustawy Stowarzyszenia 
zaliczkowo-oszczędnościowego we wsi Siennica-
Różana w pow. krasnostawskim.

Kazimierz Stołecki

Dwór Poletyłów przed remontem w 2011 roku. 
Fot. Monika Nagowska

Prace budowlane rozpoczęte w 2020 r. 
Fot. Marcin Rybczyński

Dwór Poletyłów w wieku XXI

Z historii regionu
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jest ulubionym kmieciowi strojem, gdzie w noce 
letnie grają siedmiorakie chóry żab, a od ptasich 
trelów kołyszą się liście brzóz i dębów... Szkoda, że 
teraz listopad!  

W wagonie znaleźli się towarzysze podróży, 
dążący także do Siennicy, pp. K. Laskowski i St. Sa-
wiczewski. Pierwszy, jak ja, z notesem dziennikar-
skim w kieszeni, drugi z teką malarską, ołówkiem 
i pędzlem. Godzina jedenasta – Rejowiec.

– Z Niedziałowic są konie? 
– Jestem – odzywa się ktoś przeciągłym, 

śpiewnym tonem. Siadamy we trzech na bryczkę, 
zaprzężoną w parę karogniadoszów. 

– Daleko do domu?
– Osiem wiorst. 
– Droga dobra? 
– Na szosie pojedziemy bardzo ślicznie, 

potem trzy wiorsty polskiej drogi, ale bardzo po-
żyteczne. 

Zaiste, bardzo pożyteczne są drogi boczne 
na tamtejszych borowinach. Wapno lepi się na ko-
łach, częstokroć trzeba je zgarniać rydlami.

Pan Ksawery Janisławski, właściciel Nie-
działowic, przyjął nas, jak się to u nas na wsi przyj-
muje. Wcześnie jednak udaliśmy się na spoczynek 
wobec czekającej nas jutro pracy. Niebo się wyjaś-
niło, księżyc pełną kulą wypłynął w przestworze, od 
południa zaciągał wiatr niosąc łagodne ciepło.

Nazajutrz, w piątek, wschód błysnął takim 
przejrzystym rumieńcem, jakiego nie pamiętam 
w listopadzie.

– Dobry omen! - rzekłem do gospodarza. 
– Daj Boże!
O dziewiątej rano stanęliśmy w Siennicy 

Różanej. Wioska położona jest w niegłębokim ja-
rze, przepasanym strugą. Lepianki pod strzechą 
słomianą, wybielone czysto wapnem, którego tu 
nie brak, z niskopołożonemi, acz dość dużemi ok-
nami. Są, podobno, ciepłe i zdrowe.

Zastaliśmy już na gościńcu sporo wieśnia-
ków; ale dużo ciągnęło jeszcze z okolic od Sienni-
cy Królewskiej, Krupego, Niedziałowic. Gromadki 
kupiły się około kościoła, gdzie właśnie pleban 
miejscowy, ksiądz Władysław Wiśniowiecki, roz-
poczynał dzień mszą świętą. Kościół miejscowy bez 
stylu, ale z wielką zaletą czystości i ładu wewnątrz. 
Natomiast stylem świątyni był ten lud siermiężny, 
łagodny, powolny i chętnie milczący.

Po mszy św. niebawem rozpoczęto posie-
dzenie. Niezwyczajnem było miejsce, gdzie się od-
było.

Kasa pożyczkowa w Siennicy Różanej Kazimierz Stołecki

„Gazeta Lubelska” 
1898, nr 235, 20 XI. Instytucja, która aby stała 
się zwiastunem całego szeregu takich towarzystw, 
opiera się na naszym prawie o instytucjach drob-
nego kredytu z dnia 13 czerwca 1895 r. tudzież na 
przepisach statutu normalnego towarzystw po-
życzkowo-oszczędnościowych z dnia 25 kwietnia 
i 1 lipca 1896 r., wydanych przez ministra finansów 
z mocy wspomnianego prawa. Pięć zadań w myśl 
statutu mają przed sobą owe stowarzyszenia na 
wsi: udzielanie członkom tanich pożyczek na po-
trzeby gospodarstwa rolnego lub inne, przyjmowa-
nie oszczędności, zakup hurtowy dla swych uczest-
ników produktów w gospodarstwach potrzebnych, 
sprzedaż wytworów pracy uczestników, przezna-
czanie części zysków, według uznania, na wsparcie 
dla podupadłych członków stowarzyszenia lub ich 
rodzin.

„Kurjer Warszawski”
1898, nr 327, 26 XI. Krasnystaw 26go listopada 
(T. pr. K. W.) Wczoraj, we wsi Siennica Różana (w 
pow. krasnostawskim), nastąpiło otwarcie Towa-
rzystwa pożyczkowo-oszczędnościowego, założo-
nego na zasadzie ustawy wzorowej. Obecnych było 
135 członków. Rada i zarząd nowego Towarzystwa 
wysłały do p. ministra finansów telegram, zawia-
damiając o otwarciu i wyrażając podziękowanie za 
zatwierdzenie statutu. Jest to pierwsze tego rodza-
ju stowarzyszenie wiejskie w kraju tutejszym.

„Kurjer Warszawski” 
1898, nr 329, 28 XI. W Siennicy Różanej

– Jedziecie?
– Dokąd? 
– Na otwarcie Towarzystwa pożyczkowo-

oszczędnościowego w Siennicy Różanej. Wieś 
leży... 

– Wiem: w powiecie krasnostawskim, nie-
daleko starego zamczyska w Krupem. Ongi włas-
ność Mikołaja Reja, który wziął ją w posagu za 
żoną, Anną Kościeniową z Sędziszowa. 

– Będziecie obecni na otwarciu pierwszej 
instytucji kredytowej wiejskiej, opartej na zasadzie 
wzajemności i samopomocy. Znajdziecie tam przy-
tem warsztaty tkackie, pracujące od półtora roku.

Jadę tedy. Dalej więc... w Lubelskie, gdzie 
ludzie mówią bodaj najpiękniejszą i najdźwięcz-
niejszą polszczyzną, gdzie niewiasty mają wysmu-
kłe stany i głębokie czarne oczy, a chodzą w kożu-
chach i butach, gdzie długa sukmana i szara czapka 
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Jest w Siennicy dawna karczma, którą właś-
ciciel, Stefan ks. Lubomirski, ofiarował tymczaso-
wo na pomieszczenie warsztatów tkackich. Tam to, 
gdzie przed półtora rokiem rozlegały się wrzaski 
pijackie, a powietrze buchało wódką, dzisiaj zebra-
li się kmiecie na narady, co do polepszenia swoje-
go bytu. W przestronnej izbie usunięto pod węgieł 
warsztaty i postawiono stół. Obok w zajeździe, za-
pchanym wózkami i bryczkami, stały konie.

Wieśniaków i kobiet było z półtora sta. Dość 
licznie zjechała i inteligencja okoliczna. A więc 
obecni byli pp.: Bolesław Ksawery Janisławski 
z Niedziałowic, Bolesław Mierczyński z Borunia, 
ks. Władysław Wiśniowiecki z Siennicy Różanej, 
Wacław Szczypiorski z Surchowa, Andrzej Pod-
czaski z Różanej, Eustachy Suchodolski z Wielko-
pola, ks. Ludwik Łabęcki z Surchowa, Bronisław 
Fudakowski z Uhra, Witold Mościcki z Majdanu 
Skierbieszowskiego, Stanisław Chądzyński z Bo-
browego, Michał Pruski z Siennicy Królewskiej, dr 
Maksymiljan Kronland z Izbicy, Henryk Garszyń-
ski z Żułowa, dr Józef Karpiński z Rejowca, Wac-
ław i Zygmunt Borzuchowscy ze Skierbieszowa. 
Franciszek Rychłowski z Rakołup, Bogumił Meks 
z Różanej, Tomasz Perczyński i Romuald Błoński 
z Krasnego Stawu.

Na prezydującego zebraniu zaproszono p. 
K. Janisławskiego, na asesorów pp.: Suchodolskie-
go i Mościckiego, na sekretarza p. Karpińskiego. 
Przewodniczący, wyłożywszy w krótkich a zrozu-
miałych słowach cel i zadanie Towarzystwa, we-
zwał obecnych do podpisania deklaracji na człon-
ków. Podpisano deklaracji 135, przyczem znaczna 
większość wieśniaków podpisała się własnoręcz-
nie, inni położyli krzyże. Potem p. Janisławski, 
przeczytawszy listę i stwierdziwszy obecność 20 
członków-założycieli, wezwał obecnych do opusz-
czenia izby. Pozostali członkowie-założyciele (w 
trzech czwartych gospodarze) odbyli balotowanie 
nowych członków, z których nie przyjęto jednego. 
Teraz więc, wobec prawnego utworzenia się Towa-
rzystwa, przewodniczący poddał pod rozbiór ze-
brania ogólnego sprawy, które ustawa pozostawia 
do rozstrzygnięcia zebraniu ogólnemu.

Członkiem Towarzystwa może być każdy 
mieszkaniec okoliczny w promieniu 20 wiorst; o 
tem orzeka ustawa dla Siennicy. Taż sama ustawa 
dozwala na oznaczenie wysokości udziałów człon-
ków dowolnie do 100 rubli maximum. Prezydjum 
proponuje na początek udziały w ilości rb. 25. 
Wniosek przyjęto. W jaki jednakże sposób udzia-

ły te mają być wpłacane? Jeżeli nie jednorazowo, 
to w ciągu jakiego czasu? Część zebranych, za-
możniejsza, proponuje termin roczny. Sprzeciwia 
się temu energicznie Misztak, typ chłopa mazur-
skiego o barczystej postaci i szerokiem, otwartem 
obliczu. Za nim idzie większość zgromadzonych. 
P. Mierczyński przemawia za rozłożeniem wpłaty 
udziałów po rb. 1 kop. 25 kwartalnie, to jest w cią-
gu lat pięciu. Zgromadzenie przyjmuje wniosek p. 
Mierczyńskiego, uznając jednakże, iż dla szybkiego 
rozwoju Towarzystwa pożądane jest jak najśpiesz-
niejsze spłacenie udziałów. Na ile kogo stać, niech 
wpłaca.

Procent od udziałów i wkładów oszczęd-
nościowych zebranie oznacza na 6% (to jest taki, 
jaki płacą kasy gminne). Dla procentu od pożyczek, 
udzielanych członkom, określono na początek sto-
pę 7,5 (w kasach gminnych stopa procentowa wy-
nosi 8%). Co do wkładów oszczędnościowych, jakie 
wpływać będą do kasy Towarzystwa, zebranie po-
stanawia, iż w początku działalności Towarzystwa, 
z powodu szczupłości jego kapitału, wkładający 
będą mogli odebrać pieniądze w terminie półrocz-
nym. Dalej przewodniczący zapytuje zebranych, 
do jakiej wysokości przyszły zarząd mocen będzie 
zaciągać pożyczki od innych towarzystw i instytucji 
i proponuje, jako maximum dwukrotną sumę 
udziałów. Po ożywionej rozprawie wniosek p. Jani-
sławskiego przyjęto.

Po rozstrzygnięciu kilku jeszcze spraw 
drobniejszej wagi, prezydjum zarządza wybór za-
rządu i rady Towarzystwa. Wybór odbyć się ma za 
pomocą głosowania tajnego na kartkach; tak brzmi 
ustawa. Po raz pierwszy w życiu widziałem wło-
ścian naszych, głosujących za pomocą kartek. Do-
tąd przy wszelkich wyborach stawiano im kandy-
datów, a wtedy bądź krzyczeli hurmem na jednego, 
bądź rozstrzelone głosy zbijały się w jeden krzyk, 
z którego nic dojść nie było można. Wtedy prowa-
dzący wybory zarządzał: kto głosuje za X, niechaj 
przejdzie na prawo, kto za Y, na lewo. Liczono na 
sztuki i wybór dokonany. Chłopi, których widzia-
łem głosujących w Siennicy, byli ogromnie przejęci 
ważnością chwili. Z kartkami w ręce naradzali się 
pomiędzy sobą długo; dość powiedzieć, że wybory 
trwały przeszło i trzy godziny. Z urny wyszli jako 
członkowie zarządu: Ksawery Janisławski z Nie-
działowic, Bolesław Mierczyński z Borunia i Jó-
zef Łoza (gospodarz) z Siennicy Królewskiej; jako 
zastępcy: Andrzej Podczaski z Siennicy Różanej 
i Wojciech Jakóbiec (gospodarz) z Siennicy Kró-

Kasa pożyczkowa w Siennicy Różanej Kazimierz Stołecki
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wybór zarządu i rady. Grono zebranych było bar-
dzo 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 szanownego probosz-
cza, ks. Władysława Wiśniowieckiego, o znaczeniu 
oszczędności i pracy, gromada przyszłych uczest-
ników stowarzyszenia udała się do pobliskiego 
budynku, dawniej karczmy, przeznaczonej przez 
dziedzica Siennicy, Stefana ks. Lubomirskiego, na 
warsztaty tkackie, a gdzie również dzięki ofiarności 
tegoż znalazło obecnie siedzibę nowo powstające 
stowarzyszenie. Z okolicznych ziemian i inteligen-
cyi przybyli: Bronisław Fudakowski z Uhra, Bole-
sław Mierczyński z Borunia, Stanisław Chądzyński 
z Borowego, Michał Pruski z Siennicy Królewskiej, 
Ksawery Janisławski z Niedziałowic, Eustachy 
Suchodolski z Wielkopola, Wacław i Zygmunt Bo-
rzuchowscy z Skierbieszowa, Wacław Szczypiorski 
z Surhowa, dr Karpiński z Rejowca i ks. Ludwik Ła-
bęcki z Surhowa. Ponadto, jak już wspominaliśmy, 
zgromadził się tłum włościan z Siennicy Różanej, 
pobliskich wiosek. Wybrany na przewodniczącego, 
p. Janisławski, po ukonstytuowaniu się ogólnego 
zebrania i poddał pod głosowanie i rozprawy za-
sadnicze sprawy, dotyczące zasad, jakiemi ma się 
powodować stowarzyszenie. Postanowiono tedy, 
że członkiem może być każdy pełnoletni mieszka-
niec okolicy w promieniu 25 wiorst, udział człon-
kowski określono na rub. 25, płatny o ile tego 
zajdzie potrzeba po 1 rb. 25 k. kwartalnie, czyli 
w ciągu lat 5 maximum wkładu na rb. 100; procent, 
od pożyczki 7 1/2, a od wkładów 6%. Pożyczki czy 
to w gotowiznie, czy też w ziarnie, narzędziach rol-
niczych itp. mogą być spłacane ratami i wysokość 
pożyczki może wynosić z poręczeniem maximum 
100 rb., bez poręczenia 1 1/2 raza wniesioną sumę. 
Po zadecydowaniu ogólnych kwestyi, przystąpiono 
do wyboru zarządu i rady, które odbyły się przez 
głosowanie kartkami. Powołani zostali na te urzę-
dy. Jako członkowie zarządu: Ksawery Janisławski 
z Niedziałowic, Bolesław Mierczyński z Borunia 
i Józef Łoza (gospodarz) z Siennicy Królewskiej; 
jako zastępcy: Andrzej Podczaski z Siennicy Ró-
żanej i Wojciech Jakóbiec (gospodarz) z Siennicy 
Królewskiej. Do rady zaś wybrani: Bronisław Fu-
dakowski z Uhra, Eustachy Suchodolski z Wielko-
pola, Wacław Szczypiorski z Surhowa, Józef Sadlak 
(gospodarz) z Krupego, Jan Dobosz (gospodarz) 
z Woli Siennickiej i Franciszek Mochniej (gospo-
darz) z Siennicy Różanej. Obecni na tem zebraniu 
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lewskiej. Do rady zaś wybrani: Bronisław Fuda-
kowski z Uhra, Eustachy Suchodolski z Wielkopo-
la, Wacław Szczypiorski z Surchowa, Józef Sadlak 
(gospodarz) z Krupego. Jan Dobosz (gospodarz) 
z Woli Siennickiej i Franciszek Mochnij (gospo-
darz) z Siennicy Różanej.

Mrok już od dawna zapadł, gdy ukończo-
no wybory. Przystąpiono do wpłacania udziałów. 
Po obliczeniu okazało się, iż wpłynęło pierwszego 
dnia 1,100 rubli. Kilkunastu gospodarzy złożyło po 
25 rb., inni wnieśli sumy drobniejsze, aż do okre-
ślonego minimum raty kwartalnej, t.j. 1 rb. 25 kop. 
W tłumie płacących widziałem kilka kobiet. Pierw-
sze posiedzenie członków Towarzystwa pożyczko-
wo-oszczędnościowego w Siennicy Różanej trwało 
ni mniej ni więcej tylko 9 godzin bez przerwy. Od-
było się zaś we wzorowym porządku i ładzie. Odnio-
słem wrażenie, że wieśniacy tameczni, a przynaj-
mniej ci, których widziałem na posiedzeniu, jeżeli 
nie rozumem, te, snać, instynktem odczuwają całą 
doniosłość nowej instytucji dla swego ekonomicz-
nego bytu. Gnieceni ciężkiem brzemieniem lichwy, 
garną się skwapliwie do stowarzyszenia, które ich 
od klęski tej może wyzwolić. Ale o tem, potem; 
sprawa jest zbyt ważna, aby ją zbyć frazesem.

Późnym wieczorem wraz z p. Janisławskim 
powracaliśmy do Niedziałowic. Konie szły lekkim 
truchtem, przywykłe do dróg tutejszych, na których 
przy „kawalerskiej” jeździe kark skręcić by można. 
Jechaliśmy lasem, owiani ostrą wonią grzybów, 
jaką, wydziela stęchłe listowie osiczyny i dębów. 
Rozmowa toczyła się o nowej instytucji, tak poży-
tecznej, a wynik rozmowy zawarł się w sentencji:

– Gdyby u nas „umiano chcieć”, lud nie 
dzieliłby krwawicy swojej z lichwiarzami. Trzeba 
umieć chcieć.

(Ignacy Grabowski)

„Gazeta Polska”
1898, nr 127, 30 XI. Kredyt włościański. Jedna 
z najużyteczniejszych instytucyi, które, rozrzucone 
po kraju całym, mogłyby oddać niezmiernie ważne 
usługi, ze sfery projektów epoki przygotowawczych 
kroków weszła w życie. Jest nią towarzystwo Po-
życzkowo Oszczędnościowe w Siennicy Różanej 
w powiecie krasnostawskim, które ukonstytuowa-
ło się d. 25 b. m. W tym bowiem dniu odbyło się 
zebranie członków założycieli w liczbie 20, którzy 
balotowali wpisujących się uczestników (135) i, ot-
worzywszy pierwsze ogólne zebranie tychże, przy-
stąpili do zorganizowania stowarzyszenia przez 
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stwierdzają niezmierny porządek obrad, a również 
jasne uświadomienie wśród zebranych włościan 
znaczenia nowopowstającego towarzystwa i nie-
zmiernie trzeźwe i zdrowe rady i poglądy, jakie wy-
głaszali ciż włościanie na ogólnem zebraniu. Pod 
koniec zebrania, które trwało niemal do zmroku, 
rozpoczęto wpłacanie udziałów. Zebrano znaczną 
stosunkowo sumę, z górą rb. 1,000. Sądząc z ży-
wego zainteresowania się stowarzyszeniem, jakim 
się ujawniło wśród włościan, z końcem roku bie-
żącego suma udziałów i wkładów, jak zapewniają 
miejscowi ziemianie dosięgnie bez wątpienia po-
kaźnej kwoty paru tysięcy rubli. Jak na początek 
to dużo, z takiemi środkami przy dobrych chęciach 
i energii, jaka ożywia widocznie inicjatorów i kie-
rowników nowopowstałego stowarzyszenia i przy 
szerokim stosunkowo zakresie działalności tegoż 
w myśl samej ustawy, można już wiele dokonać. 
Tani i nieskrępowany formalistyką kredyt, moż-
ność składania oszczędności, oraz szereg innych 
operacyi w zakresie gospodarczym otwiera tym in-
stytucyom szerokie pole do bardzo owocnej pracy 
nad podniesieniem ekonomicznem samodzielno-
ści i dobrobytu włościan i wyzwoleniem ich z rąk 
wioskowych i małomiasteczkowych lichwiarzy. 
Siennica dała przykład, który oby znalazł w całem 
Królestwie naśladowców. Rozpoczętej pracy ślemy 
z serca płynące „Szczęść Boże.” Stanisław Pobóg.

„Tygodnik Illustrowany”
1898, nr 49, 21 XI/3 XII. (Sw.) Dnia 25 b. m. 
otworzono w Sienicy Różanej kasę pożyczkowo-
wkładową dla włościan, mającą na celu ochrania-
nie chłopów przed lichwą żydowską, popieranie 
przemysłu miejscowego i udzielanie pomocy rol-
nikom. W dniu oznaczonym zebrało się w Sienicy 
Różanej grono obywateli okolicznych i znaczna 
liczba włościan (135 osób) w byłej karczmie, obec-
nie warsztacie tkackim. Pan Ksawery Janisławski, 
obywatel z Niedziałowic, zagaił posiedzenie, tłóma-
cząc włościanom doniosłość instytucyi. Włościanie, 
wysłuchawszy argumentów mówcy, przystąpili do 
wnoszenia wkładów członkowskich (najmniej 25 
rubli), z których zebrała się w kilku godzinach dość 
pokaźna kwota 1,100 rub. (n. b. razem z wkłada-
mi obywateli). Do kasy należeć może każdy męż-
czyzna i kobieta, doszedłszy do pełnoletności, jeśli 
mieszkają w obrębie 20 wiorst od Sienicy Różanej. 
Każdy członek wkłada rub. 25 bądź w całości, bądź 
też w ratach, rozłożonych na lat 5. Zaraz po złoże-
niu członek ma prawo do pożyczki 4 razy większej, 

czyli wkładając rub. 25, ma prawo do 100-rublo-
wej pożyczki. Następnie udzielane będą zapomogi 
tak w pieniądzach, jako też w naturze (ziarno na 
zasiew etc.), prócz tego pośrednictwo w kupnie 
i sprzedaży zboża, machin i narzędzi rolniczych, 
które pod gwarancyą instytucyi chłop będzie naby-
wał w dobrym gatunku, a po zniżonej cenie. Prócz 
tego, każdy członek ma prawo składać swe oszczęd-
ności, począwszy od kopiejek 10. Tym sposobem, 
instytucya nowo powstała, będzie opiekunką i do-
brodziejką ludności wiejskiej, dając jej możność 
wydobycia się ze szponów lichwiarzy. Zawdzięczać 
to należy garstce obywateli, którzy nie szczędzi-
li trudów i zachodu, by kasę w Sienicy Różanej 
stworzyć i podnieść tym sposobem materyalne, 
a względnie i moralne położenie ludu. (s. 959)
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Józef Łoza, 
członek zarządu kasy w Siennicy Różanej

Antoni Miszczak, 
włościanin z Siennicy Różanej
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pożyczkową tego typu w gubernji założono w Sien-
nicy-Różanej (pow. krasnostawski)... Za nią poszły 
inne instytucje drobnego kredytu, od r. 1898 do 
r. 1912 razem 102 kooperatywy kredytowe. Tery-
torjalnie znajdują się one: w Lublinie i powiecie 
lubelskim 14, w pow. lubartowskim 7, puławskim 
16, janowskim 8, krasnostaskim 12, zamojskim 10, 
biłgorajskim 3, chełmskim 12, hrubieszowskim 11 
i tomaszowskim 8.

„Ziemia Krasnostawska” 
1925, nr 18(72), 15 X. Kronika. Nowa placów-
ka oszczędnościowa. Otwarcie Kasy Oszczędno-
ści powiatu Krasnostawskiego. W dniu 10 wrześ-
nia 1925 r. odbyło się uroczyste otwarcie Kasy 
Oszczędności powiatu Krasnostawskiego, która 
mieści się w lokalu sejmikowym przy Lubelskiej, 
w obecności członków Zarządu Kasy Oszczędności. 
p.p.: Józefa Karwana, przewodniczącego Zarządu, 
Wojciecha Szczepanika, zastępcy przewodniczą-
cego Zarządu, Kazimierza Łozy, członka Zarządu, 
Marka Małysza, czł. Zarz., Jana Poniewozika, czł, 
Zarz., Pawła Nizioła, czł. Zarz., Jana Chomczyń-
skiego, dyrektora Kasy oraz przedstawicieli władz 
i instytucyj społecznych: ks. Marusy i p.p. Wacła-
wa Krzyżanowskiego, starosty krasnostawskiego, 
Jana Kołodziejczyka, wójta gm. Żółkiewka, Jana 
Domańskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia 
Spożywców, Stanisława Brzozowskiego, przedsta-
wiciela Zw. Kół. Roln., Jana Borysa, prezesa Spół-
dzielni Rol.-Handl., Stanisława Bojarczuka, człon-
ka Sejmiku, Stanisława Wrony, posła na Sejm, D-ra 
Piotra Szpryngera, członka Wydziału Powiatowego, 
M. Szpryngerowej, członkini Rady Szkolnej Powia-
towej i innych.

Poświecenia lokalu dokonał ks. Marusa, ży-
cząc powodzenia powstającej instytucji. Następnie 
przewodniczący Zarządu, Józef Karwan, wygłosił 
przemówienie inauguracyjne i przedstawił historję 
powstania Kasy Oszczędności oraz jej cele i zadania. 
Mówca przedstawił, że w dniu 28 lutego 1924 r., na 
wniosek posła Wrony, Sejmik uchwalił założenie 
Kasy Oszczędności na powiat Krasnostawski, ce-
lem przyjścia z pomocą kredytową miejscowej lud-
ności oraz zapoczątkowania zanikłej skutkiem woj-
ny i dewaluacji pieniądza oszczędności. Po blisko 
półtorarocznej zwłoce, wywołanej przeszkodami ze 
strony czynników niechętnych tej instytucji, udało 
się wnioskodawcy, p. Wronie, doprowadzić do uru-
chomienia dziś Kasy i zapewnienia jej oparcia na 
razie o 20000 zł, kredyt bezprocentowy ze strony 
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„Tygodnik Illustrowany”
1898, nr 50, 28 XI/10 XII. Scena z wyborów 
do kasy w Siennicy Różanej. - W fejletonie Nr po-
przedniego daliśmy szczegółowy opis pożytecznej 
instytucyi włościańskiej, która powstała we wsi 
Siennica Różana; obecnie uzupełniamy ten opis ry-
sunkiem, wyobrażającym scenę z wyborów, a zro-
bionym z natury na miejscu przez naszego stałego 
współpracownika, p. Stanisława Sawiczewskiego. 
(s. 992)

„Tydzień” (Piotrków) 
1900, nr 44, 22 X/4 XI. Po wydaniu przez rząd 
normalnych ustaw dla instytucyj drobnego kre-
dytu, wkrótce zaczęły się u nas zawiązywać nowe 
stowarzyszenia. Pierwsza powstała kasa w Siennicy 
Różanej w Krasnostawskiem, do której pierwszego 
zaraz dnia zapisało się 135 włościan na członków; 
w krótkim czasie założono stowarzyszenie pożycz-
kowe w Klimontowie, w Sejnach, w samej War-
szawie, Łowiczu, Radomsku, Kaliszu, wszystkie 
wzorując się na normalnej ustawie dla Towarzystw 
Pożyczkowo-Oszczędnościowych.

„Kurjer Warszawski” 
1913, nr 182, 4 VII. Ruch współdzielczy w gub. 
lubelskiej. Od czasu wydania ustaw normalnych 
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 skorzystała z nowego 
prawa; we wszystkich też zakątkach naszej guber-
nji powstawać zaczęły kooperatywy. Pierwszą kasę 

Wybory do kasy w Siennicy Różanej
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Sejmiku oraz 5000 zł wkładu Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie. Z tą skromną sumą Kasa 
rozpoczyna swoją działalność z hasłem „naprzód 
do zwycięstwa”, wierząc, że społeczeństwo pójdzie 
na jej spotkanie i stworzy granitowe podstawy dla 
placówki finansowej, a tem samem dla dobrobytu 
ludności powiatu i państwa. Na zakończenie p. sta-
rosta Krzyżanowski złożył życzenia rozwoju nowo 
powstałej instytucji, poczem posiedzenie zostało 
zamknięte. W końcu odbyła się wspólna fotografja 
zebranych.

W chwili obecnej, gdy cały szereg instytu-
cyj spekulacyjno-finansowych przez zawieszenie 
wypłat naraził ludność na poważne straty, otwarcie 
Powiatowej Kasy Oszczędności, pozostającej pod 
ścisłą kontrolą finansową i gospodarczą ze stro-
ny Sejmiku Powiatowego, powinno mieć doniosłe 
znaczenie dla propagandy oszczędności, a tem 
bardziej, że wszelkie wkłady w Kasie Oszczędności 
są zabezpieczone całym majątkiem i dochodami 

Sejmiku Powiatowego. Kasa rządzi się osobnym 
statutem, uchwalonym przez Sejmik Powiatowy 
i zatwierdzonym przez władze nadzorcze. Jako 
instytucja autonomiczna, wszystkimi swoimi fun-
duszami zarządza samodzielnie. W miarę rozwoju 
instytucji będą otwierane oddziały Kasy na tere-
nie powiatu krasnostawskiego, celem ułatwienia 
ludności wnoszenia najdrobniejszych wkładów, 
rozpoczynając od 1 zł. Wszystkim wymienionym 
wyżej osobom za ich przybycie na otwarcie Kasy 
Oszczędności i poparcie naszej instytucji, Zarząd 
Kasy składa serdeczne podziękowanie.

Kazimierz Stołecki
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Otwarcie Powiatowej Kasy Oszczędności w Krasnymstawie, 10 września 1925 roku.
Zarząd Kasy oraz przedstawiciele władz i instytucji społecznych. Stoją (od lewej): J. Kołodziejczyk – wójt gminy
Żółkiewka, W. Krzyżanowski – starosta krasnostawski, J. Domański – instruktor Stowarzyszenia Spożywców,

St. Brzozowski – instruktor Kółek Rolniczych, Kazimierz Łoza, J. Poniewozik, A. Nizoł (P. Nizioł) – członek 
Zarządu Kasy, J. Borys – prezes Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, St. Bojarczuk – członek Sejmiku.

Siedzą: poseł St. Wrona – twórca Kasy, M. Małysz – członek Zarządu Kasy, J. Karwan – prezes Zarządu Kasy,
W. Szczepanik – członek Zarządu Kasy, J. Chomczyński – Dyrektor Kasy, dr P. Szpringer – członek Wydziału

Powiatowego (pamiątkowe zdjęcie ze zbiorów rodzinnych Mariusza Łozy z Siennicy Różanej).

Kazimierz Stołecki
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Radosław Masłowski 

Polnymi drogami

Gdy podążamy przez naszą gminę oglądamy 
głównie domy i ogródki przed nimi. Czasem spo-
glądamy gdzieś dalej, spostrzegając pagórek lub 
las, jednak dopiero gdy zboczy się w jakąś polną 
drogę lub ścieżkę można napawać się widokiem na 
całą okolicę. Krążąc właśnie takimi drogami odkry-
wam na nowo nasz region i dochodzę do wniosku, 
że jest tu równie pięknie jak chociażby na Roztoczu 
Południowym, które często odwiedzam. Zajmując 
się tzw. dalekimi obserwacjami szukam lokalizacji, 
z których można zobaczyć jakieś odległe obiekty 
czy miejscowości, a jednocześnie utrwalam obraz 
najbliższej okolicy. Jednym z moich ulubionych 
miejsc jest skrzyżowanie polnych dróg na północ 
od Siennicy Różanej. Dotrzeć tu można drogą 
biegnącą na tzw. wygonie, czyli na skrzyżowaniu 
z szosą na Wolę Siennicką. Będąc w tym rejonie 
zobaczymy dużą część naszej gminy: Siennicę Ró-
żaną, Wolę Siennicką, Boruń, Maciejów, Kozie-
niec, Siennicę Królewską Dużą, Siennicę Królew-
ską Małą czy też Zagrodę. Możemy stąd zobaczyć 
również pola i łąki w Wierzchowinach. Wiosną cała 
okolica kipi na przemian żółcią rzepaków i zielenią 
zbóż. Latem – kiedy zboża dojrzewają – kolory-
styka się zmienia co nie znaczy, że jest mniej ma-
lowniczo. Nawet jesienią czy zimą można wyłowić 
jakiś ciekawy widok. Kierując wzrok bliżej można 
zobaczyć ambonę zwaną „wychodnią przy drze-
wie”, jak i pochyloną gruszę sprawiającą wrażenie, 
że wiatr wieje tu zawsze w jedną stronę. Nawet te 
dwa obrazy są – dla mnie – warte zawitania w te 
okolice. W tym miejscu miałem też dwa ciekawe 
spotkania – pierwsze z bocianem, drugie z zają-
cem. Bocian dostojnym krokiem minął mnie w od-
ległości ok. 10 m, wszedł w zboże i zajął się swoimi 
sprawami, ignorując moją obecność. Druga to dość 
nieoczekiwane spotkanie z zającami. Jadąc ranną 
porą powoli samochodem w kierunku sadów przy 
stójleckiej drodze zauważyłem zająca zajadającego 
lucernę, zatrzymałem się nie gasząc auta. Aparat 
poszedł w ruch i… spoglądam przez przednią szy-
bę, a tam siedzi sobie spokojnie drugi zając – 5 m 

od samochodu. Udało mi się zrobić jedno zdjęcie, 
zając ruszył. Myślałem, że ucieknie, ale on pokicał 
spokojnie obok auta (mimo że silnik nieustannie 
chodził) i zatrzymał się kilkanaście metrów za nim. 
Dopiero jak otworzyłem drzwi i wysiadłem, uciekł 
w zboże. Spotkałem też tutaj sarny i czajki, niestety 
nie udało mi się zrobić dobrych zdjęć. No cóż, tak 
czasem bywa. Co jeszcze można zobaczyć z tego sta-
nowiska? I tu wrócę do moich ulubionych dalekich 
obserwacji. Najciekawszy jest kierunek zachodni. 
Z tego niepozornego miejsca możemy zobaczyć kil-
ka interesujących obiektów na horyzoncie. Komin 
cukrowni w Siennicy Nadolnej czy maszt w Feli-
cjanie koło Gorzkowa są łatwe do wypatrzenia, ale 
wiatraki koło Żółkiewki stanowią już większe wy-
zwanie (da się je zobaczyć gołym okiem po lewej 
stronie masztu w Felicjanie). Wisienką na torcie 
jest maszt RTCN w Bożym Darze, w gminie Krzczo-
nów koło Bychawy. W dobrych warunkach można 
go zobaczyć gołym okiem, choć łatwiej dostrzec 
przez lornetkę. Lubię ten punkt obserwacyjny. 
Oglądając stąd okolicę czuję, że mieszkam w swo-
im miejscu na ziemi.

Radosław Masłowski

Polnymi drogami Radosław Masłowski

fot. R. Masłowski
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