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jak słowem

wstępu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Siennica
O

kres letni minął w Naszej Gminie pod kom z Gminy Siennica za ciężką pracę, dzięki
znakiem wielu świetnych wydarzeń, której na naszych stołach nie zabraknie chleba
spotkań i atrakcji. Dzięki zaangażowaniu Kół – symbolu dostatku i pomyślności. Życzę PańGospodyń Wiejskich oraz mieszkańców so- stwu, zdrowia, siły i energii, aby ziemia dawała
łectw, zorganizowanych zostało kilka pikni- obfite plony, a pogoda zawsze sprzyjała.
ków, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Były atrakcje dla najmłodszych,
Wakacje dobiegły końca. Wkroczyliśmy
dobra zabawa dla wszystkich, muzyka i miła, w nowy rok szkolny 2021/2022. Uczniowie
sąsiedzka atmosfera. Starałem się uczestniczyć i nauczyciele wracają do swoich obowiązków.
w większości wydarzeń, dzięki czemu wiem, że Mam nadzieję, że będzie to rok owocnej nauki,
dobrze i licznie się Państwo bawiliście. Było cennych doświadczeń, a także zadowolenia
bardzo przyjemnie, ale przede wszystkim z efektów, jakie przynosi rozwijanie zainteresowań i pasji, ale przede wszystkim, że będzie
bezpiecznie.
Głównym wydarzeniem były dożynki to rok bezpiecznej, stacjonarnej nauki. Edukagminno-parafialne. Bardzo dziękuję wszyst- cja stanowi jeden z priorytetów naszego samokim, którzy przyczynili się do zorganizowania rządu. Dlatego troszczymy się o jak najlepsze
tej wyjątkowej uroczystości. Serdecznie dzię- warunki do kształcenia dzieci i młodzieży oraz
kuję ks. proboszczowi Markowi Kasprzakowi, realizujemy projekty oświatowe, systematyczmieszkańcom sołectw: Nowa Pogorzel, Pogo- nie modernizując obiekty szkolne, rozbudorzel, Siodło, Zglechów, Nowy Zglechów, Ża- wując bazę rekreacyjno-sportową, udostępniaków i Żakówek, którzy przygotowali pięknie jąc nowoczesny sprzęt i wyposażenie oraz nie
wypieczone chleby i strojne kosze z darami szczędząc środków na podnoszenie kwalifikaziemi, Gminnej Bibliotece Publicznej i sekcji cji i rozwój zawodowy nauczycieli.
Czas upływający pod znakiem pandemii
BIS oraz sponsorom tego wydarzenia. Szczególne słowa podziękowania przekazuję rolni- stawia przed oświatą wiele nowych wyzwań,

które wymagały i nadal będą wymagać zaangażowania, profesjonalizmu i elastyczności, za
to wszystko kieruję słowa uznania do Dyrektorów szkół i przedszkola, Nauczycieli i Pracowników oświaty. Całej społeczności szkolnej
życzę satysfakcji płynącej z dobrze wykonywanych obowiązków.
Zapraszam do lektury kolejnego numeru
naszego lokalnego czasopisma.
Wójt Gminy

S

zanowni Państwo, dziękujemy za Waszą obecność podczas Kłosów
Kultury Gminy Siennica (dożynki). Mamy nadzieję, że klimat typowo ludowy przypadł Wam do gustu. Zamierzamy podtrzymywać
ten nastrój w kolejnych edycjach dożynek.

Już niebawem, 16 października kolejne wielkie wydarzenie: JUBILEUSZOWA SIENNICA – urodziny naszego chóru KANON, Biblioteki i 800-lecie najstarszej pisemnej wzmianki o Siennicy. Zapraszamy
do wspólnego świętowania!
Po raz kolejny okazało się, że społeczność siennicka nie zawiodła.
Wspólnie integrując się na festynach, piknikach czy dożynkach pomagaliśmy chorej Oli, mieszkance naszej gminy. Pamiętajmy, że „Dobroć
dawana innym zawsze do nas powraca..”
Z uwagi na obchodzone przez Siennicę 800-lecie... szczególnie serdecznie polecamy lekturę działu „Skarbnica historii”, gdzie znajdą
Państwo wiele ciekawostek: wizyta gości ze świata nauki – Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, odwiedziny potomków rodu
Czarnockich, historia szkolnych sztandarów, opowieść o „włoskich
powstańcach”.

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
ul. Latowicka 9, 05-332 Siennica
tel./fax 25 757 22 76
e-mail: gbpsiennica@poczta.fm
Zespół Redakcyjny w składzie:
Monika Pszkit, Elżbieta Jurkowska

Stali autorzy tekstów:
„Sprawny urząd” – Urząd Gminy w Siennicy
„Spotkanie z kulturą i książką” – Elżbieta Jurkowska,
Monika Pszkit, Urszula Szajkowska
Projekt graficzny/Skład: Paweł Kaniuk, www.web-graf.pl
Druk: Wydawnictwo Graf
Nakład: 600 egzemplarzy
Na okładce: zdj. archiwalne GBP
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Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej na:
ugsiennica.pl, bibliotekasiennica.pl
Urząd Gminy w Siennicy
ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica
tel. 25 757 20 20, fax 25 757 20 95
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Redakcja nie odpowiada za treść nadsyłanych tekstów.
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jak sprawny

urząd

Wizyta Senator RP

W

dniu 2 sierpnia w Urzędzie Gminy w Siennicy,
gościła Senator RP Maria Koc. Celem wizyty
było omówienie możliwości pozyskania środków finansowych na planowane w gminie inwestycje.
Pani Senator wykazała szczególne zainteresowanie pomysłem dotyczącym rozwiązania problemów komunikacyjnych w Gminie Siennica, poprzez
budowę przystanku kolejowego w miejscowości
Grzebowilk. W związku z tym, aby zapoznać się
z ewentualnym zakresem tego zadania, odbyła wizytę w terenie.
Budowa przystanku kolejowego na terenie Gminy
Siennica, to bardzo oczekiwana inwestycja, która
będzie zaspokajała potrzeby nie tylko mieszkańców
naszej gminy, ale również gmin ościennych.
Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do
dalszych rozmów.

Spotkanie w Zalesiu

W

sobotę 21 sierpnia we wsi Zalesie odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców, w którym wzięła udział Janina Ewa
Orzełowska – Członek Zarządu Województwa
Mazowieckiego.

Wśród lokalnej społeczności, obecni byli
także przedstawiciele władz wsi, gminy oraz
sąsiednich miejscowości. Pani Orzełowska
chętnie rozmawiała z gośćmi, oraz przyłączyła się do wspólnej zabawy wśród śpiewów
i tańców.

Podpisanie umów

W

dniu 20 lipca w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał 6 umów w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę
7 919 082,62 zł.
Dofinansowanie w ramach RFRD otrzymała
także Gmina Siennica na przebudowę drogi gminnej nr 221108W – Krzywica – Strugi Krzywickie
(w wysokości 599 504,18 zł).
W uroczystości udział wziął Poseł na Sejm
RP Krzysztof Tchórzewski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce Maciej Nowak.
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Niezwykle cieszy fakt, że małe ojczyzny, jakim są choćby najmniejsze sołectwa, mają okazję spędzić ze sobą czas na rozmowach i dobrej
zabawie. Wzajemna zażyłość i solidarność pozwala budować silny region, a także przekładać
się na rozwój całego województwa.

jak sprawny

Przebudowa drogi

W

dniu 10 sierpnia w Urzędzie Gminy
w Siennicy podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 221108W Krzywica-Strugi Krzywickie
– Etap I”. Przebudowa drogi obejmie odcinek
670 m.
Wykonawcą w/w zadania jest Konsorcjum
w składzie:
Lider: Firma Handlowo Usługowa „BRUKBUD” Piotr Skoczek Pogorzel, ul. Świerkowa
31, 05 – 430 Celestynów
Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
w Otwocku Sp. z o. o. Pogorzel, ul. Świerkowa
31, 05 – 430 Celestynów.

Gospodarska olimpiada

3

sierpnia w Urzędzie Gminy odbyła się organizowana przez pracownika MODR Jolantę Sadoch-Krusiewicz Gminna Olimpiada
Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości.
W olimpiadzie udział wzięło
27 pań z terenu gminy Siennica.
Z ramienia MODR Siedlce imprezę
przeprowadziła Anna Matyszczak.
Po zapoznaniu z regulaminem
uczestniczki rozwiązywały specjalnie przygotowany test zawierający
30 pytań z zakresu racjonalnego
prowadzenia gospodarstwa domowego oraz z przedsiębiorczości
na wsi itp. Uczestniczki wykazały
się dobrą znajomością powyższych
zagadnień wykazując wyrównany
poziom wiedzy.
Po sprawdzeniu odpowiedzi
komisja wyłoniła laureatki olimpiady gminnej: I miejsce – Alina
Książek z miejscowości Starogród, II miejsce
– Irena Duszczyk z miejscowości Nowy Zglechów, III miejsce – Zdzisława Baytel z miej-

urząd

Umowę o wartości 574 513,95
zł brutto podpisał Wójt Gminy
Stanisław Duszczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Renaty Nowakowskiej. Termin
realizacji tego zadania to 1 miesiąc od dnia podpisania umowy
tj. do dnia 10 września 2021 r. Zadanie dofinansowane w ramach
Rządowego Fundusz Rozwoju
Dróg w wysokości 70% wartości
inwestycji.
Po podpisaniu umowy Wójt
Gminy i Wykonawca udali się
na odcinek drogi, który zostanie
przebudowany.

scowości Dąbrowa. Zwyciężczynie będą reprezentować gminę Siennica podczas olimpiady
powiatowej.
Laureatki zmagań otrzymały dyplomy oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez samo-

Chodnik
w Zglechowie

R

ealizacja projektu przynosi wiele
ekonomicznych i społecznych korzyści.
Z uwagi na duży ruch panujący na drodze relacji
Stara Wieś–Siodło–Kuflew brak chodnika
stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu
drogowego. Jest to główna droga w miejscowości
Zglechów, z której korzystają mieszkańcy.
Realizacja projektu poprawia bezpieczeństwo
mieszkańców miejscowości. Budowa chodnika
jest kolejnym etapem operacji rozpoczętej
w 2018 r., która także poprawia estetykę
miejscowości.

rząd gminy, natomiast wszystkie uczestniczki
– drobne artykuły gospodarstwa domowego.
Dodatkową niespodzianką było przyznanie
przez komisję trzech nagród za najlepszy „smakołyk”. I miejsce zdobyła Monika Soczewka z Bestwin za ciasto „malinowa chmurka”, II miejsce Barbara
Osica ze Starogrodu za tartę ze szpinakiem, a III miejsce Lucyna Dróżdż również z Bestwin za muffiny.
Po zakończeniu rywalizacji był czas
na kawę, herbatę i degustację wspaniałych słodkości oraz wypieków przygotowanych przez uczestniczki olimpiady.
Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom wysokiego poziomu wiedzy,
a wszystkim pozostałym dziękujemy za
udział.
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Aktywne gospodynie

K

oła gospodyń wiejskich szykują się do zakupów. Pomoże samorząd województwa
mazowieckiego. Wsparcie otrzyma aż 70 kół
i innych organizacji pozarządowych z powiatów garwolińskiego i mińskiego. Zakup wyposażenia gastronomicznego, integracja społeczności lokalnej czy zakup strojów ludowych
będzie możliwa dzięki 342 tys. zł z budżetu Mazowsza. Dziś umowy w tej sprawie podpisały
członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.
Jak podkreśla Janina Ewa Orzełowska,
koła gospodyń są stałym i bardzo ważnym
elementem wspólnot lokalnych na Mazowszu. – Aktywność wiejskich organizacji niejednokrotnie napędza całą lokalną społeczność. Środki, które dzisiaj przekazujemy,
pozwolą im wyposażyć się w sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji kolejnych cieka-

wych przedsięwzięć – dodaje członkini zarządu województwa.
Zakup wyposażenia gastronomicznego,
aktywizacja i rozwój kobiet czy organizacja
festynów i letnich pikników – samorząd Mazowsza wesprze aż 70 kół gospodyń wiejskich
i innych organizacji pozarządowych z powiatów garwolińskiego i mińskiego. Łącznie na
ten cel przekaże ponad 342 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie, jakie mogła uzyskać
jedna organizacja, to 5 tys. zł.
Samorząd Mazowsza w tym roku przeznaczy blisko 3 mln zł na wsparcie dla 604 organizacji. Według Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich na Mazowszu działa ich już
prawie 1,3 tys. – zaznacza członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. – Integrują lokalną społeczność, organizują ważne
dla mieszkańców wydarzenia i uroczystości
oraz podtrzymują
rodzimą kulturę
i tradycje. A naszą
rolą jest wspierać
ludzi aktywnych,
dlatego przekazujemy granty, dzięki
którym będą mogły działać jeszcze
sprawniej – dodaje.
Z naszej gminy
wsparcie otrzymały KGW Liderki
Żaków i KGW Ak-

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

19

września na stadionie gminnym w Siennicy odbyły się Zawody Sportowo –
Pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy
Siennica. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach sztafeta 7x50 metrów z przeszkodami
oraz ćwiczenie bojowe. W zawodach wzięło
udział 8 drużyn w tym jedna kobieca.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
I miejsce – OSP Żaków
II miejsce – OSP Siennica
III miejsce – OSP Zglechów
IV miejsce – OSP Dzielnik
V miejsce – OSP Grzebowilk
VI miejsce – OSP Starogród
VII miejsce – OSP Pogorzel
Oraz I miejsce w grupie „C” (kobiety)
– OSP Żaków
Pula nagród wynosiła 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
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tiwJa Żakówek. Uroczyste podpisanie umowy
o realizacji zadania publicznego wygranego
w konkursie pt. „Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” Zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie, zostało podpisane z członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego
– Janiną Ewą Orzełowską.
Konkurs organizowany był przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Otrzymana kwota wynosi 10 000 zł, która
posłuży do zakupu patelni gastronomicznej,
uchylnej, elektrycznej, okapu gastronomicznego oraz sześciopalnikowej kuchni elektrycznej. Urządzenia zasilą szeregi wyposażenia
świetlicy wiejskiej.
W tym roku to kolejny sukces Kół we
współpracy z UM, w ubiegłym roku również
zostały pozyskane środki z przeznaczeniem na
zakup pieca konwekcyjno-parowego.

jak solidna Edukacja

Gminne Przedszkole w Siennicy

W

dniu 24 czerwca w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Mamy i Taty połączona z zakończeniem
roku przedszkolnego. Uroczystość odbyła się
z udziałem rodziców.
Dzieci w grupach przedstawiły krótki program artystyczny, pięknie recytowały wiersze,
śpiewały piosenki, tańczyły i składały życzenia
swoim rodzicom.
Była to bardzo wyjątkowa uroczystość
pełna radości i dumy.
Na zakończenie uroczystości przedszkolaki
wierszem i piosenką pożegnały przedszkole,
następnie otrzymały od wychowawców dyplomy i książki.
Piosenką „Już wakacje zaczynamy” powitały nadchodzące wakacje.
I tak jak co roku kolejni absolwenci naszego
przedszkola opuścili nasze mury by po wakacjach, rozpocząć naukę w szkole. Życzyliśmy
im wielu sukcesów, nowych przyjaźni i speł-

nienia marzeń, a wszystkim przedszkolakom
słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Pod koniec czerwca zorganizowaliśmy
także zajęcia adaptacyjne dla naszych nowych przedszkolaków. Ze względu na trwającą pandemię zajęcia i zabawy odbyły się na
placu przedszkolnym. Były tańce, pląsy i inne
wspólne zabawy, które dostarczyły dzieciom

wiele radości. Nie obyło się bez słodkiego poczęstunku i nagród. Teraz we wrześniu wróciliśmy do przedszkola zdrowi, wypoczęci
i otwarci na nowe wyzwania.
Maria Kurcz
Karolina Wrzosek
Marzena Zgódka

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie

12

września w niedzielne popołudnie w naszej szkole odbył się festyn rodzinny – Pożegnanie lata. Skorzystaliśmy z pięknej pogody
i zaprosiliśmy do wspólnego świętowania całe rodziny z dziećmi, mieszkańców Starogrodu i okolicznych miejscowości. Gościem honorowym był
Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Beata Walas, witając
licznie zgromadzonych na placu szkolnym gości ,
uczniów i ich rodziców. Życzyła wszystkim dobrej
zabawy i radości z tych chwil spędzonych wspólnie z dziećmi. Część artystyczną przygotowaną
przez uczniów i nauczycieli poprowadzili przyszli absolwenci Zuzanna Ochmańska i Damian
Góral. Każda klasa zaprezentowała się w krótkim występie. Były piosenki, tańce i scenki teatralne. Publiczność gromkimi brawami nagradzała zarówno tych małych, jak i nieco starszych
artystów. Po ciekawym i barwnym programie
artystycznym zaprosiliśmy wszystkich do skorzystania z przygotowanych atrakcji festynu.
Niewątpliwie największym zainteresowaniem
cieszyła się loteria fantowa, w której każdy los
był wygrany. Uczestnicy festynu mogli skosztować pysznych ciast w kawiarence, smakowitych
kiełbasek z grilla, popcornu i waty cukrowej. Nabyte kalorie można było spalić na trampolinie
lub podziwiając pokaz strażacki w wykonaniu
druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Staro-

grodzie. Uczestnicy festynu chętnie dokonywali
zakupu cegiełek, zwłaszcza że nagrodą główną
w losowaniu, oprócz wielu innych atrakcyjnych
rzeczy, był rower. Trafił on w ręce naszej uczennicy Mai Balcer. Gratulujemy! Festyn uważamy
za bardzo udany. Dochód uzyskany podczas
wspólnej zabawy zostanie przekazany na potrzeby szkoły i zakup pomocy naukowych dla
naszych uczniów. Mamy nadzieję, że nie była to
ostatnia uroczystość jaką udało nam się zorganizować przed pandemicznymi obostrzeniami.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starogrodzie składają serdeczne podziękowania sponsorom: państwu Henryce i Markowi Kozyrom, Dariuszowi
Żaczkowi sklep ABC, państwu Małgorzacie i Jackowi Szubińskim, delikatesom Kulfon z Siennicy,
państwu Cieślakom Super Sklep Siennica, OSP
w Starogrodzie, firmie TIROSS z Sękocina oraz
wszystkim rodzicom, którzy wsparli organizację
festynu Pożegnanie lata w Starogrodzie.
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Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Zawiszy Czarnego w Żakowie
Podsumowanie roku szkolnego

R

ok szkolny 2020/2021 naznaczony był
wieloma wyzwaniami i nieoczekiwanymi
zmianami, z których zdalne nauczanie wydaje
się być najważniejszym. Jakie przyniesie efekty –
te edukacyjne, wychowawcze, społeczne i zdrowotne – obserwować będziemy przez kolejne
miesiące. Niewątpliwie jednak nauka w warunkach zdalnych wymagała nie tylko ciężkiej
pracy, ale i samodyscypliny ze strony uczniów.
Najlepszą Absolwentką Roku została Natalia Zagórska, nagrodzona specjalną Statuetką
– bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, sukcesy sportowe, zaangażowanie w wolontariat
i akcje ekologiczne, wzorowa postawa, a jak
się potem okazało – bardzo dobrze napisany
egzamin ósmoklasisty. Najlepsze wyniki w kl.
IV-VIII osiągnęli: Karolina Brzezek (kl. VI) –
średnia ocen 5,75; Natalia Zagórska (kl. VIII)
– 5,71 oraz Maria Kulka (kl. VIII) – 5,50 i Natalia Stankiewicz (kl. VI) – 5,50. W sumie wręczono 15 świadectw z wyróżnieniem – średnia
ocen powyżej 4,75.
Dziewięcioro najzdolniejszych uczniów
otrzymało Stypendium Wójta Gminy Siennica
za wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce w roku
szkolnym 2020/2021. Komisja Stypendialna na-

grodziła następujących uczniów: Natalia Zagórska, Maria Kulka, Karolina Brzezek, Natalia Stankiewicz, Paulina Bąk, Bartosz Piętka,
Marcel Szydłowski, Marta Kurowska i Róża
Krupa. W imieniu Pana Wójta, Stypendia wręczył Jego Zastępca Mariusz Kozera. Stypendia
otrzymali uczniowie, którzy obok wysokiej średniej i wyróżniającego się zachowania, AKTYWNIE działali w szkolnym wolontariacie, samorządzie uczniowskim i sławili imię naszej gminy
i szkoły godnie ją reprezentując w różnego rodzaju konkursach, akcjach i przedsięwzięciach.
W dniu zakończenia roku szkolnego powołany został także poczet sztandarowy na rok
szkolny 2021/2022 spośród wyróżniających się
w nauce i zachowaniu uczniów klasy VI i VII
szkoły podstawowej w następującym składzie:
Jakub Jarzębski – chorąży; Róża Krupa – asysta,
Natalia Bąk – asysta, Wiktor Śluzek – chorąży
II zmiany, Karolina Brzezek – asysta II zmiany
i Oliwia Kwiatkowska – asysta II zmiany.
„Za każdym indywidualnym sukcesem
stoją ludzie, czasem cały sztab ludzi...
Pełnych pasji, wytrwałości, wiary w drugiego człowieka, świadomych swej misji i powołania... Nauczycielom Publicznej Szkoły

Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie
– za ich kreatywność, oddanie, zaangażowanie,
za to, że nie tylko nauczają, wychowują, pokazują świat, ale też niewątpliwie UCZĄ MŁODE
POKOLENIE, JAK ŻYĆ” – z wdzięcznością,
Dyrektor Anna Duszczyk.

Zielona Szkoła w Beskidach
Kilkukrotnie przekładana z uwagi na pandemię, nareszcie doszła do skutku! W dniach
13-17 września uczniowie z Żakowa wzięli
udział w Zielonej Szkole w Beskidach.
Przez 5 dni górskich wojaży dzieciaki zdobywały szczyty Beskidu Śląskiego i Żywieckiego– w tym najwyższy w granicach Wisły –
Barania Góra 1220 m npm, a także Czantoria
995 m npm w Ustroniu. Dominowały piesze
wędrówki, ale i wjazd koleją linową krzesełkową był dla dzieciaków wielką atrakcją.
Uczniowie zwiedzili m.in. Istebną, a tam mieli
warsztaty i prelekcje na temat życia górali Beskidu Śląskiego oraz pokaz gry na tradycyjnych
instrumentach pasterskich. W Koniakowie byli
w Centrum Pasterskim, gdzie owieczki i certyfikowane oscypki zrobiły wśród nich prawdziwą
furorę, a w Muzeum Koronki podziwiali koronkowe rękodzieła. W Jaworzynce byli na trójstyku
granic: polskiej, czeskiej i słowackiej. Piękny Rynek, Zamek, Chiński Domek i mini zoo to atrak-
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cje Żywca, które podziwiali nasi uczniowie. Mieli
również okazję podziwiać kaskadę rzeki Soły,
wjechali koleją linowo-terenową na szczyt Góry
Żar, skąd obserwowali zbiornik wodny, będący
elementem elektrowni szczytowo-pompowej. Panorama Beskidów przy tak pięknej i słonecznej
pogodzie była zjawiskowa.
Duże wrażenie na dzieciakach zrobiła skocznia narciarska w Wiśle Malince, Galeria Sportowych Trofeów Adama Małysza oraz jego figura z czekolady. Park Miniatur, Wiślańska
Aleja Legend i Podań, czy
Aleja Wiślańskich Gwiazd
Sportu były atrakcjami kolejnego dnia Zielonej Szkoły.
A na deser – spacer Parkiem
Masaryka w Czeskim Cieszynie. Cieszyn i Czeski
Cieszyn są dziś dwoma miastami, rozdzielonymi przez
rzekę Olzę na stronę czeską
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i polską. W rzeczywistości jest to jedno miasto,
które przecina rzeka, a brzegi łączy kilka mostów, a przede wszystkim wspólna przeszłość.
Jak głosi legenda miasto to zostało założone na
początku IX wieku przez trzech braci, synów
księcia Leszka: Bolka, Leszka i Cieszka. Bracia
spotkali się przy źródle, gdzie do dziś znajduje się
Studnia Trzech Braci, stojąca w bocznej uliczce
niedaleko rynku w polskiej części miasta.
Złota polska jesień dopisała, a Zielona
Szkoła okazała się strzałem w 10!

jak Skarbnica

historii

Włoscy uczestnicy Powstania Styczniowego?

K

ilka metrów na prawo od kaplicy Święto- (zm. w 1837) i Antoni (zm. w 1838) oraz córka udział w Powstaniu Styczniowym. Następnie
chowskich, zbudowanej w 1887 r. na szczy- Helena Tekla (zm. w 1836). Kolejnym zmar- był urzędnikiem w Biurze Kontroli Drogi Żelacie siennickiego wzgórza cmentarnego, znaj- łym, potwierdzonym na płycie nagrobnej, jest znej Fabryczno – Łódzkiej. Jego żoną była Apoduje się grób rodziny Carossi. Kim oni byli mąż Julii Teresy – Bogusław. Bogusław Józef lonia Nowik. Jan Lucjan zmarł 18 maja 1909 r.
i jakie wiążą się z nimi historie?
Sykstus Carossi urodził się w Sosnowem 27 w Warszawie i … został pochowany na CmenNajwcześniej zmarłą osobą z tej rodziny, marca 1797 r. jako syn Jana Filipa – geologa, tarzu Powązkowskim.
Wcześniej w polu grobu była umieszczona
o której informacje znajdujemy na nowych opiekuna zbiorów geologicznych króla Stapiaskowcowych płytach, jest Julia Teresa Ca- nisława Augusta Poniatowskiego i Ludwiki również płyta marmurowa z napisem mówiąrossi. Czy był to jednak pierwszy pochówek z Gruszczyńskich. Uczył się w szkole kadetów cym o tym, że jest to „GRÓB BRACI CAROSna tym miejscu? Julia Teresa z Kowalskich w Kaliszu, później zapewne służył w polskim SICH, DZIEDZICÓW LASOMINA, UCZESTurodziła się w 1805 r. w Gójszczu w para- wojsku (zmarł bowiem jako były oficer byłych NIKÓW POWSTANIA 1863 r.” W tym miejscu
fii Kałuszyn. Była jedną z córek Antoniego wojsk polskich), nie znamy niestety przebiegu należy dokonać sprostowania. Nie są tu jednak
Wierusz – Kowalskiego i Ewy z Hińczów – jego służby. W 1834 r. w Siennicy wziął ślub pochowani bracia Carossi, ale ojciec Bogusław
dzierżawców majątku. W 1826 r. wyszła za z wdową Julią Teresą z Kowalskich Serkow- oraz jego syn Antoni – właściciele Lasomina.
mąż za Ignacego Serkowskiego, wówczas po- ską, z którą miał kilkoro dzieci. Po sprzedaNa metalowym ogrodzeniu grobu znajdurucznika Grenadierów Gwardii. Małżonkowie niu majątku Sosnowe, osiadł z rodziną w La- jemy ponadto małą tabliczkę informacyjną
zamieszkali na terenie warszawskiej Cytadeli sominie. W 1867 r. dokonał podziału swych z następującym napisem: „Ś.P. GRÓB CAna ulicy Fawory i mieli troje dzieci: Ignacego dóbr pomiędzy czworo dzieci. Zmarł w Dłu- ROSSICH, WŁOSKICH UCZESTNIKÓW POJuliusza, Ludwikę Natalię i Helenę Teklę. żewie 27 października 1877 r., gdzie miesz- WSTANIA 1863 ROKU”. Informacja ta także
W 1828 r. Julia zakupiła na swoje nazwisko kał u swej córki Bronisławy Ludwiki, wdowy nie jest do końca prawdziwa. Uczestnikami Pomajątek Lasomin, który przekazała w doży- po Ludwiku Dłużewskim, a matki Stanisława wstania Styczniowego faktycznie były bowiem
wotnie użytkowanie swojemu ojcu. W 1831 Benedykta. Na bocznej części piaskowcowej wnuki Jana Filipa Carossi, Włocha urodzor., w czasie Powstania Listopadowego, w bi- płyty umieszczono informację dotyczącą An- nego w Rzymie, geologa, dyrektora gabinetu
twie pod Jędrzejowem zginął jej mąż. Po tym toniego Carossi. Antoni Carossi urodził się 25 historii naturalnej, kapitana wojsk litewskich,
wraz z dziećmi zamieszkała w Lasominie. 15 czerwca 1837 r. w Sosnowem w parafii Oleksin masona, ale już polskiego szlachcica (co cielipca1834 r. w Siennicy wzięła ślub z Bogu- jako jedno z bliźniąt. Był synem Bogusława kawe, jego portret obejrzeć można w Muzeum
sławem Carossi, przyjacielem swojego męża, i Julii Teresy z Kowalskich. Wraz z rodzeń- Diecezjalnym w Siedlcach).
właścicielem majątku Sosnowe pod Siedlcami. stwem brał udział w Powstaniu StycznioSpośród nich – Jan Lucjan Carossi, został
Małżonkowie początkowo mieszkali w Sosno- wym. Ożenił się z Walentyną Trojanowską, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim,
wem i tam na świat przychodziły ich kolejne z którą miał dwóch synów – Władysława Jó- Ludwika Bronisława zmarła 11 marca 1929 r.
dzieci, z których jedynie czworo dożyło wieku zefa i Franciszka Henryka. Był właścicielem i pochowana została na cmentarzu przyklaszdorosłego. Później, w 1850 r., osiedli w Laso- majątku Lasomin, gdzie zmarł 26 maja 1883 r. tornym w Siennicy obok męża i synów, a Brominie i tutaj w 1854 r. Julia Teresa zmarła. JePo przeciwnej stronie grobu znajdujemy ko- nisław Melchior Aleksander Carossi zmarł
śli faktycznie została pochowana na cmenta- lejną inskrypcję, dotyczącą Jana Carossi.
w Warszawie 2 listopada 1931 r. jako poruczrzu parafialnym, w grobie rodzinnym, byłby
Jan Lucjan Carossi urodził się 2 stycznia nik – weteran Powstania Styczniowego i poto jeden z najstarszych znanych i zachowa- 1844 r. w Sosnowem w parafii Oleksin, jako naj- chowany został na Cmentarzu Powązkowskim
nych pochówków. W tym miejscu należy za- młodsze dziecko Bogusława i Julii Teresy z Ko- w kwaterze powstańczej.
dać pytanie, gdzie spoczęli jej rodzice – Ewa walskich. Wraz ze starszym rodzeństwem brał
Waldemar Piekarski
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Bronisław Julian Czarnocki

H

erbu Lis, urodzony w sierpniu 1896 r. liorację większości ziem majątku. Powiększył przebywali rekonwalescenci – niemieccy ofiw Oziemkówce koło Garwolina z ojca wielkość stawów do ponad 20 ha lustra wody. cerowie. Wbrew pozorom ułatwiało to orJózefa Czarnockiego i matki Wiktorii Wą- Prowadził wzorową hodowlę zarodową bydła ganizowanie pomocy dla ruchu oporu oraz
dołowskiej. Szkołę średnią ukończył w 1915 – ponad 150 krów zarodowych. Liczne buhaje ukrywanie żydów, bo ograniczało działalność
r. w Gimnazjum w Siedlcach. Po wybuchu zdobywały nagrody na wystawach krajowych żandarmerii niemieckiej i policji.
I wojny światowej został wcielony do armii m.in. we Lwowie.
W sierpniu 1944 r. Bronisław Julian Czarrosyjskiej. Służył w niej w kompanii saperów
W 1938 r. zawarł związek małżeński nocki został aresztowany przez Urząd Bezgdzie został ranny. W końcu października z wdową Jadwigą Kasprowicz. Z tego związku pieczeństwa z Mińska Mazowieckiego. Uwol1917 r. wstąpił do I Korpusu Wojska Polskiego w marcu 1941 r. urodziło się dwóch chłop- niony został dzięki pomocy syna pracownika
w Bobrujsku na Białorusi, pod dowództwem ców bliźniaków – starszy z nich Zygmunt majątku z Siennicy, który był pracownikiem
generała Dowbor-Muśnickiego. Do lutego 1918 Edward Maciej zginął tragicznie w wieku UB. Po wprowadzeniu reformy rolnej musiał
r. toczył walki z bolszewikami między innymi 9 lat. Młodszy Andrzej Józef Czarnocki opuścić majątek w październiku 1944 r., miał
pod Owruczem obecnie Białoruś. W maju te- żyje do tej pory i mieszka pod Warszawą. na to 24 godziny. Pracownicy majątku Siengoż roku został zdemobilizowany. Po powrocie Żona Jadwiga Czarnocka wspomagała nica napisali pismo do PKWN w Lublinie
do kraju wstąpił na Wydział Rolniczy Szkoły męża zajmując się uprawą kwiatów m.in. w obronie dziedzica z prośbą „o pozostawieGłównej Gospodarstwa Wiejskiego w War- storczyków dostarczanych do Warszawy. nie dziedzica” (patrz: Sienniczka Nr 1(8)2021).
szawie. Po wybuchu wojny polsko-bolszewic- Pomocna w tym była oranżeria wybudowana Dziedzic Siennicy przeniósł się do Warszawy.
kiej w 1919 wstąpił jako oficer do armii pol- w latach dwudziestych. Zajmowała się W 1946 r. podjął pracę w Centrali Mięsnej
skiej. Przeszedł szlak bojowy przez Polesie nad również działalnością społeczno-edukacyjną, w Warszawie.
środkowy Dniepr. Walczył pod dowództwem prowadząc naukę czytania i pisania dla
W Warszawie był wielokrotnie zatrzypułkownika Rola-Żymierskiego. W 1921 r. po dzieci pracowników majątku i okolicznych mywany i przesłuchiwany przez Urząd Bezpieczeństwa. Dopiero po dłuższym pobycie
zdemobilizowaniu, w stopniu porucznika, od- mieszkańców.
znaczonego Krzyżem Walecznych z okuciami,
Majątek zarządzany był w duchu postępu w szpitalu w 1952 r. pozostawiono go w spozajął się po ojcu Józefie Czarnockim zarządem pomimo braku doprowadzonego prądu – dzia- koju. Do emerytury pracował w Rybackiej
rodzinnego majątku Siennica (ojciec zmarł na łała lokomobila dostarczająca prąd dla obsługi Spółdzielni „Wisła”. Po udarze, którego doznał
„hiszpankę” w 1918 r. i został pochowany na sprzętu i dworu. Powstała folwarczna straż po- w 1965 r. ciężko chorował. Zmarł w maju 1967
cmentarzu w Siennicy). Julian Czarnocki kon- żarna, działająca także w przypadku pożaru r. i został pochowany w grobie rodzinnym na
tynuował przerwane studia na SGGW w War- na terenie wsi. Po wybuchu II wojny światowej Powązkach w Warszawie.
szawie, którą ukończył 1 lipca 1925 r. z tytułem dziedzic zgłosił się do władz wojskowych jako Żyjący syn Andrzej Józef Czarnocki w 1970
inżyniera agronoma.
oficer rezerwy, ale nie został zmobilizowany r. ożenił się i posiada dwie córki Agnieszkę
Działał w organizacjach ziemiańskich, spo- (miał 43 lata). W czasie okupacji działał w ru- i Patrycję oraz dwóch synów Michała
łecznych i politycznych. Był zapalonym myśli- chu oporu wspomagając partyzantów głównie i Tomasza. Starszy syn Michał Czarnocki powym w powiatowym kółku myśliwskim. W la- z Armii Krajowej. Pomagał także w ukrywa- siada trzech synów, starsza córka ma dwóch
tach trzydziestych przez dwa lata był prezesem niu i dożywianiu licznych rodzin żydowskich synów a młodsza dwie córki i syna.
Powiatowego Zarządu Narodowej Demokracji w oddalonym własnym folwarku Wandzin.
Sporządził syn – Andrzej Józef Czarnocki
w Mińsku Mazowieckim. W latach trzydzie- Z nakazu władz niemieckich od początku
stych przeprowadził bardzo kosztowną me- wojny niemiecko-bolszewickiej we dworze

Nadzieja na odbudowę siennickiego zabytku

Z

radością w duszy i nadzieją przeczytałam w numerze 2 (9) „Sienniczki” o wizycie w Siennicy Pani Poseł Teresy Wargockiej, która w towarzystwie Wójta Stanisława
Duszczyka i kustosza Muzeum Tadeusza Gnoińskiego odwiedziła zamknięty od kilkunastu
lat i czekający na remont budynek internatu Liceum Pedagogicznego i Zespołu Szkół. Od początku lat osiemdziesiątych do 2009 r. w tych
zabytkowych salach mieściła się Izba Pamiątek Siennickich Szkół, nosząca obecnie nazwę
Siennickie Muzeum Szkolne. Z niszczejącego
gmachu cenne zbiory muzealne zostały przeniesione do budynku warsztatów szkolnych,
czekając na powrót do dawnych barokowych
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pomieszczeń, które przez 60 lat, od 1866 do tablica z I Zjazdu Sienniczan z 1923 r. z napi1926 r., były siedzibą siennickiej uczelni peda- sem: „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Pamięci
gogicznej. Przypomnijmy – to tu, w układzie Wychowańców Seminarium Siennickiego, poprzestrzennym XVIII-wiecznego klasztoru re- ległym w obronie Ojczyzny Cześć! Siennica,
formatów, pomieszczenia te pełniły funkcje 1923 r.” Powinnością absolwentów Uczelni, do
dydaktyczne carskiego, a od 1915 r. Królew- których należę, byłoby złożenie przy muzealsko-Polskiego Seminarium Nauczycielskiego. nych tablicach symbolicznej wiązanki kwiatów
Zaś od 1919 r. mieściło się w nich Państwowe – po otwarciu zabytkowego budynku i powroSeminarium Nauczycielskie Męskie. Dopiero cie Muzeum do miejsca, w którym działa się
w 1926 r. seminarzyści przenieśli się do nowo historia siennickiej Szkoły. Szkoły niezwykłej,
wybudowanego gmachu Szkoły, urzekającego zasłużonej dla regionu i kraju, obchodzącej
w 2021 r. jubileusz 155 lat istnienia.
do dziś swą architekturą.
Czym jest siennickie Muzeum dla osób odW zabytkowych salach dawnego Seminarium wołają o pamięć historyczne tablice, m.in. wiedzających Siennicę? W 2005 r. na zapro-

historii

szenie Dyrektora Stanisława Czajki wystąpił
z koncertem w kościele w Siennicy mój Chór
Amici Canentes, zespół Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego,
z okazji jubileuszu 140 lat historii Szkoły. Oto
fragment wpisu jednego z chórzystów do
Księgi Pamiątkowej Muzeum:
„Muzeum w Siennicy? Grzechem byłoby nie
zwiedzić, nie podziwiać, nie usłyszeć wszystkiego, co nam o Siennicy i jej społeczeństwie
Pan Kustosz [Stanisław Czajka] powiedział.
Muzeum gromadzi unikalne zbiory przedmiotów zabytkowych, o znaczącej wartości
historycznej. Osobliwe, że to wszystko autentyki. Zaczynam myśleć o Siennicy, o jej społeczeństwie, z szacunkiem i uznaniem. Jest tu
czytelny fragment Polski, jest ilustracja życia
mieszkańców regionu (…). Ileż wzruszenia wywołuje mapa Polski w granicach sprzed 1939
roku… Te wszystkie zgromadzone tu militaria, fotografie, dokumenty, pamiętniki…
Każdy nawet drobiazg świadczy o przywiązaniu tutejszych ludzi do otoczenia, środowiska,
przeszłości – i ich własnej Ojczyzny. Muzeum
w Siennicy?... To słabo powiedziane…W mojej
najbardziej prywatnej opinii to nie muzeum,
lecz Sanktuarium Patriotyzmu Sienniczan.”
W podpisie: Kazimierz Burchard, artysta Filharmonii Narodowej, były instruktor Chóru
Uniwersytetu Warszawskiego.
Wspierajmy zatem starania, by plan rewitalizacji siennickiego zabytku znalazł mecenat
i sponsorów, i by „Sanktuarium Patriotyzmu
Sienniczan” powróciło w dawne historyczne
miejsce.
Maria Laskowska

Trzy sztandary

C

złowiek w swoim życiu spotyka się i posługuje wieloma symbolami. Jednym z takich
symboli jest sztandar szkolny, z którym często
stykamy się już podczas pobierania nauki na
szczeblu podstawowym, a później gdy uczęszczamy do szkoły średniej; na ogół sztandar towarzyszy nam podczas różnych ważnych wydarzeń życia szkolnego. Sztandar jest znakiem
rozpoznawczym, potwierdza naszą przynależność do rodziny szkolnej, dla społeczności
szkolnej jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką
jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Wymaga
szacunku wyrażanego także właściwą postawą w jego obecności, a również solidną nauką i wzorowym zachowaniem. Uroczystości
z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych
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jak Skarbnica
postaw jego poszanowania. Udział w poczcie
sztandarowym jest największym zaszczytem
i wyróżnieniem dla ucznia.
W historii szkół średniego szczebla w Siennicy uroczystości przekazania sztandaru społeczności szkolnej zdarzyły się trzy razy.
Pierwsza miała miejsce 105 lat temu, 19
grudnia 1916 r. Sztandar ufundował jeden
z założycieli polskiego seminarium nauczycielskiego dla chłopców w Siennicy i żeńskiego seminarium w Mińsku Mazowieckim – ziemianin Stanisław Dłużewski. „Jaki
siew, taki plon”, to hasło znajdujemy na pierwszym naszym sztandarze. Towarzyszy ono naszej szkole od tamtej pory do dziś. Dłużewski
stwierdził, że aby wzmocnić i uzewnętrznić
ducha polskiego wśród społeczności szkolnej,
należy szkole nadać sztandar, symbol z którym uczniowie i nauczyciele będą się utożsamiać. Sztandar ten, niestety, nie przetrwał II
wojny światowej. Na szczęście posiadamy jego
opis autorstwa fundatora i kilka zdjęć, dzięki
czemu wiemy jak wyglądał. Na jednym z płatów umieszczono wizerunek Orła Białego „Jak
rycerstwo nasze pod sztandarem Orła Białego
[…] broniło granic Ojczyzny i dziś gorąco pragnie wywalczyć zburzoną Jej egzystencję państwową, tak Wy pod tymże godłem w cichej
i nad wyraz mozolnej pracy zdobywajcie i rozszerzajcie granice ducha i świadomości narodowej.” – pisał Stanisław Dłużewski. Na drugiej stronie widniał wizerunek Siewcy i hasło
„Jaki siew, taki plon.” „Zasiewajcie więc miłość
Ojczyzny i ducha poświęcenia, bądźcie pewni,
iż wyrośnie Rzeczpospolita wielka i potężna!”
zwraca się St. Dłużewski do seminarzystów,
przyszłych nauczycieli. Drzewce zwieńczono
wizerunkiem Sowy – symbolu mądrości i rozwagi. St. Dłużewski w ten sposób uzasadnia
ten wybór: „Ludzie bez światła nauki są nieszczęśliwi, jak niewidomi. A tyle jeszcze chat
naszych jest pozbawionych jasnego promyka
nauki, któryby jej stropy rozświecił.”

Na kolejny sztandar szkoła czekała 72 lata,
ponieważ następny otrzymała dopiero w 1988
r. Pan dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
Franciszek Witek przykładał wielką wagę do
tradycji i ceremoniału szkolnego. Jego starania
uwieńczone zostały 27 maja, kiedy to podczas
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historii

pięknej uroczystości na placu przyszkolnym
społeczność szkolna otrzymała sztandar, a Zespół Szkół oraz Studium Nauczycielskie otrzymały imię Kazimierza i Hipolity Gnoińskich,
patronów niejako przywróconych po przerwie
od likwidacji Liceum Pedagogicznego. Nowy
sztandar różnił się od swojego poprzednika.
Zrezygnowano przede wszystkim z wizerunku
Siewcy. Na błękitnym polu, w centrum, znalazła się czerwona tarcza szkolna z nałożonym
na nią herbem Siennicy, ale obok nazwy szkoły
umieszczono hasło „Jaki siew, taki plon”, które
stało się łącznikiem z tradycją Seminarium
Nauczycielskiego. Na drugiej stronie sztandaru umieszczono na biało-czerwonym tle
godło państwowe. Drzewce zwieńczono wizerunkiem Orła. W późniejszych latach, po
zmianach ustrojowych w naszym kraju, dohaftowano koronę i zmieniono także Orła na
drzewcu.
W najnowszej historii szkoły szczególnie
zapisał się rok 2005, kiedy to społeczność
szkolna otrzymała trzeci z kolei sztandar, z orłem w koronie i aktualną nazwą szkoły. Ówczesny dyrektor szkoły
Stanisław Czajka zadbał
by wprowadzony w czasie uroczystości szkolnych nowy ceremoniał
nawiązywał do tradycji
Seminarium Nauczycielskiego. 10 czerwca
2005 r. w siennickim
kościele parafialnym
odbyła się podniosła
uroczystość poświęcenia nowego sztandaru,
a następnie na szkolnym
dziedzińcu przekazano
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sztandar społeczności szkolnej. Sztandar ten
służy szkole do dziś. Towarzyszy wszystkim
ważnym wydarzeniom w życiu szkoły, takim
jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
Dniom Patronów, rocznicom państwowym organizowanym w Siennicy i w powiecie mińskim, a także i smutnym pożegnaniom wybitnych nauczycieli, dyrektorów i absolwentów
szkoły. Swoim wyglądem nawiązuje do poprzedniego, ale poprzez umieszczenie znanego
już nam hasła „Jaki siew, taki plon.” także do
pierwowzoru. Na błękitnym tle znajduje się
w dalszym ciągu czerwona tarcza szkolna z nałożonym na nią herbem Siennicy. Obok nazwy
szkoły umieszczono ponadto kilka dat przypominających ważne w dziejach szkoły wydarzenia: 1866 powstanie szkoły, 1916 pierwszy
sztandar, 1988 drugi sztandar i 2005 trzeci
sztandar. Na drugim z płatów na biało czerwonym tle widnieje Godło Państwowe, napis
Rzeczypospolita Polska i data 2005. Drzewce
wieńczy Orzeł w koronie.

Na zakończenie wypada zauważyć, że to już
33 lata nieprzerwanie sztandar towarzyszy naszej szkole. Zmieniają się co roku poczty sztandarowe, do których typowani są niezmiennie
wyróżniający się w nauce uczniowie o nienagannej postawie i wyróżniającym się zachowaniu. Przekazują oni sztandar pod opiekę
młodszym kolegom jak pałeczkę sztafetową
pokoleń wraz z całą jego symboliką, wiedzą
o historii i tradycji szkoły.
Tadeusz Gnoiński

jak spotkanie z

kulturą i książką

Gminna Biblioteka Publiczna
w Siennicy

B

iblioteka zakończyła realizację projektu „Sieć na
kulturę w podregionie warszawskim wschodnim” realizowanym przez Fundację Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju.
Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość poszerzyć swoje umiejętności cyfrowe oraz zapoznać
się z metodami sprawdzania wiarygodnych źródeł
informacji. W ramach warsztatów Biblioteka otrzymała sprzęt komputerowy (6 laptopów), który dopełnił wyposażenie Czytelni Internetowej.
Projekt został współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
(działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywizacji cyfrowej”.)
Dziękujemy uczestnikom warsztatów za zaangażowanie i współpracę.

N

arodowe Czytanie (NC) już na dobre zagościło w kalendarzu Biblioteki. Tegoroczna lektura to dramat „Moralność pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli
Zapolskiej. Jubileuszowa (dziesiąta) edycja
odbyła się w filii bibliotecznej w Grzebowilku z udziałem uczniów klas VII-VIII.
Prowadząca wydarzenie Urszula Szajkowska przedstawiła osobę autorki wybranej
w tym roku lektury i zaprosiła podopiecznych do wspólnego odczytania fragmentu
dramatu. Uczestnicy NC na własnych egzemplarzach lektury otrzymali pamiątkowy
stempel okolicznościowej pieczęci tegorocznej odsłony wydarzenia.
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kulturą i książką

Kłosy Kultury Gminy Siennica

T

egoroczne dożynki gminno-parafialne
wyróżniały się spośród okolicznych świąt
plonów swojskim brzmieniem i edukowaniem w zakresie tradycji wiejskich. Organizatorzy: Urząd Gminy w Siennicy, Gminna
Biblioteka Publiczna oraz Parafia św. Stanisława B.M., postawili na obrzędy dziękczynne, muzykę folklorystyczną i krzewienie kultury ludowej.
Mszę świętą celebrował ks. proboszcz Marek Kasprzak z udziałem ks. Dariusza Stonio
i diakona Mariusza Kowalskiego, który wygłosił kazanie. Po Eucharystii mieszkańcy
sołectw: Nowa Pogorzel, Pogorzel, Siodło,
Zglechów, Żaków i Żakówek przekazali na
ręce Ks. Dziekana i Wójta Gminy Stanisława
Duszczyka pięknie wypieczone chleby i strojne
kosze z darami ziemi. Rolnicy z Pogorzeli przybyli na swe święto także z tradycyjnym wieńcem dożynkowym. Stosowną dekorację ołtarza-sceny z użyciem m.in. oryginalnego wozu
drabiniastego wykonała sekcja BIS z Biblioteki.
Wśród kłosów żyta i świetlistych słoneczników
nad całym wydarzeniem czuwał z obrazu św.
Izydor Oracz – patron rolników.
Część artystyczną dożynek poetycko, bo
wierszami, rozpoczęli Wójt Stanisław Duszczyk i Dyrektor GBP Elżbieta Jurkowska, witając zebranych słowami wdzięczności za trud
pracy na roli i życzeniami dobrej zabawy. Słowno-muzyczne przedstawienie kontynuował
Zespół Sienniczanki z Klubu Senior+ (GOPS
w Siennicy) z akordeonistą Janem Jurkiem pod
kierunkiem Moniki Pszkit, radośnie wykonując tradycyjne piosenki ludowe oraz wielopokoleniowa grupa mieszkańców Gminy Siennica deklamująca wiersze o pięknie polskiej
ziemi, wsi i tradycji: Olga Szubińska i Adrian
Broda, Elżbieta Królak i Józef Kopa, Zuzanna
Pszkit i Maksymilian Jurkowski, Sara Jurkowska i Bartosz Jurkowski oraz Antonina Gałązka
i Ryszard Łubkowski.
Swojski klimat występu Kapeli Ludowej
Mazowszaki zachęcił wiele par do odtańczenia oberka, polki czy tanga, zaś żywiołowy
koncert profesjonalnego Młodzieżowego Zespołu Ludowego Guzowianki (Gmina Orońsko
w powiecie szydłowieckim) porwał do wspólnej zabawy całą publiczność, która bawiła się
w ogromnym kółeczku wymieniając między
sobą życzliwe uśmiechy.
Wszystko to działo się na terenie zabytkowego Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich
w Siennicy a w roli prowadzących wystąpili
Monika Pszkit (Koordynator kultury GBP) i Jakub Mazek (Prowadzący sekcję Baza Inicjatyw
Społecznych GBP).
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Podtrzymując tradycje naszej mazowieckiej
wsi rozstrzygnięto konkurs na najlepszy chleb
dożynkowy. Jurorami byli uczestnicy wydarzenia degustujący każdy ze zgłoszonych do kon-
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kursu bochen a zwycięzcami okazały się panie:
Maria Osica (Pogorzel) – I miejsce, Mirosława
Woźnica (Żaków) – II miejsce, Bożena Okrzejska (Zglechów) – III miejsce. Z kolei w konkur-

jak spotkanie z
sie wiedzy o tradycjach wiejskich najbardziej
obeznane w temacie były gospodynie: Mieszkanki Pogorzeli i Nowej pogorzeli (I miejsce),
Krystyna Gałązka (II) i Weronika Wiącek (III).
W zmaganiach tych, przygotowanych i prowadzonych przez Ryszarda Łubkowskiego, wykorzystano eksponaty z Siennickiego Muzeum
Szkolnego udostępnione przez kustosza Tadeusza Gnoińskiego.
Dzieci miały okazję poznać kilka zabaw-tańców podczas animacji tańca ludowego poprowadzonej przez Annę Pieniak – instruktora
tańca i nauczycielkę wychowania fizycznego.
Po tej ogromnej dawce muzyki ludowej uczest-

kulturą i książką

nicy Kłosów ruszyli w tany bawiąc się do późnego wieczora w rytm przebojów zespołu
Record.
Przedsięwzięcie współfinansowane było ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu Gminy w Siennicy. Tegoroczna edycja Kłosów Kultury Gminy Siennica odbyła się w ramach Jubileuszu 800-lecia
najstarszej pisemnej wzmianki o Siennicy
oraz projektu Powiat Miński Stolicą Kultury
Mazowsza.
SPONSORZY wydarzenia:
• Centrum Techniczne Gałązka
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• Warsztat Samochodowy Kobyliński Arkadiusz Zalesie
• Ubezpieczenia Jurkowski Siennica
• Kwiaciarnia Agata Jaworska Siennica
• Wyroby Tradycyjne Sebastian Domański
i Kinga Domańska-Lis Siennica
• Delikatesy Kulfon Siennica
PARTNERZY:
• Siennickie Muzeum Szkolne
• Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza
Gnoińskich w Siennicy
FOTORELACJA:
Archiwum Chwil Izabela Pszkit
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kulturą i książką

Sekcja

Historyczna

Historyczna
rehabilitacja

O

d blisko 12 lat mieszkańcy byłej Starej Wsi
zabiegają o przywrócenie dobrego imienia rodzinie Czarnockich. Podczas procedury
nadania nazw ulic (min. droga do Zglechowa)
uczestnicy głosowania zdecydowanie opowiedzieli się za nazwą Czarnockiego. Uznaliśmy,
że Patron ulicy będzie najlepszą formą upamiętnienia ostatniego właściciela Majątku
Siennica, z którym będą się identyfikować
(adresowo) nawet przyszłe pokolenia.
Cztery lata temu na zaproszenie SH i Wójta
Zielińskiego przyjechali do Siennicy przedstawiciele Czarnockich; z pewną obawą z jakim spotkają się przyjęciem, ponieważ od 1944
r., kiedy zostali wypędzeni ze swoich włości
rodowych, byli szykanowani, prześladowani
przez ówczesne władze (PRL) a historia o ich
gospodarowaniu w Siennicy zacierana. Wizyta przebiegła pomyślnie (opis archiwum
GBP), dlatego w tym roku (20 czerwca) przybyła tu ponownie prawie cała Rodzina a okazją do tego była nasza coroczna impreza
Siennickie Spotkania Plenerowe, w której
Czarnoccy pragnęli uczestniczyć, by poznać
bliżej mieszkańców.
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Po powitaniu i wręczeniu okolicznościowych pamiątek (publikacje gminne o Siennicy), udaliśmy się do Siennickiego Muzeum
Szkolnego celem nagrania wywiadu. Sympatyczna atmosfera, którą zapewnił kustosz
Tadeusz Gnoiński, pozwoliła na szczerą rozmowę o historii i współczesnej egzystencji rodziny Czarnockich. Po nagraniu i krótkim spacerze po ogrodzie szkolnym udaliśmy się na
prawie dwugodzinną wycieczkę po dawnych
siennickich dobrach ziemskich z zachowaniem
prywatności (w większości obserwacja z dróg
publicznych). Z największym zachwytem nasi
Goście komplementowali uroki krajobrazowe
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z panoramą Siennicy z miejsca dawnego dworu
i folwarku Wandzin (za stawami w stronę Łękawicy). Następnie Czarnoccy udali się na stadion
przy SP, gdzie przeprowadzili wiele rozmów
z mieszkańcami gminy, przedstawicielami Samorządu Gminnego i nawet z posłanką Ziemi
Mińskiej Teresą Wargocką. Jeszcze przez dłuższy czas nasi goście kontemplowali wrażenia
po 8 godzinnym pobycie w Siennicy siedząc
na zacienionych ławkach Skweru Jana Pawła II.
Dziękujemy Waldemarowi Piekarskiemu za
nagranie wywiadu i wykonanie zdjęć.
Zbigniew Szubert

jak spotkanie z

kulturą i książką

Pradziejowa Nobilitacja Siennicy

N

iekwestionowaną, rozpowszechnioną
tradycją w naszym kraju, są obchody Jubileuszu nawiązujące do początków istnienia
miast i wsi, potwierdzone znanym dokumentem. 10 lat temu Warszawa obchodziła 700-lecie, my możemy poszczycić się aż 800-letnią
historią. Nasz jubileusz (obchodzony w br.),
na zaproszenie SH, ubogacili swoją obecnością
16 czerwca wybitni przedstawiciele świata nauki na czele z dr Anną Saliną – Kierownikiem
Zespołu Słownika Historyczno – Geograficznego Mazowsza w Średniowieczu Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Gościem Honorowym delegacji był dr Kazimierz Pacuski
– specjalista z historii Mazowsza w średniowieczu i epoce nowożytnej IH PAN, któremu
zawdzięczamy identyfikację Siennicy w/g instniejących dokumentów z 15 czerwca 1220 r. Do
grona naukowców dołączył znany archeolog,
regionalista, muzealnik, kustosz Muzeum Historycznego w Legionowie – Wawrzyniec Orliński. Program wizyty obejmował min. sesję

objazdową po historycznych miejscach w Siennicy i gminie, nagranie okolicznościowego
wywiadu, spotkanie z wolontariuszami SH,
Wójtem, dyrektor GBP, dyrektor ASP w Dłużewie i naszymi Siostrami Kapucynkami.
Plenerowym spotkaniom towarzyszyła
piękna pogoda i bardzo sympatyczna atmosfera; goście byli
zauroczeni malowniczymi krajobrazami,
zwłaszcza pradoliny
Sienniczki, Piasecznej i Świdra (Dłużew,
Starogród).
Dla nas, mieszkańców gminy, najważniejszym celem
spotkania była profesjonalna, naukowa
autoryzacja naszej
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najdawniejszej historii. Goście pozostawili
nam wiele informacji z zasobów Instytutu
dotyczących nieznanych dotąd wydarzeń
historycznych. Z racji obszernej ilości
pozyskanych materiałów przedstawimy tylko
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jak spotkanie z
konkluzje. Zdaniem dr. Pacuskiego nazwa
Siennica pochodzi pierwotnie od nazwy naszej rzeki z czasów słowiańskich (500 – 600 r.
n.e.) i taką nazwę przyjęła w XI w. „leśna osada
Bartników”, położona w pobliżu obecnej ulicy
Wierzbowej. Siennica do XV w. nie była typową wsią rolniczą, tylko osadą Bartników zajmujących się pozyskiwaniem (z barci leśnych)
miodu i jego przetwórstwem. W tamtym czasie osady tego typu były położone przy traktach komunikacyjnych z wybudowanymi przez
właścicieli dworami myśliwskimi, stajniami
dla koni (min. w celu polowania i transportu
produktów bartniczych). Charakter funkcjonowania osady potwierdza Księga Ziemi
Czerskiej, w której zamieszczona jest informacja o sporze sądowym Bartników z Siennicy w 1408 r. Zaskoczeniem – konsternacją
dla naszych Gości była informacja o tym, że
funkcjonuje do dziś nazwa „Las Niedźwiadny”,
w którym zapewne koczowały niedźwiedzie
z okolicznej puszczy spragnione siennickiego
miodu. Delegacja naukowa stwierdziła jednoznacznie, że należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji państwowej, by nadać nazwy
urzędowe dla w/w lasu oraz przywrócić prawidłową nazwę rzeczki na „Sienniczkę” (w XIX
w. powstało zdrobnienie nazwy z racji zmniejszenia zasobów wodnych) w celu zachowania
dziedzictwa kulturowego w nazewnictwie. Dr
Salina i dr Pacuski wyjaśnili też pokrewieństwo właścicieli Siennicy w XV w. – rycerza
Daćboga i jego syna Stanisława Siennickiego
(założyciela miasta Siennicy, który przyjął nazwisko od nazwy naszej osady). Natomiast archeolog Orliński opowiedział o prehistorycznych mieszkańcach naszej gminy na podstawie
artefaktów zgromadzonych w Siennickim
Muzeum Szkolnym (pełen podziwu dla ilości
zbiorów) i eksponatów siennickich będących
w posiadaniu Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Całodzienny i jakże
owocny pobyt Delegacji Naukowej zakończył
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kulturą i książką

się obustronnymi deklaracjami dalszej współpracy i wręczeniem kurtuazyjnych upominków z ziemi siennickiej.
Mamy nadzieję, że pozyskane materiały historyczne zostaną wykorzystane do promocji
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naszej gminy i będą rozpowszechniane przez
instytucje gminne (np. szkoły) oraz zostaną
zachowane dla przyszłych pokoleń.
Zbigniew Szubert

jak spotkanie z

kulturą i książką

Międzypokoleniowy Chór Kameralny KANON

N

asz chóralny zespół nie zwalnia tempa
pracy. W ostatnich trzech miesiącach zaśpiewał na 8 ślubach (czasem na dwóch uroczystościach jednego dnia!) w kościołach w Siennicy, Kołbieli i św. Jana Chrzciciela w Mińsku
Mazowieckim oraz na 20 rocznicy ślubu chórzystki Ewy Górki i Marcina. Gitarowy akompaniament na najwyższym poziomie zapewnili
chórowi: Aneta Senktas, Karol Pałdyna i Jakub
Maguza – Dziękujemy!
Niestety, bywa i tak, że spotykamy się także
w smutnych okolicznościach. Jedną z nich był
pogrzeb śp. Stanisława Czajki – wieloletniego
nauczyciela i dyrektora Zespołu Szkół, którego
absolwentami i pracownikami jest spora część
zespołu. Pociesza jedynie fakt, że muzyczne
uczestnictwo w nabożeństwie stało się swoistym pożegnaniem – sposobem na okazanie
szacunku i wdzięczności za współpracę z tym
wybitnym Człowiekiem – Historią.
Czas płynie dalej, więc Kanon przygotowuje się do kolejnych wyzwań. Za
nami pierwsze próby do Transitusa św. Franciszka, na który zapraszamy 3 października do kościoła parafialnego w Siennicy
oraz 4-godzinne warsztaty wokalne z chórmistrzem Tomaszem
Zalewskim. Przed zespołem jeszcze dużo pracy związanej z koncertem urodzinowym, czego
efekty można będzie usłyszeć
16 października... (vide ostatnia
strona). Do zobaczenia!
Monika Pszkit

Kolejni Laureaci projektu „Mała Książka Wielki Człowiek”
– Gratulujemy!

Od października rusza nabór do nowej edycji MKWC!
Sienniczka NR 3 (10) 2021
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Człowiek–Historia

Z

wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół w Siennicy oraz siennickiego działacza Stanisława Czajki.
Stanisław Czajka był absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1980 – 2008 pracował jako
nauczyciel historii i przedmiotów pokrewnych
w Zespole Szkół Zawodowych w Siennicy. Był
współtwórcą Izby Pamiątek Siennickich Szkół,
a od maja 1981 r. przejął obowiązki kustosza
zbiorów, którą pełnił do odejścia na emeryturę
z dniem 31 sierpnia 2008 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej i decyzją Kuratora Oświaty w Siedlcach z dniem 1 września 1990 r. powierzono
mu funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i od 1994 r. Studium Nauczycielskiego.
Wraz z początkiem pracy na stanowisku dyrektora, łączył tę pracę z funkcjami samorządowymi: przez trzy kolejne kadencje pełnił
funkcję radnego i przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej,
a przez dwie kolejne kadencje reprezentował
Gminę Siennica w Prezydium Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego Województwa Siedleckiego.
Pan Czajka był także współautorem wszystkich na przestrzeni lat 1983–2020 biuletynów
przygotowywanych na kolejne Zjazdy Absolwentów Szkół Siennickich. Jako dyrektor Ze-

społu Szkół był współorganizatorem zjazdów
w latach 1992 – 2005.
Od 1973 r. był członkiem PTTK, aktualnie w Oddziale „Podlasie” w Siedlcach. Posiadał uprawnienia instruktora PTTK w zakresie przewodnictwa i krajoznawstwa regionu.
W latach 2003 – 2013 był członkiem władz naczelnych PTTK.
Z inicjatywy Stanisława Czajki, a za zgodą
władz gminnych i ks. Proboszcza Kazimierza
Sokołowskiego przygotowany został Kamień
– pomnik w centralnej części Siennicy z okazji 480 – lat nadania praw miejskich Siennicy
(obecnie Skwer im. Jana Pawła II). Jest również autorem tekstu stosownej inskrypcji na
kamieniu – pomniku przypominający społeczności siennickiej wydarzenia z 1905 r. strajku
szkolnego i walki o wolną szkołę polską.
Był inicjatorem nadania i wręczenia Zespołowi
Szkół w Siennicy nowego sztandaru. Uroczystość tę połączono z obchodami 100-lecia walki
o Szkołę i 135 lat tradycji kształcenia pedagogicznego oraz Zjazdem Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.
Stanisław Czajka był autorem wielu publikacji i artykułów, które dotyczą tematyki regionalnej m.in. monografii „100 lat harcerstwa
w Siennicy”, „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy”, biografii ks. Łukasza Janczaka,
czy publikacji „Z kart historii i krajoznawstwa

w Siennicy”. W 2020 roku rozpoczął współpracę z Gminna Biblioteką Publiczną w Siennicy, czego owocem były między innymi kolejne pozycje bibliograficzne: Sienniczanie
w Bitwie Warszawskiej 1920 roku i Wspomnienie o ks. Kazimierzu Sokołowskim.
Nie sposób opisać wszystkie Jego zasługi,
dokonania, wydane publikacje, wygłoszone
prelekcje, opowiedziane na wycieczkach historie... – są tak liczne. Cieszy fakt, że zdążyliśmy
Mu za nie podziękować honorując nagrodą
Siennickie Nenufary w 2020 roku, wdzięczni
za ogrom przekazanej wiedzy i uwrażliwienie
na istotną rolę przeszłości. Stanisława Czajkę
zapamiętamy jako niewyczerpaną skarbnicę
wiedzy oraz intrygujących zagadek, nie tylko
historycznych.
Odszedł od nas Nauczyciel dla wielu pokoleń młodzieży, powszechnie ceniony za

ogromną wiedzę, doświadczenie i życzliwość,
a przy tym lubiany i szanowany. Pozostanie
w naszej pamięci jako Osoba pełna pasji, oddana sprawom Siennicy.
Łączymy się w bólu z Rodziną i Najbliższymi.
Przewodniczący Rady Gminy w Siennicy
Zenon Jurkowski wraz z Radnymi
Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siennicy Elżbieta Jurkowska wraz
z Pracownikami
Społeczność Gminy Siennica
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy
Klub Senior +

C

o robimy, gdy czujemy, że klubowe mury
stają się zbyt ciasne? Odpowiedź jest prosta: wyruszamy w plener! Piechotka, rower,
bus, autokar a nawet flisacka tratwa! W ostatnim kwartale, zajęć prowadzonych poza siedzibą siennickiego Klubu Senior+, było wyjątkowo dużo. 23 czerwca udaliśmy się na
wycieczkę szlakiem trzech kultur. Na Podlasiu zwiedziliśmy Tykocin (z Wielką Synagogą), Supraśl (z Monasterem Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny i Muzeum ikon),
a także niewielką przygraniczną miejscowość
Kruszyniany, a w niej meczet z przełomu XVIII
i XIX wieku i jeszcze starszy mizar. W wycieczkowym pakiecie była oczywiście pogoda.
Tej nie zabrakło także podczas kolejnej wyprawy rowerowej, której celem był Rezerwat

Przyrody „Świder” w Dłużewie. Peleton niestrudzonych, pełnych życia
i energii kobiet, pokonał czterogodzinną trasę prowadzącą przez kilkanaście gminnych miejscowości,
by na zakończenie – zamiast narzekania na upał i trudy podróży–
raz jeszcze zachwycić się pięknem
siennickiej gminy.
W podobnym klimacie, na łonie natury spędziliśmy popołudnie
13 lipca. Cisza, spokój i rój motyli
fruwających nad polem lawendy –
w tak niezwykłej scenerii odbyły
się warsztaty tworzenia wrzeciona
w Lavedowej Dolinie w Gadce. Zajęcia wymagały nie lada wysiłku,
ale okazały się bardzo
twórcze. Pozostał jednak niedosyt, że pogoda pokrzyżowała
plany związane z jogą
wśród lawendy. Cóż,
zawsze można zaplanować kolejny plener!
Dla odmiany następna eskapada Seniorek wiązała się…
z przejściem do przyszkolnego
parku. W cieniu drzew odbyły się
drugie z cyklu warsztatów z samoobrony. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, Seniorki
miały możliwość nie tylko zapoznać się z teorią, ale również spróbować swoich sił w praktyce. Wiedza, umiejętności i doświadczenie
zdobyte podczas warsztatów –
bezcenne. Widok Pań zaangażowanych w każde z wykonywanych
ćwiczeń… bezcenne!
Po zajęciach z samoobrony
przyszedł czas na prawdziwą
sportową rywalizację. 27 lipca
w Dolinie Bobrów w Wólce Dłużewskiej zorganizowaliśmy Integracyjny Turniej Sportowy, do
udziału w którym, zaprosiliśmy
Seniorów z Gminy Kałuszyn.
Aktywnego udziału w zawodach
podjęło się 40 uczestniczek. Pozostali wystąpili w niezwykle ważnej roli kibiców. W czasie turnieju
Panie rywalizowały w czterech
konkurencjach, przygotowanych
i przeprowadzonych przez Piotra
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Wojdalskiego. Siennickie Seniorki „oddały”
rywalkom tylko trzy z dwunastu miejsc na podium. W konkurencji rzutu do kosza 2. miejsce wywalczyła Weronika Wiącek a 3. Sabina
Konopka. W konkurencji strzału na bramkę:
1. Bogumiła Czmoch 3. Małgorzata Dąbrowska. W serwisie siatkarskim 1. Zofia Kozera 3.
Weronika Wiącek. Natomiast w podbijaniu piłeczki siennickie Seniorki okazały się bezkonkurencyjne: 1. Weronika Wiącek 2. Halina Bogusz 3. Zofia Gutfeter. Gratulujemy.
Również w plenerze odbył się występ klubowej grupy wokalnej „Sienniczanki” prowadzonej przez Monikę Pszkit. Podczas Kłosów Kultury Gminy Siennica, Seniorki przy
akompaniamencie akordeonu, zaprezentowały
swoje umiejętności wokalne, natomiast Antonina Gałązka wystąpiła z interpretacją wiersza,
nawiązującego tematyką do dożynek.
Najdłuższa wyprawa miała miejsce na początku września. Po raz pierwszy wyjechaliśmy
aż na trzy dni. Grupa pod przewodnictwem
Angeliki Tkaczyk zwiedziła Kraków, Sanktuarium w Łagiewnikach, Szczawnicę, Zamek
w Niedzicy – najbardziej charakterystyczny
element krajobrazu Pienin. Echa pełnego wrażeń spływu Dunajcem, wędrówki Wąwozem
Homole czy spaceru po wale Jeziora Czorsztyńskiego, rozbrzmiewają w Klubie do dziś!
Monika Wilk
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Koło Gospodyń Wiejskich
Boża Wola

D

nia 21 sierpnia odbył się Festyn Rodzinny
w ramach Narodowego Programu Szczepień organizowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Bożej Woli. Wydarzenie miało na
celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie
dostępności szczepień przeciwko COVID-19.
Zaproszeni goście, którzy mogli skorzystać
z bezpłatnej strefy gastronomicznej, spróbować
swojskich wyrobów gospodyń. Dla najmłodszych było mnóstwo atrakcji m.in. dmuchane
zjeżdżalnie, słodki kącik, malowanie buziek,
zabawy, konkursy prowadzone przez Animatorki oraz występy artystyczne. W międzyczasie odbyły się pokazy z Ochotniczych Straży
Pożarnych z Siennicy i Zglechowa. Odwiedzili
nas także motocykliści, którzy bardzo chętnie
pokazywali swoje umiejętności.
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Koło Gospodyń Wiejskich
„Zglechowianki”

K

olejna wydarzenie miało miejsce 5 września w Zglechowie, którego organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich „Zglechowianki”. Piknik miał na celu promowanie
szczepień przeciwko COVID-19, z możliwości
szczepienia skorzystało 10 osób.
Obecnością swoją zaszczycili nas: Poseł
RP Teresa Wargocka, Poseł RP Daniel Milewski, Senator RP Maria Koc, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Robert Ślusarczyk, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Mińsku Maz. Jolanta Bąk,
Przewodniczący Rady Gminy Zenon Jurkowski, Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk.
Na festynie nie zabrakło licznych, darmowych atrakcji dla najmłodszych uczestników,
m.in. dmuchanej zjeżdżalni, jazdy na kucykach, malowania twarzy, zaplatania koloro-
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wych warkoczyków, zwiedzania wozu strażackiego i samochodu osobowego UAZ oraz
oglądania pojazdów motocyklowych. Animatorki zapewniły konkursy z nagrodami
dla dzieci. Podczas festynu łączyliśmy się sercem i duchem z Olą, mieszkanką naszej gminy
i zbieraliśmy pieniądze na jej leczenie. Dorośli
mogli skorzystać ze szkolenia i warsztatów dotyczących dbania o cerę prowadzonych przez
Ewelinę Kurowską z firmy Oriflame. Festyn
umilił nam także występ Pań z Klubu SENIOR+ w Siennicy.
Całość imprezy poprowadził Jakub Mazek
Przewodniczący Sekcji BIS GBP Siennica, zaś
o reportaż zdjęciowy zadbała Izabela Pszkit
Archiwum Chwil.
Dostępna była strefa gastronomiczna przygotowana przez KGW „Zglechowianki”, KGW
z Bożej Woli, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Możesz Więcej” oraz
można było zakupić miody z Pasieki Sikora.
Wydarzenie było dofinansowane ARiMR
oraz lokalnych przedsiębiorców i osoby prywatne: AGROLER Paweł Duszczyk, AD-KOP
Adam Zagrabski, Usługi Dekarskie Tomasz
Osica, Domino Dach Wojciech Łęczycki, Sklep
Spożywczo-Przemysłowy w Zglechowie Monika Czajka, Super Sklep Wiesława i Krzysztof
Cieślak, Wyroby Własne Sebastian Domański i Kinga Domańska-Lis, Delikatesy Kulfon
Krzysztof i Marcin Sibilski, Łukasz Duszczyk, Wyroby Cukiernicze Justyna i Wiesław
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Trzmiel, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Garwolinie.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy
zaangażowali się w organizację imprezy: Wójtowi Gminy Siennica Stanisławowi Duszczykowi, Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy, OSP w Zglechowie, Stowarzyszeniu
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej”, Sołtys Wsi Zglechów Kazimiera
Duszczyk, Ewelinie Jukowskiej, Łukaszowi
Duszczykowi, Animatorom Monice Barczewskiej, Karinie Flisek, Katarzynie Osica i Natalii Zagrabskiej, Firmie „Tik-Tak”, Arturowi
Sikora, Januszowi Chojeckiemu, Motocyklistom, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siennicy, Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Maz., KGW
z Bożej Woli.
Wspaniała zabawa i słoneczna pogoda
towarzyszyły nam przez cały czas trwania
imprezy.

Sienniczka NR 3 (10) 2021

jak skróty wydarzeń

Koło Gospodyń Wiejskich Liderki Żaków
i Koło Gospodyń Wiejskich Aktiwja Żakówek

T

egoroczny wrzesień obfituje piękną pogodą oraz dużą ilością okolicznościowych imprez. 5 września miał miejsce Festyn Rodzinny w Żakowie, zorganizowany
pod czujnym okiem KGW Liderki Żaków we
współpracy z KGW Aktiwja Żakówek oraz niezawodnymi strażakami z OSP Żaków. Impreza
rozpoczęła się mszą św. poprowadzoną przez
ks. proboszcza Marka Kasprzaka. Atrakcją
żakowskiej plenerówki były lokalne wyroby
przygotowane przez gospodynie z KGW, którymi wszyscy częstowali się z przyjemnością.
Najmłodsi bawili się na dmuchanych zjeżdżalniach, w basenie z suchymi kulkami oraz korzystali z możliwości malowania twarzy, wykonania kolorowych ozdób na włosach i loterii
fantowej, gdzie każdy los był wygrany. Impreza
zwiększyła świadomość ludności lokalnej, że
zjednoczenie ma znaczenie - przeprowadzono
zbiórkę pieniędzy dla chorej Oli.
Podczas imprezy stworzony był mobilny
punkt szczepień przeciw COVID-19, z którego skorzystało kilkanaście osób.
Współtowarzyszyło nam młodsze pokolenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Żakowa, które pokazało specjalnie na tą okazje
przygotowany pokaz gaszenia ognia. Udział
wzięły w nim dzieci w wieku 6-13 lat.
W nawiązaniu do spotkania w jakim wzięliśmy udział dziś wiemy, że taka integracja była
nam wszystkim potrzebna. Takie imprezy to
zwykle efekt starań wielu osób i dobrej woli
organizatorów, dlatego dziękujemy wszystkim
zaangażowanym.
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Charytatywny Turniej Piłkarski „GRAMY DLA OLI”

N

a Stadionie Gminnym w Siennicy w słoneczną wrześniową niedzielę odbył się Charytatywny Turniej Piłkarski „GRAMY DLA
OLI”. Połączone siły Fenix, LIFE, OSP w Siennicy, Szkoły Podstawowej,
Przedszkole i Catering Chatka Puchatka, Morsy Fenix oraz Biblioteki
w Siennicy zorganizowały imprezę piłkarską połączoną z festynem dla
dzieci i dorosłych, na którym zbierano środki dla chorej mieszkanki
naszej Gminy 7 letniej Oli. Na płycie boiska rozgrywał się turniej piłkarski dla dzieci z roczników 2013, 2014 oraz 2010 a także w kategorii Open. Pogoda i frekwencja dopisały więc zlokalizowane wokół boiska stoiska przeżywały istne oblężenie przybyłych gości a każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Wszyscy, którzy pojawili się na Stadionie hojnie
wsparli zbiórkę i na pewno świetnie się bawili. Szczegółowe podsumowanie można przeczytać na profilu FB Fenix Siennica.
Bartosz Paderewski
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Uwaga!
Konkurs!

Spróbuj swoich sił!

O

głaszamy, że nagrodę w konkursie z poprzedniego numeru otrzymuje Karolina Sibilska, która wymieniła najwięcej
spotkań autorskich organizowanych przez
Bibliotekę. Gratulujemy i zapraszamy do siedziby Redakcji po odbiór nagrody.
Spotkania autorskie są niezbędne zarówno dla pisarza jak i czytelnika; to jedna
z form promocji literatury i jej twórców. Dają
one szereg możliwości poznania autorów
książek, uczą prawidłowego odbioru literatury, rozumienia sztuki, mobilizują do czytelnictwa, a czasem też do podjęcia własnych
prób pisarskich. Jest to także możliwość
uzyskania autografu oraz zakupu książki.
W nowej siedzibie planujemy przywrócić
cykl spotkań autorskich.
Nasza Biblioteka gościła wielu autorów
książek, m. in.: Magda Podbylska, Wiesław
Drabik, Beata Kiecana, Stanisława Gujska,
Zbigniew Masternak, Monika Sawicka.
Kolejny konkurs również dotyczy działalności Biblioteki. Proszę wymienić sekcje,
które działają w strukturze Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy.
Odpowiedzi należy nadsyłać do 30 października 2021 r. mailowo: gbpsiennica@
poczta.fm lub składać osobiście w siedzibie
Redakcji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (do pobrania na bibliotekasiennica.pl zakładka: Sienniczka). Czekają upominki…

I

Info

stnieje możliwość nadsyłania materiałów – tekstów i zdjęć (jako osobne
pliki) do następnego numeru Czasopisma do dnia 3 grudnia 2021 r.
Teksty: max. 4 000 znaków (ze spacjami); zdjęcia: ok. 3-5 szt., dobrej jakości: szerokość 1000-1200 px, wysokość dowolna, min. 300 dpi (zdjęcia
nieostre lub niedoświetlone nie będą
załączane do artykułów). W tytule wiadomości proszę wpisać: „Sienniczka
– artykuł”.

Barbara Helena Grabowska ur. 07.06.2021 r.

Jan Aleksander Czajka ur. 19.08.2021 r.

Kinga Prasuła ur. 05.07.2021 r.

Lilia Gogolewska ur. 21.09.2021 r.

Organizatorom z podziękowaniem
Inicjatyw kulturalnych naszej Gminnej Biblioteki trudno zliczyć – jest wiele.
Oczekiwaną raz w roku bywa Spotkanie Plenerowe w czerwcową niedzielę.
Wczesnym popołudniem na stadionu scenie pojawili się:
Pani dyrektor biblioteki i nasz włodarz,
to znaczy Pani Ela J. i Pan Stanisław D. Siennicy i przyległych wsi gospodarz.
Ogłosili zgodnie uroczyste obchody osiemsetlecia Siennicy.
Piękny to Jubileusz, bo tyle lat żadne z pobliskich miast sobie nie liczy.
Dzisiejszy program Sienickich Spotkań Plenerowych jest bardzo ciekawy.
Dużo w nim artystycznych występów, konkursów, zabawy…
Przed tym jednak Pan Wójt wręczył Siennickie Nenufary
– statuetkę zasłużoną mrówczą pracą.
Otrzymał ją Pan Tadeusz G. – kustosz Muzeum Siennickiego
Te piękne „kwiaty” Jego prywatne zbiory wzbogacą.
Gratulacji, podziękowań Panu Tadeuszowi żadną miarą nie zmierzy.
Przyszedł czas i na scenie pojawili się Pani Monika i Pan Bartek – uroczy konferansjerzy.
Pierwsze zostały zapowiedziane seniorki; kilka „osiemnastek z plusem”.
Śpiewały na ludowo, skocznie, z uśmiechem, nie pod przymusem.
Dwoili się i troili nasi mili prowadzący:
nowinki, konkursy, zabawy, żeby nie pominąć kogoś niechcący.
Nadszedł czas zespołów: After Party, Magda B., Record, Baciary.
Ożywili się wszyscy, w tan ruszyli młody i stary.
Kto żyw tańczył: babcia z wnuczkiem, z wnuczką dziadek,
nie ustawał w skocznym rytmie ich pośladek.
To dla zdrowia i urody tańczył stary, tańczył młody.
Aż tu nagle nocna cisza przyszła cichym krokiem.
To jedno oznacza, czas rozstać się z zabaw urokiem.
Za miło spędzone chwile wszyscy Organizatorom dziękują
Oni w zamian za rok jeszcze lepsze obiecują.
Wasza obserwatorka – M.K.
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16 PAŹDZIERNIKA 2021
GODZ. 16.00
Zespół Szkół w Siennicy

W programie
Prelekcja historyczna

Koncert urodzinowy
Międzypokoleniowego Chóru
Kameralnego KANON

GOŚĆ SPECJALNY

KASIA MOŚ TRIO

Wydarzenie
organizowane
w ramach projektu
Jubileuszowa Siennica

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - interwencje 2021

