
Czasop ismo Gminy  S ienn ica
 Nr 3 (3) 2019



Sienniczka NR 3 (3) 20192

jakjak  siennickie kalendariumsiennickie kalendarium

2020

Szczegóły wydarzeń na www.bibliotekasiennica.pl (kalendaria miesięczne)

01 Siennicki Orszak Trzech Króli
Międzypokoleniowe Kolędowanie

02 Kulturalne Ferie w Bibliotece

03 Halowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP z Terenu Gminy Siennica

03/04 Misterium Męki Pańskiej
Koncert Pieśni Pasyjnych

05 Święto 3-go Maja na Sportowo
Tydzień Bibliotek

06 Siennickie Spotkania Plenerowe
Koncert Uwielbienia

07 Zawody Sportowo-Pożarnicze
Rajd Rowerowy

08 Dożynki Gminno-Parafialne

09

Narodowe Czytanie
Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP z Terenu Gminy Siennica
Rodzinny Turniej Sportowy o Puchar SPZS
Rajd Rowerowy
Mozaika Kulturalna

10 Transitus Św. Franciszka / Dzień Papieski

11
Kwesta na Ratowanie Zabytkowych Nagrobków
Siennicki Koncert Pieśni Patriotycznych
Turniej Tenisa Stołowego Jednostek OSP z Terenu Gminy Siennica

12
Halowy Turniej Piłki Nożnej „Sami Swoi”
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
Koncert ku Czci Bogarodzicy
Kolędowanie przed Pasterką

PONADTO:

- wystawy tematyczne artystów plastyków
- spotkania sekcji zainteresowań biblioteki
- sportowo-kulturalne imprezy charytatywne
- lokalne uroczystości okolicznościowe – patriotyczne
- mecze piłki nożnej siennickich klubów sportowych 
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– bez Was i Waszego zaangażowania nie byłoby to 
możliwe. Dziękuję również Wam, Mieszkańcy Gminy 
Siennica, za wsparcie którego wielokrotnie w ciągu 
tego roku doświadczyłem, za dobre słowo, ale również 
za cenne uwagi – wszystko to działa konstruktywnie 
i motywuje do dalszej pracy.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia oraz nadchodzącego Nowego 2020 Roku, 

życzę Państwu, aby ten najpiękniejszy czas napeł-
nił Was radością, ciepłem i życzliwością. Niech te 
szczególne dni, będą okazją do wspólnego święto-
wania w serdecznym gronie rodziny i przyjaciół. 
Niech nadchodzący Nowy Rok będzie pełen nie tyl-
ko nadziei, ale również i spełnionych marzeń. Życzę 
Państwu dużo zdrowia i wytrwałości w realizacji 
zamierzeń i celów.

Koniec roku to zwykle okres bilansów, a ponieważ 
jest to również czas, w którym mija pierwszy rok 

mojej pracy na stanowisku Wójta Gminy Siennica, tym 
bardziej jest okazja do podsumowania oraz przedsta-
wienia planów na przyszłość.

Uważam, że ten rok to czas dobrze wykorzystany. Uda-
ło się zrealizować wiele inwestycji, nie tylko tych za-
łożonych w budżecie, ale również nowych (więcej na 
ten temat na str. 4). Część założeń, pomimo naszych 
starań, nie została wykonana. Na przeszkodzie stanął 
przede wszystkim znaczny wzrost cen materiałów bu-
dowlanych, czego nie przewidywał budżet. Mijający 
rok to również znaczne zmiany w siennickiej oświa-
cie. Reforma szkolnictwa spowodowała, że gimnazja 
w miejscowościach Siennica i Żaków przestały istnieć, 
a w Zespole Szkół im. K i H. Gnoińskich po raz pierw-
szy od kilkunastu lat utworzone zostały cztery pierw-
sze klasy szkoły średniej. Subwencja oświatowa pokry-
wa wydatki ponoszone przez Gminę zaledwie w części, 
a prawie 40 % kosztów związanych z utrzymaniem 
szkół ponoszona jest z budżetu gminy (co powoduje 
znaczne jego obciążenie). Mimo to cieszy fakt, że nasze 
szkoły rozwijają się, a uczniów z roku  na rok przybywa.

Rok 2019 to również rok wyborczy. Dziękuję mieszkań-
com naszej Gminy za tak liczny udział w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu - dzięki 
temu z terenu Ziemi Mińskiej w Sejmie reprezentuje 
Nas trzech Posłów. Liczę na dobrą współpracę i pomoc 

Szanowni Państwo!
jakjak  słowem wstępusłowem wstępu

2020

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

Projekt graficzny/ Skład:
Marcin Ławrysz
Druk: Foldruk Media
Nakład: 700 egzemplarzy
Na okładce:  zdj. archiwalne GBP

Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej na:
www.bibliotekasiennica.pl
www.ugsiennica.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 zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian 
w nadsyłanych tekstach.

w pozyskiwaniu środków na: budowę dróg lokalnych, 
inwestycje związane z ochroną środowiska, ale również 
te wspierające sferę kulturalną oraz zaspokajające co-
dzienne potrzeby mieszkańców naszego terenu.

Docierające zewsząd informacje dotyczące proble-
mów ze skonstruowaniem przez samorządy projektów 
budżetów, na szczęście, nie dotyczą Gminy Siennica. 
Wbrew znacznym trudnościom, udało się skonstru-
ować budżet na rok 2020, który uwzględnia realiza-
cję trzech poważnych inwestycji, tj. budowę siedziby 
Gminnej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz 
Urzędu Gminy wraz z placem zabaw, modernizację 
oczyszczalni ścieków oraz kontynuację rozbudowy 
kanalizacji sanitarnej. Ponieważ priorytetem dla mnie 
jest równomierny rozwój naszej Gminy, staram się, by 
w różnych miejscowościach były realizowane chociaż 
najmniejsze inwestycje. Analizując wyniki przetargów 
przeprowadzonych w ostatnim czasie w gminach są-
siednich można spodziewać się, że rok 2020 przyniesie, 
niestety, znaczną podwyżkę cen za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Jest to wzrost niezależny od 
Gminy – wynika on ze zmiany przepisów oraz wyma-
gań nałożonych na firmy odbierające odpady.

Mijający rok to dobry moment do podziękowań. Rad-
nym Rady Gminy dziękuję za dobrą współpracę. Dzię-
kuję pracownikom Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki 
Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Siennicy za pomoc w realizacji założonych celów 

Wójt Gminy Siennica

Zaczytanych Świąt Narodzenia Pańskiego
z melodią kolędy na ustach … 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzy Redakcja
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Inwestycje realizowane przez  
Gminę Siennica w 2019 roku

W miejscowości Nowa Pogorzel 
wzdłuż ulicy Pałacowej zrealizo-

wano zadanie pn. „Budowa sieci wodo-
ciągowej oraz przejścia pod drogą woje-
wódzką”. Wartość inwestycji: 39 667,50 zł

W miejscowości Grzebowilk, ul. Le-
śna oraz ul. Brzozowa, zrealizo-

wano zadanie pn. „Rozbudowa sieci wo-
dociągowej w gminie Siennica”. Wartość 
inwestycji: 60 278,30 zł.

Zakończono realizację projektu „Ter-
momodernizacja Gminnego Przed-

szkola w Siennicy” współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi 
priorytetowej IV: Przejście na gospodar-
kę niskoemisyjną Działania 4.2 efektyw-
ność energetyczna. W ramach projektu, 
za kwotę 169 830,69 zł, zostały wymie-
nione okna i drzwi oraz docieplone stro-
py i ściany poddasza użytkowego.

Na placu zabaw w miejscowości No-
wodwór, za kwotę 22 000,00 zł, 

zakupiono i zamontowano urządzenia 
zabawowe. Na realizację zadania Gmina 
Siennica pozyskała środki z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w wysokości 
10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego 
Programu Aktywizacji Sołectw MA-
ZOWSZE 2019.

W miejscowości Siennica, ul. Dłu-
żewskich oraz ul. Piaski,  zreali-

zowano zadanie pn. „ Budowa kanali-
zacji sanitarnej”.  Wartość inwestycji: 
1 713 080,08 zł.

W miejscowości Gągolina wykonano 
roboty budowlane pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej”. Wartość inwesty-
cji: 951 282,21 zł.

W miejscowości Strugi Krzywickie 
wykonano zadanie pn. „Moderni-

zacja drogi gminnej”. Wartość inwestycji: 
210 782,62 złotych.
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W miejscowości Siennica wykonano 
zadanie pn. „Przebudowa drogi 

gminnej - ulica Konopnickiej”. Wartość 
inwestycji: 111 521,21 zł.

W miejscowości Siennica, ul. Dłu-
żewskich, wykonano chodnik 

przy drodze gminnej. Wartość zadania: 
14 875,74 zł.

W miejscowości  Zalesie, przy dro-
dze gminnej, za kwotę 36 093,68 

zł, wykonano ok. 90 m chodnika. Na 
realizację zadania Gmina Siennica po-
zyskała środki z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w wysokości 10 000,00 
zł  w ramach Mazowieckiego Programu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.

Przy Świetlicy Wiejskiej w Żakowie 
wykonano taras naziemny. Na re-

alizację zadania Gmina Siennica pozy-
skała środki z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w wysokości 10 000,00 
zł  w ramach Mazowieckiego Programu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019. 
Całkowita wartość zadania: 28 000,00 zł.

Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „No-
woczesna pracownia komputerowa 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku”. 
Uroczystego otwarcia pracowni, w dniu 
28 października, dokonali Wójt Gminy 
Siennica Stanisław Duszczyk wraz z Pa-
nią Dyrektor Szkoły Kamilą Korzeń oraz 

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. W sali utworzono 16 stanowisk pracy wyposażonych w biurka w formie zabudowy, 
zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym oraz do obróbki dźwięku i filmu, klawiaturą i myszką. Zamontowano rów-
nież nową tablicę interaktywną wraz z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz głośniki stereo. Zadanie zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Języ-
kowych w wysokości 46 757,93 zł. Wkład własny Gminy to 20 039,12 zł.

Wszystkim uczniom życzymy przyjemnej i efektywnej nauki!
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W Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Zawiszy Czarnego w Żakowie, 

przeprowadzono modernizację kuchni 
i stołówki szkolnej w ramach pozyskane-
go wsparcia finansowego modułu 3 wie-
loletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” dotyczącego wspie-
rania w latach 2019-2023 organów pro-
wadzących publiczne szkoły podstawowe 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki przez orga-
nizację stołówek i miejsc spożywania 
posiłków.  Kuchnia i jadalnia wzbogaciła 
się o nowoczesny sprzęt gastronomiczny 
oraz nowe stoliki i zastawę stołową. War-
tość zadania: 66 192,46 zł.

Z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego, w ramach programu „Mazo-

wieckie Strażnice OSP 2019”, pozyskano 
środki w wysokości 12 000 zł, przezna-
czone na wymianę drzwi garażowych 
w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Żakowie. Całkowity koszt inwestycji 
to: 19 926,00 zł.

Na placu zabaw w miejscowości Kąty, 
za kwotę 8 118,00 zł, zakupiono i za-

montowano dwa urządzenia siłowni ple-
nerowej. 

Na placu zabaw w miejscowości Nowa 
Pogorzel, za kwotę 16 549,65 zł,  za-

kupiono i zamontowano urządzenia za-
bawowe. Na realizację zadania Gmina 
pozyskała środki z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w wysokości 7 364,00 
zł w ramach Mazowieckiego Programu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.

W ramach Rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 
„Aktywna Tablica” zakupiono pomoce 
dydaktyczne dla dwóch szkół podstawo-
wych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie – 2 inte-
raktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali o łącznej war-
tości 14 000,00 zł,

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy - 2 tablice inte-
raktywne z projektorem ultra ultrakrótkoogniskowym o łącznej wartości 13 999,98 zł.
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W dniu 3 października br. Wójt Gmi-
ny Stanisław Duszczyk wraz ze 

Skarbnikiem Renatą Nowakowską gosz-
cząc w Ministerstwie Środowiska podpi-
sali umowę na dofinansowanie zadania 
pn. Ogród Dydaktyczny ,,Przyjaciele 
Lasu” przy Gminnym Stadionie Sporto-
wym i Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Siennicy. Zada-

W miejscowości Siennica ruszyły prace 
związane z realizacją inwestycji pn. 

„Przebudowa ulicy Sosnowej w Siennicy”, 
na którą Gmina pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 120 717,00 zł w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Całkowita kwota przezna-
czona na to zadanie to: 238 190,00 zł. 

W Nowym Zglechowie trwają roboty 
budowlane, polegające na moder-

nizacji świetlicy wiejskiej. Kwota prze-
znaczona na to zadanie to: 198 768,00 zł.

W miejscowości Siennica w trakcie 
realizacji jest zadanie pn. „Projekt 

utwardzenia działek       nr 398, 396/3, 396/2 
– budowa parkingu i drogi dojazdowej do 
cmentarza komunalnego”.  Kwota przezna-
czona na tę inwestycję to: 292 769,09 zł.

nie wykonano – ogród zlokalizowany jest na skarpie pomiędzy szkołą a stadionem i składa się z 3 różnych części utworzonych 
z kolekcji roślinnych uzupełnionych elementami edukacyjnymi, takimi jak: tablice interaktywne i tablice edukacyjne. Powstał 
„Ogród ptasi”, „Ogród owadów pożytecznych i motyli” oraz „Ogród suchych stanowisk i górski”. Celem utworzenia ogrodu dydak-
tycznego jest stworzenie miejsca do prowadzenia zajęć, badań i obserwacji w terenie oraz rozwój poprzez doświadczanie przyrody. 
Całkowita wartość zadania to: 68 920,00 zł, z czego 62 028,00 zł pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach konkursu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”.

W ramach „Mazowieckiego Pro-
gramu Aktywizacji Sołectw MA-

ZOWSZE 2019”, z budżetu Województwa 
Mazowieckiego, pozyskano wsparcie fi-
nansowe w wysokości 10 000 zł na zakup 
umundurowania specjalnego dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Siennicy. Całko-
wita wartość zadania to 20 000,00 zł. Za-
kupiono 8 kompletów umundurowania 
oraz 1 parę butów strażackich.
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Zrealizowano dwie edycje zadania do-
tyczącego usuwania i unieszkodli-

wiania azbestu z terenu Gminy Siennica. 
Na realizację zadania pozyskano środki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie o łącznej wysokości 56 616,46 zł. 
Wkład własny Gminy to 19 060,76 zł. 
W ramach obu edycji usunięto i zutyli-
zowano z terenu Gminy łącznie 217 Mg 
wyrobów azbestowych.

Do końca lutego 2020 r. mieszkańcy 
Gminy Siennica mogą skorzystać jesz-

cze ze szkoleń w ramach jednego z siedmiu 
modułów szkoleniowych do wyboru:
1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową 
(blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”

Szkolenia odbywają się z wykorzystaniem 
24 zakupionych w ramach projektu lapto-
pów, które po zakończeniu projektu prze-
kazane zostaną do użytkowania gminnym 
placówkom oświatowym. Wartość otrzy-
manego grantu: 134 400,00 zł.

W ramach projektu grantowego: „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa 2014-2020” realizowane jest zadanie pn. „Cyfrowy obywatel 

w Gminie Siennica”. Realizacja projektu rozpoczęła się 7 czerwca 2019 r., a zakończy 28 lutego 2020 r. Projekt skierowany jest do 
240 osób (130 Kobiet, 110 mężczyzn), które ukończyły 25 rok życia i nie posiadają lub chcą podwyższyć swoje kwalifikacje/umie-
jętności w zakresie kompetencji cyfrowych. Przez 6 miesięcy realizacji projektu ze szkoleń skorzystało już 156 osób.

jakjak  sprawny urządsprawny urząd

VII Powiatowe Forum Kultury i wysta-
wa „Kultura Ziemi Mińskiej w 20-le-

cie Powiatu Mińskiego” w Mińsku Mazo-
wieckim, 8-9 listopada. Promocja w TVP3 
Warszawa (www.warszawa.tvp.pl): „Kurier 
Mazowiecki” (6 XI) – wywiad Pani Mario-

li Kowalskiej Prezes LGD oraz Pana Wójta 
Stanisława Duszczyka, którzy w roli przed-
stawicieli powiatu mińskiego promowali 
jego walory przyrodniczo-historyczne za-
chęcając mieszkańców Mazowsza do od-
wiedzania naszej okolicy. Poranny program 

„Warszawski Dzień” (7 XI) wypowiedź 
Pani M. Kowalskiej i Pani Moniki Pszkit na 
temat tzw. turystyki filmowej, która zrodzi-
ła się dzięki popularnym serialom nakrę-
conym w urokliwych zakątkach naszego 
powiatu i samej Siennicy.
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Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy

Nowy rok szkolny 2019/20 stawia przed 
naszą szkołą nowe wyzwania. Już we 

wrześniu uczniowie i nauczyciele włączyli się 
do akcji „Narodowe Czytanie 2019”. W tego-
rocznej edycji dzieci czytały nowele Henryka 
Sienkiewicza. W październiku przyszedł czas 
dla miłośników królowej nauk – matematy-
ki. Szkoła uczestniczyła w „IX Światowym 
dniu Tabliczki Mnożenia”, podczas którego, 
zarówno starsi, jak i młodsi, przystąpili do 
krótkich egzaminów sprawdzających wiedzę. 
Cóż, wszyscy wiedzą, że tabliczka mnożenia 
to podstawa. Ponadto w szkole uczniowie 

podjęli się wielu zadań, aby upamiętnić 80. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Odbył 
się konkurs plastyczny „W obronie Ojczyzny” 
a chętni uczniowie własnoręcznie przygoto-
wali kartki z życzeniami dla Powstańców, 
które zostały wysłane do Fundacji Sensoria. 
W listopadzie szkoła przyłączyła się do ob-
chodów 30. rocznicy uchwalenia dokumentu 
stanowiącego o prawach najmłodszych. Tego 
dnia wszyscy uczniowie ubrali się na niebie-
sko i uczestniczyli w lekcjach tematycznych 
o Prawach Dziecka. Nasi podopieczni otwo-
rzyli także swoje serca i umysły podczas akcji 

Sukcesy naszych milusińskich: Jago-
da Michalik otrzymała wyróżnienie 

w konkursie literackim „Czytam, bo lubię”; 
w II Niepodległościowym Turnieju Tenisa 
Stołowego triumfowali: Wiktor Osiński, Sta-
nisław Kołaczkowski i Łukasz Bolanowski; 
talentem plastycznym w konkursie „Nasza 
mała Ojczyzna” wykazali się: Bartłomiej 
Bolanowski, Olga Szubińska i Maksymi-
lian Duszczyk. Nie zabrakło także wyróż-
nień dla nauczycieli: Pani Magdalena Bier-
nat otrzymała Złoty Medal za Długoletnią 
Służbę – odznaczenie przyznawane z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, a pani Marzanna 

Zgódka otrzymała odznaczenie „Za Zasłu-
gi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej”. Wszyscy wyróżnieni są dla szkoły 
wielkim powodem do dumy.

charytatywnej „Misyjny tornister”, której ce-
lem było zgromadzenie przyborów szkolnych 
dla dzieci w krajach misyjnych. Tradycyjnie 
najważniejszym wydarzeniem w listopadzie 
jest akademia z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Jest to okazja do wspólnego 
celebrowania dla całej społeczności siennic-
kiej. To niezmiennie ciekawe i wzruszające 
przedstawienie, okraszone przejmującymi 
pieśniami patriotycznymi i odbywające się 
w przepięknej scenografii. W tym roku wy-
stęp również zyskał duży aplauz publiczności, 
wzruszył i skłonił do refleksji.
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i skrupulatne przeliczenie głosów. Czas ocze-
kiwania na werdykt był wypełniony kolejną 
dawką dobrej muzyki. Jako  gość specjalny 
wystąpił zespół KRESKA pod opieką Jakuba 
Maguzy. Nagrodę publiczności, słynną Sien-
nicką Nutkę wygrali: Marta Zwierz, Grzegorz 

Od ośmiu lat listopad jest okresem gorą-
cych przygotowań do spotkania z poezją 

śpiewaną – Siennickie Inspiracje Liryczne 
pod honorowym patronatem Pana Stanisława 
Duszczyka Wójta Gminy Siennica. Wszystko 
odbyło się w niesamowitej scenerii: szkoła 
tego wieczoru zamieniła  się w  je-
sienny park oświetlony blaskiem 
świec i latarni. Unosił się subtelny 
zapach liści, szarlotki serwowanej 
na ciepło z bitą śmietaną i cynamo-
nem. Jeśli chodzi o ciasta, to szkoła 
zawsze może liczyć na wsparcie 
ze strony cudownych Rodziców 
uczniów. Najserdeczniejsze wyrazy 
wdzięczności za wsparcie naszej 
działalności i okazaną życzliwość 
należą się dla Banku Spółdziel-
czego w Siennicy. Po części kon-
kursowej odbyło się głosowanie 

jak jak solidnasolidna  EdukacjaEdukacja

12 listopada w Zespole Szkół był nie-
zwykle ważnym dniem, nie tylko ze 

względu na obchody Narodowego Święta 
Niepodległości, ale także z powodu podpisa-
nia przez szkołę porozumienia o współpracy 
z 23 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Mińsku 
Mazowieckim. Akt ten jest uwieńczeniem 
starań, które Dyrekcja szkoły i pracownicy 
podjęli po decyzji utworzenia w szkole klasy 
o profilu wojskowo-lotniczym. Jest to jedyny 
taki profil w powiecie.  W uroczystości wzię-
li udział: Wójt Gminy Siennica Stanisław 
Duszczyk, Sekretarz Gminy Siennica Ksenia 
Wąsowska, Przewodniczący Rady Gminy 
Zenon Jurkowski wraz z radnymi oraz wielu 
znamienitych gości. W imieniu ZS akt po-
rozumienia podpisany został przez Panią 
Dyrektor Agnieszkę Gańko, a w imieniu jed-

nostki przez płk. dypl. pilota Pana Krzyszto-
fa Stobieckiego, dowódcę 23 BLT w Mińsku 

Ach! Cóż to był za dzień! 26 września to 
Europejski Dzień Języków który jest 

świętem europejskiej różnorodności języko-
wej oraz okazją do podkreślenia korzyści pły-
nących z nauki języków. W całej Europie od-
bywają się wtedy różnorodne imprezy. Zespół 
Szkół w Siennicy nie pozostał bierny. Szkoła 
połączyła dwa święta: Dzień Języków Obcych 
i Światowy Dzień Turystyki, który obcho-

Zespół Szkół  
im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich  

w Siennicy
dzony jest 27 września. Dzięki temu udało 
się zmienić szkołę w ogromną mapę świata. 
Uczniowie każdej klasy zmienili się w miesz-
kańców różnych krajów europejskich. Poza 
wspaniałą muzyką, kreacjami czy stoiskami, 
uczniowie częstowali nas lokalnymi specja-
łami z danych krajów, opowiadając przy tym 
o kulturze, obyczajach i geografii. Cudow-
nie było w jednej chwili gościć w Hiszpanii, 

Grecji, Anglii, Niemczech (ach te kiełbaski!), 
Portugalii, Francji czy Bułgarii (tu stoły ugi-
nały się od lokalnych przysmaków przygoto-
wanych przez klasę!). Cieszymy się z zaanga-
żowania wszystkich uczniów, bo dzięki nim 
był to prawdopodobnie najciekawszy Dzień 
Języków Obcych jaki został zorganizowany 
przez szkoły w powiecie!

Maz. Dzięki współpracy z jednostką, ucznio-
wie nowego profilu uczestniczyli już w wielu 
zajęciach na terenie jednostki oraz Instytu-
tu Lotnictwa w Warszawie. Cieszą się one 
ogromną popularnością, ponieważ ucznio-
wie mogą z bliska, pod czujnym okiem wy-
kwalifikowanej kadry, przyglądać się pracy 
pilotów, samolotom bojowym (np. MIG-
29), śledzić pracę poszczególnych komórek 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie lotni-
ska.  Dyrekcja i pracownicy szkoły dziękują 
wszystkim, którzy pomogli w utworzeniu 
i funkcjonowaniu klas o profilu wojskowo-
-lotniczym, wierząc że z biegiem lat kieru-
nek ten stanie się jednym z najciekawszych 
w ofercie edukacyjnej powiatu.

Bylinka i Bartek Zalewski za piosenkę „ Tan-
go Rzeź” (sł. Bartek Magdziarz, muz. Urszula 
Borkowska). Dwa wyróżnienia powędrowa-
ły do Moniki Pszkit za piękną interpretację 
piosenki Małgorzaty Wojciechowskiej „Ku-
jawiak Żałobny” i Tobiasza Kurowskiego, 

który przypomniał pieśń słynnego 
rosyjskiego barda Bułaty Okudża-
wy - „Modlitwa”. Nagrody wręczy-
ła Pani Dyrektor Agnieszka Gańko. 
Warto wspomnieć, że w przygo-
towaniach  pomagali absolwenci 
szkoły, co świadczy o niebywałym 
zżyciu naszej społeczności. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy byli 
z nami tego wieczoru, za wsparcie 
i pomoc, za dobre słowo. Dzięki 
Wam „magia wieczoru” była jesz-
cze większa.
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spotkać się ze wszystkimi uczestnikami 
X edycji TzG , a także otrzymać autograf 
i upamiętnić to wydarzenie wspólnym 
zdjęciem z ulubioną gwiazdą. Była to fan-
tastyczna uczta nie tylko dla ciała, lecz 
przede wszystkim dla duszy. Polecamy 
wszystkim tak ogromną dawkę pozytyw-
nych emocji i czekamy z niecierpliwością 
na kolejne zaproszenie do studia ATM.

jak jak SolidnaSolidna  EdukacjaEdukacja

W piątek 22 listopada klasy arty-
styczne wraz z klasami tury-

stycznymi miały przyjemność uczest-
niczyć w nagraniach do X edycja Tańca 
z Gwiazdami. Był to odcinek finałowy, 
więc emocje były ogromne. Dodatkowo, 
spotkanie z gwiazdami programu było 
dla uczniów fantastycznym doświadcze-
niem. Mogli oni podziwiać pracę aktorów 
i tancerzy od kuchni. Zarówno na widow-
ni jak i poza planem panowała gorąca at-
mosfera. Każdy uczeń miał przyjemność 

Największe w Polsce targi turystycz-
ne World Travel Show to miejsce, 

gdzie uczniowie klas technikum obsługi 
turystycznej odbyli w październiku błyska-
wiczną podróż dookoła świata. Atrakcjami 
targów były spotkania z ponad 50 podróż-
nikami, pokazy i prezentacje oferty tury-
stycznej i kulturalnej krajów i regionów 

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

Od 21 do 25 października uczniowie 
klas IV-VIII wzięli udział w nowym 

szkolnym przedsięwzięciu autorstwa po-
lonistki Ilony Misior-Zadrożnej – Tydzień 
Czytelniczy pod hasłem: „Jesienne Czy-
tanie z Zawiszą”. Każdego dnia gościliśmy 
w progach Zawiszy wyjątkowego gościa, 
który prezentował fragment literatury. Cel 
był ważny: rozkochanie dzieci i młodzieży 

w czytaniu książek i zachęcanie do posze-
rzania wiedzy o świecie i człowieku w opar-
ciu o literaturę. Akcję zainaugurowała pani 
Dyrektor Anna Duszczyk bajką filozoficz-
ną pt. Nauki mędrca Michela Piquemala. 
Tekst ten to skuteczna recepta na szczęśli-
we i satysfakcjonujące życie. W kolejnym 
dniu szkoła gościła ks. Proboszcza Marka 
Kasprzaka, który przeczytał dzieciom i mło-

z całego świata. Sztuczna plaża, baseny, 
w tym nurkowy oraz międzynarodowy zlot 
caravaningowy. World Travel Show to rów-
nież Camper&Caravan Show – największy 
zlot w Europie, gdzie prezentowane były 
campery, przyczepy campingowe i domki 
mobilne oraz Warszawski Salon Jachtowy, 
który pokazywał ofertę łodzi, sprzętu wod-

nego, akcesoriów żeglarskich oraz usług 
związanych z coraz popularniejszym nur-
kowaniem.

Dla miłośników turystyki to była świetna 
okazja do szukania inspiracji i motywacji 
do ruszenia z miejsca.

dzieży Cegiełkę ks. Janusza Stańczuka. Ta 
krótka, aczkolwiek treściwa historia uwy-
puklała zasadę użyteczności społecznej 
według, której każdy ma przypisaną rolę 
w społeczeństwie. Dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej pani Elżbieta Jurkowska 
zaprezentowała fragment powieści „Wszyst-
ko tylko nie mięta” Ewy Nowak. Książ-
ka porusza problem niepełnosprawności 
i funkcjonowania osób z dysfunkcjami 
w przestrzeni szkolnej. Radna Rady Gminy 
Siennica pani Hanna Dąbrowska przeniosła 
uczniów w średniowieczne czasy, które były 
tłem utworu „Jadwiga kontra Jagiełło” au-
torstwa Grażyny Bąkiewicz. „Jesienne Czy-
tanie z Zawiszą” podsumował Wójt Gminy 
Siennica Stanisław Duszczyk fragmentem 
„Małego Księcia” Antoine’a de Saint Exupe-
ry’ego obrazowo wyjaśniającym na czym 
polega prawdziwa przyjaźń. Nad długofalo-
wym powodzeniem akcji czytelniczej czuwa 
oczywiście Zawisza Czarny – patron przed-
sięwzięcia!

Ilona Misior-Zadrożna



Sienniczka NR 3 (3) 201912

nopolskiej akcji BohaterON i wysyłali 
pocztówki z życzeniami do Powstańców 
broniących Warszawy w 1944 r. Następ-
ną okazją do pomocy była akcja „Szkoła 
Pamięta”. Wolontariusze uporządkowali 
groby na cmentarzu parafialnym i odwie-
dzili groby nieżyjących uczniów, absol-
wentów i nauczycieli. Ponadto 1 listopada 
pomagali Stowarzyszeniu Przyjaciół Zie-
mi Siennickiej podczas kwesty na rzecz 
renowacji zabytkowych pomników. Aktu-
alnie w żakowskiej szkole trwają już akcje 
przedświąteczne: zbiórka żywności i środ-
ków czystości dla najbardziej potrzebują-
cych Seniorów z naszej okolicy. 

Anna Duszczyk

jak jak SolidnaSolidna  EdukacjaEdukacja

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Ca-
ritas zakończyli zbiórkę przyborów 

szkolnych, które za pośrednictwem Cari-
tas, wyślą dla dzieci w szkołach w Kenii, 
Papui Nowej Gwinei i Tanzanii. Wspólny-
mi siłami zebrali kilkaset sztuk zeszytów, 
bloków rysunkowych, opakowań kredek, 
farby, piórniki, gumki do ścierania, tem-
perówki, nożyczki, flamastry, plastelinę, 
papier kolorowy zestawy geometryczne, 
pędzelki, a do tego kilkadziesiąt ołów-
ków i długopisów. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim ludziom dobrej woli - Bo KAŻ-
DY MOŻE BYĆ WOLONTARIUSZEM! 
Z kolei w październiku, kolejny rok z rzę-
du, wolontariusze wzięli udział w ogól-

8 listopada odbyły się szkolne obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości pod hasłem 

„Wolność Kocham i Rozumiem”. Tuż przed jej 
rozpoczęciem, wszyscy uczestnicy otrzyma-
li biało-czerwone flagi, którymi potem mogli 
udekorować swoje domy rodzinne. Przedszko-
laki, uczniowie, pracownicy i rodzice – w obec-
ności sztandaru szkoły odśpiewali Mazurka 
Dąbrowskiego w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła do Hymnu”. Na scenie wystąpili ucznio-
wie kl. I i VIII z wierszem, piosenką i pieśnią 
patriotyczną, a także symbolicznym zniczem 
pamięci ofiar walki o wolność naszego Naro-
du. Z kolei najmłodsi uczniowie przygotowali 
wzruszający Teatr Tańca do muzyki najwybit-
niejszych światowych kompozytorów na czele 
z Fryderykiem Chopinem. Symboliczne odar-
cie Polski z biało-czerwonych szat przez trzech 
zaborców oraz Polska w niewoli i ta odradzająca 
się z popiołów... Piękny i wzruszający spektakl. 
Całe wydarzenie przygotowały panie: Teresa 
Dydek, Milena Majkrzak, Stela Ciechańska, Ilo-
na Misior- Zadrożna i Aneta Matak. W ramach 
uroczystości, z inicjatywy p. Steli Ciechańskiej, 
odbył się również I Szkolny Przegląd Piosenki 
Patriotycznej i Harcerskiej. Jury wyłoniło nastę-
pujących laureatów: 1 miejsce - Bartek Piętka 
(kl. III), 2 miejsce - Ania Zwierz (0), 3 miejsce 
- Karolinka Paluch (kl. I) oraz wyróżnienie - 
Bartuś Rawski z OP. Wszystkie nagrody ufun-
dowała Rada Rodziców.

Anna Duszczyk

Ślubowanie to ważne i niezapomniane 
wydarzenie w życiu każdego ucznia. 11 

października uczniowie klasy pierwszej 
oficjalnie zostali pasowani na paziów-
-uczniów PSP w Żakowie. Zgodnie z tra-
dycją, uroczystość rozpoczęła się od wy-
stępów pierwszoklasistów, zaś uczniowie 
klasy II wprowadzili młodszych kolegów 
w świat wartości i cnót, których symbo-
lem jest Patron Szkoły. Wszystkie wiersze 
prezentowane przez dzieci były autorstwa 
żakowskich nauczycielek – wszak 102-let-
nia historia szkoły i bogaty program wy-
chowawczy zobowiązują! Po części ar-
tystycznej nastąpił podniosły moment 
ślubowania w obecności pani Dyrektor, 
wszystkich nauczycieli, rodziców oraz ze-
branych gości. Na pamiątkę uroczystości, 
paziowie otrzymali przypinki z logo szko-
ły, książki i dyplomy, a także upominki od 
SU i rodziców.

Stela Ciechańska

Sukcesy Zawiszaków: Julka Jarzębska z kl. 
VIII zajęła I miejsce w Powiatowym Kon-

kursie Przyrodniczo-Ekologicznym „Ekoża-
czek” (opiekun: Anna Krusiewicz), Marcel 
Szydłowski zdobył III miejsce w Powiato-
wym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie 
i Zasadach Udzielania Pierwszej Pomocy 
(opiekun: Edyta Prasuła), z kolei Paulinka 
Bąk (kl. III)  zajęła II miejsce, Weronika Ja-
rosz (kl. I) – III miejsce, a Aleksandra Zagór-
ska (kl. VIII) wyróżnienie w Gminnym Kon-
kursie Plastycznym „Moja mała Ojczyzna”.
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Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Kornela Makuszyńskiego  

w Starogrodzie

Dnia 11 października obchodziliśmy 
uroczystość 25-lecia powstania bu-

dynku szkoły. Punktualnie o godzinie 
9:00 rozpoczęła się Msza święta, podczas 
której ksiądz proboszcz Grzegorz Rowic-
ki podkreślił, jak istotną i ogromną rolę 

w społeczności starogrodzkiej odgrywa 
nasza szkoła. Nawiązał również do historii 
powstania szkoły, której początki nie były 
łatwe. Następnie przed budynkiem szko-
ły nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej posadzenie dębu. Drzewo 
to zyskało imię naszego patrona szkoły – 
Kornela Makuszyńskiego. Niech zasadzo-
ny dąb daje przyszłym pokoleniom świa-
dectwo naszego szacunku dla przeszłości 
i teraźniejszości. Kolejnym punktem był 

program artystyczny. Po akademii, Pani 
Dyrektor w dowód wdzięczności, wręczy-
ła osobom zasłużonym dla szkoły statuet-
ki upamiętniające 25-lecie budowy naszej 
szkoły.

22 października uczniowie 
klasy I zostali pasowani 

na uczniów PSP w Starogrodzie. 
Uroczystość rozpoczęła się wy-
stępem pierwszaków, w którym 
wykazali się wiedzą, umiejęt-
nością recytacji, śpiewu i tańca. 
Po części artystycznej nastąpił 
podniosły moment ślubowania. 
W obecności Pani dyrektor, na-
uczycieli, rodziców i uczniów 
pierwszoklasiści złożyli przyrze-
czenia.

Narodowe Święto Niepod-
ległości zostało uczczone 

w naszej szkole 8 listopada. Uroczystość roz-
poczęła się wystąpieniem pocztu sztanda-
rowego, po czym został odśpiewany hymn 
państwowy. Następnie odbyła się akademia 
w wykonaniu uczniów klas VI i V. Uczniowie 
przypomnieli trudną historię Polski, czas 
rozbiorów, wojny oraz radość z odzyskania 
niepodległości, prezentując swoje talenty re-
cytatorskie i wokalne. W tym dniu również 
szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji: 
„Szkoła do hymnu” i o godz. 11.11 ucznio-

wie wspólnie z nauczycielami odśpiewali 
4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

W dniu 10 listopada uczniowie klasy 0, 
I i VI wzięli udział w III Siennickim 

Koncercie Pieśni Patriotycznych. Pani Dy-
rektor Beata Walas zapowiedziała nasz wy-
stęp, który przebiegał następująco: recytacja 
wiersza Tadeusza Kubiaka „Tu wszędzie Pol-
ska” w wykonaniu Pauliny Bojanek, w pio-
sence z filmu „Gra o tron” wystąpiła klasa 
0 i I, następnie wspólnie została odśpiewa-
na piosenka patriotyczna „Niepodległa, 
niepokorna”. Uwieńczeniem występów był 
taniec „Barwy Mojej Ojczyzny”,w którym 
zaprezentowała się klasa VI. Tego dnia na-
stąpił także finał konkursu plastycznego pt. 
„Moja mała Ojczyzna”. Laureatami zostali 
także uczniowie naszej szkoły: w kategorii 
klas starszych III miejsce zajęła Zuzanna 
Ochmańska, a w kategorii klas młodszych 
I miejsce zajęła Emilia Stojak.

jak jak SolidnaSolidna  EdukacjaEdukacja
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strój placówki. W ogrodzie przedszkolnym 
ustawione były stoiska z tegorocznymi plo-
nami. Warzywa, owoce, chleb ze smalcem 
i kiszonym ogórkiem – to tylko niektóre 
potrawy na bogato zastawionym stole. W tle 
mieniły się także piękne kolorowe kilimy – 
część naszej tradycji ludowej. W obchodach 
święta wzięły udział dzieci oraz ich rodzice. 
Impreza rozpoczęła się charakterystycznym 
akcentem ludowym – Grupa Zuchów zapre-
zentowała inscenizację słowno-muzyczną 
pt. „Maryna gotuj pierogi…”. Występ ten 
wzbudził entuzjazm i wiele radości wśród 
publiczności. Rodzice wraz ze swoimi po-
ciechami uczestniczyli również w wielu 
zabawach i konkursach m.in. wyścigach na 
taczkach, pokazie mody jesiennej. Ważnym 
elementem uroczystości było również roz-
strzygnięcie konkursu rodzinnego na „Cu-
deńka z darów jesieni”. Oglądając powstałe 
dzieła  można było z przekonaniem stwier-
dzić, że mamy bardzo twórcze rodziny. Po 

Gdy prace polowe zmierzają ku końcowi, 
warzywa i owoce są już zebrane, a czas 

letni staje się tylko wspomnieniem…. na-
staje chwila powitania jesieni. Tak też stało 
się w Akademii Smyka za sprawą „Przed-
szkolnego Święta Plonów”, uroczystości, 
która na stałe wpisała się w jesienny kalen-
darz imprez. Dla społeczności przedszkol-
nej to wielkie wydarzenie, co podkreśliły 
stroje ludowe grona pedagogicznego oraz 
specjalnie przygotowany na ten dzień wy-

Przedszkole Niepubliczne   
„Akademia Smyka”  

w Siennicy

licznych atrakcjach rozpalono ognisko, przy 
którym wszyscy mogli upiec sobie kiełbaskę. 
„Przedszkolne Święto Plonów” to ocalenie 
pięknej tradycji ludowej, niezwykle ważnej 
w naszej kulturze narodowej. Uroczystość 
ta przyczyniła się nie tylko do pogłębienia 
wiedzy o naszych polskich obyczajach, ale 
dała również wszystkim zgromadzonym 
wiele radości, niezapomnianych wrażeń 
i wewnętrznej siły.

jak jak SolidnaSolidna  EdukacjaEdukacja

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Absolwentów Siennickich Szkół 
Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli

8 października panie Katarzyna Ziubińska 
i Elżbieta Pawlak zorganizowały Dzień 

Języków Obcych. Wszystkie klasy solid-
nie przygotowały się do tego dnia, a miały 
co robić. Odpowiednio wcześniej przed-
stawiciele każdego oddziału losowali kraj 

europejski, by w wyznaczony dzień zapre-
zentować przed całą społecznością szkolną 
ciekawostki dotyczące danego państwa. Po-
nadto każda sala została tematycznie ude-
korowana, zgodnie z wylosowanym krajem.

11 października odbył się „Dzień ziemnia-
ka” zorganizowany przez panią Bożenę 

Książek. Jak zawsze był to dzień aktywności 
wszystkich uczniów. Przygotowywali oni roz-
maite potrawy, których głównym składnikiem 
był oczywiście ziemniak. Nie zabrakło tak-
że tradycyjnego ogniska i pieczonych w nim 
ziemniaków, które uwielbiają wszyscy. Można 
było również podziwiać uczniowskie dzieła 
sztuki z ziemniakiem w roli głównej.

14 października w Dzień Edukacji Na-
rodowej uczciliśmy pracę wszystkich 

nauczycieli oraz świętowaliśmy ślubowanie 
pierwszaków na uczniów PSP w Nowej Pogo-
rzeli. Klasa I liczy 7 uczniów, a ich wychowaw-
cą została pani Agnieszka Żukowska. Miło 
było patrzeć na przejęte buzie naszych nowych 
uczniów.

28 października Samorząd Uczniowski 
zorganizował andrzejki z tradycyjnymi 

wróżbami i dyskoteką dla wszystkich uczniów. 
Zainteresowanie tą imprezą było ogromne. 
Odwiedzili nas nawet nasi absolwenci z ubie-
głych lat.

Lidia Surowiec
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Gminna Biblioteka Publiczna  
w Siennicy

Pierwsze Czytanki Dla… Przedszkolaka to 
kolejna odsłona kampanii „Mała książka 

- wielki człowiek” organizowanej przez In-

stytut Książki. Każdy przedszkolak otrzyma 
książkę, Kartę Małego Czytelnika a za każdy 
wypożyczony wolumin dostanie naklejkę. Po 
zebraniu dziesięciu naklejek zostanie uhono-
rowany imiennym dyplomem, potwierdza-
jącym jego czytelnicze zainteresowania. Dla 
rodziców-opiekunów przygotowana jest bro-
szura informacyjna „Książką połączeni, czyli 
przedszkolak idzie do biblioteki”.

10 października w naszej placówce mia-
ła miejsce lekcja biblioteczna z udzia-

łem uczniów z kl. 0 ze szkoły podstawowej 

w Żakowie. Dzieci zapoznały się z pracą 
bibliotekarza, księgozbiorem i zasadami 
korzystania z zasobów biblioteki. Zerów-
kowicze wzięli też udział w Ogólnopolskim 
Projekcie dla dzieci w wieku 3-6 lat „ Mała 
książka – wielki człowiek”. Wizyta odbyła 
się w ramach szkolnego projektu  edukacyj-
no-poznawczego po najważniejszych miej-
scach w naszej gminie.

W ramach akcji czytelniczych odwie-
dziłam szkołę podstawową w Żako-

wie („Jesienne Czytanie z Zawiszą”) oraz 
w Siennicy. Dla rozbudzenia w uczniach 
zamiłowania do czytania przytoczyłam frag-
menty książek, które są dostępne w siennic-
kiej bibliotece.

Od 15 października do 30 listopada 
można było oglądać wystawę fotografii 

„Krajobrazy” autorstwa Jarosława Kurzawy. 
Fotograf jest absolwentem Akademii Pod-
laskiej w Siedlcach. Jego zdjęcia są wyjątko-
wymi sesjami reportażowymi, które oddają 
emocje i atmosferę miejsc i sytuacji. Jako 
członek Siedleckiej Grupy Twórczej „FO-
TOGRAM” wziął udział w licznych wysta-
wach i plenerach fotograficznych. Zasiadał 
jako juror w cyklu Konkursów Fotogra-
ficznych „Cztery Pory Roku w obiektywie” 

w powiecie siedleckim. Fotografia Jarosła-
wa Kurzawy to uchwycenie chwili w zapę-
dzonym świecie pełnym pięknych obrazów 
i emocji.

„Atrakcyjna Ziemia Mińska – wizyta 
studyjna w południowej części po-

wiatu mińskiego” to projekt współfinanso-
wany ze środków Powiatu Mińskiego. Nasi 
wolontariusze z Sekcji historycznej także 

wzięli udział w tym przedsięwzięciu pro-
mując siennickie dziedzictwo. Wizyta obej-
mowała Gminy: Siennica, Latowicz i Ce-
głów oraz Gminę i Miasto Mrozy.

W dniach 8-9 listopada Biblioteka re-
prezentowała naszą Gminę na wy-

stawie „Kultura Ziemi Mińskiej w 20-lecie 
Powiatu Mińskiego” (LO im. PMS w Miń-
sku Mazowieckim) w zacnym towarzystwie 
Pana Wójta Stanisława Duszczyka, Pani Se-
kretarz Kseni Wąsowskiej i Pana Wicewój-
ta Mariusza Kozery oraz 10-ciu Pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich: „Nowozglechowia-
nie” (Nowy Zglechów), „Zglechowianki” 
(Zglechów), „Liderki” (Żaków) i „Aktiwia” 
(Żakówek). Gospodynie uatrakcyjniły na-
sze stoisko własnoręcznie przygotowanymi 
potrawami, a były to: sakiewki z mięsno-
-kapuścianym nadzieniem, swojski smalec, 
ser, przetwory z dyni, różnorakie domowe 
ciasta itp. smakołyki. Biblioteka dumnie pre-



Sienniczka NR 3 (3) 201916

wy, by wspólnie, równo o godz. 11.11, uczcić 
Narodowe Święto Niepodległości. Następ-
nego dnia imprezę otworzył Chór Kanon, 
który w swoim koncercie także nawiązał 
do listopadowego święta i kultury ludowej 
a na koniec wykonał rozrywkowy angielski 
kanon „Calypso” oraz serialową piosenkę 
(film „Plebania”) Tadeusza Woźniaka „Po-
środku świata” (oba zespoły poprowadziła 
Monika Pszkit). Goście specjalni wystawy 
– aktorzy z seriali nagrywanych na terenie 
powiatu mińskiego – także odwiedzili nasze 
stoisko i rozsmakowali się w wyjątkowych 
ciastach siennickich gospodyń.

Monika Pszkit

Siennicka biblioteka dołączyła do kon-
sorcjum, w ramach którego czytelnicy 

uzyskają dostęp do ponad 60 000 e-booków 
z bazy Legimi. Od 20 stycznia 2020 r. bę-
dzie możliwość bezpłatnego czytania ksią-

żek elektronicznych przez czytelników GBP 
w Siennicy. Warunkiem otrzymania kodu 
umożliwiającego bezpłatne korzystanie 
z Legimi jest posiadanie karty bibliotecznej 
(lub zapisanie się do biblioteki).

Fundacja na rzecz Wielkich Historii z sie-
dzibą w Warszawie nawiązała współ-

pracę z Biblioteką 
w ramach projektu 
„Zaopiekuj się pamię-
cią”. Jest to inicjatywa 
dofinansowana ze 
środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich i realizowana w la-
tach 2019 – 2020. Ma na celu zbudowanie 
w swoich lokalnych społecznościach pew-
nego zasobu, jakimi będą nowe miejsca 
pamięci lokalnej. Aplikacja i portal inter-
netowy, które powstaną w ramach projektu, 
będą wspierać promocję i odwiedzanie tych 
miejsc a  Ambasador stanie się w ten sposób 
przewodnikiem po lokalności i specjalistą 
w dziedzinie swojego regionu. Rolę Amba-
sadora na terenie powiatu mińskiego będzie 
pełnić koordynator kultury GBP Monika 
Pszkit.

 jak  jak spotkaniespotkanie  z kulturą i książkąz kulturą i książką
zentowała swoje wydawnictwa książkowe, 
wrześniową jednodniówkę oraz czasopismo 
gminne „Sienniczka”, które odwiedzający 
otrzymywali w prezencie wg zainteresowań. 
Uczestnicy wystawy mieli okazję poznać 

działalność poszczególnych sekcji biblioteki, 
kalendarium wydarzeń kulturalnych a także 
bogatą historię i atrakcje „ziemi siennickiej” 

podczas luźno prowadzonych z nami roz-
mów. Odchodząc, otrzymywali w prezencie 
przygotowane przez nas gadżety i obowiąz-
kowo słodką herbową podkowę – na szczę-
ście! Impreza zorganizowana przez Lokalną 

Organizację Turystyczną Ziemi Mińskiej, 
pod kierunkiem Pani Marioli Kowalskiej, 
przewidywała także występy artystycz-

ne, które stanowiły 
żywą wizytówkę po-
szczególnych gmin. 
I tak, pierwszego dnia 
z programem pieśni 
patriotycznych i ludo-
wych zaprezentował 
się Zespół Śpiewa-
czy z Klubu Senior+ 
z GOPS w Siennicy. 
Panie dostąpiły także 
honoru odśpiewania 
na scenie Hymnu Pol-
ski w obecności całej 
społeczności szkolnej 
i uczestników wysta-
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z Dobrego, Kółko taneczne dzieci młodszych 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy, 
Kolędnicy z Wiśniewa, Międzypokoleniowy 
Zespół Razem i Kasianiecka z Kałuszyna 
oraz Podciernianki z Podciernia. Artyści za-
chwycali pomysłowością, klasycznymi stro-
jami, pięknym śpiewem, a nawet składem 
przyprowadzając na występ kozę.

Jury w składzie:  Arkadiusz Głogowski – ak-
tor, założyciel i dyrektor Teatru Grot, reżyser, 
inscenizator, Wanda Księżopolska – etnograf 
i folklorystka, ekspert w zakresie tradycyj-
nych obrzędów kolędniczych regionu mazo-
wieckiego oraz Elżbieta Jurkowska – dyrektor 
GBP w Siennicy, propagatorka czytelnictwa 
i kreatorka życia kulturalnego w gminie Sien-
nica, wybrało trzy zespoły. Pierwsze miejsce 
przypadło Zespołowi Bez Nazwy z Dobrego, 
kolejne zajął Korowód Grudniowej z Jaku-
bowa a trzecie Wielgoleskie Pląsy z Wielgo-
lasu. Wyróżnienie przypadło gospodarzom 
Korowodu, czyli Chórowi szkolnemu z Sien-
nicy. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne 
w postaci bonów podarunkowych, kolejno 
po 1000 zł, 700 zł i 500 zł oraz wyróżnienie 
– 200 zł. Ponadto każdy uczestnik konkur-
su otrzymał dyplom i pakiet upominkowy 
od LGD ZM i Gminy Siennica. Wszystkim 
artystom składamy gratulacje i serdecz-
ne podziękowania za przepiękne występy, 
opiekunom zespołów za ich zaangażowanie 
w kultywowanie bożonarodzeniowych tra-
dycji kolędniczych. Dziękujemy Organizato-
rom, Członkom Jury, Dyrekcji oraz Pracow-
nikom Szkoły Podstawowej w Siennicy za ich 
wkład w realizację wydarzenia.

Elżbieta Jurkowska
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4 grudnia uczniowie klasy Vc szkoły 
podstawowej w Siennicy wzięli udział 

w warsztatach tworzenia komiksu, które 
zorganizowała nasza Biblioteka. Warszta-
ty poprowadził Zbigniew Masternak, autor 
wielu książek, m.in. cyklu powieściowego 
„Księstwo” (Chmurołap, Niech żyje wolność, 
Scyzoryk, Nędzole, Książę bez ziemi), twór-
ca scenariuszy filmowych (m. in do filmów 
„Księstwo” i „Stacja Mirsk”), współautor 
komiksów oraz dziennikarz. Jest również 
wielkim fanem futbolu, sam gra w piłkę noż-
ną w Reprezentacji Polskich Pisarzy w Piłce 
Nożnej. Podczas spotkania autor wprowa-
dził uczniów w świat komiksu opowiadając, 
jaka była jego geneza, jakie zasady obowią-
zują przy jego powstawaniu. Zaproponował 
narysowanie historyjki komiksowej rozgry-
wającej się w naszej gminie. Dzieci praco-
wały bardzo intensywnie, Najlepsze zostały 
nagrodzone książkami autorstwa Zbigniewa 
Masternaka.

Kolędowanie to tradycyjny obrzęd ludo-
wy praktykowany przede wszystkim 

w kulturach rolniczych i pasterskich – grupy 
kolędników odwiedzały poszczególne go-

spodarstwa z życzeniami pomyślności, za co 
otrzymywały od gospodarzy dary w postaci 
jedzenia lub drobnych datków pieniężnych. 
Tym razem kolędowanie zawitało 6 grud-
nia do Siennicy. Organizatorem wydarzenia 
jest Lokalna Grupa Działania  Ziemi Miń-
skiej. Dzięki staraniom Wójta Stanisława 
Duszczyka w tegorocznej edycji LGD we-
szła we współpracę z Gminą Siennica, PSP 
im. H. Sienkiewicza oraz Gminną Biblioteką 
Publiczną w Siennicy. Całą imprezę popro-
wadziła Monika Pszkit. Był to już dziewiąty 
konkurs pod nazwą „Korowód Kolędowy”. 
Jego celem jest kultywowanie i zachowanie 
tradycji obrzędów kolędowych związanych 
ze świętami Bożego Narodzenia. Konkurs 
był doskonałą okazją do prezentacji działa-
jących na terenie poszczególnych gmin ze-
społów muzycznych, artystycznych, kółek 
zainteresowań oraz amatorów. Wystąpiło 13 
zespołów: Anioły z Super Szkoły ze Starej 
Niedziałki, Skrzydlaci kolędnicy z Jakubowa, 
Wielgoleskie Pląsy z Wielgolasu, Chór Szkol-
ny z Siennicy, Korowód Grudniowej z Jaku-
bowa, Wesołe Brzózki z Brzózego, Publiczna  
Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym, 
Cegłowianki z Cegłowa, Zespół Bez Nazwy 
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Po prawie 2 letnim okresie prac ba-
dawczych z użyciem specjalistycz-

nych urządzeń i wykonaniu sondujących 
odkrywek w gruncie, udało się nam zlo-
kalizować i oczyścić kanały odpływowe 
wody opadowej z budynku poklasztorne-
go w Siennicy. Powstrzymane zostało de-
strukcyjne oddziaływanie wodne na mury 

zespołu z kościołem parafialnym włącznie. 
Architekt Królewski Antonio Solari, twór-
ca tego pięknego obiektu, pozostawił nam 
współczesnym zagadkową konstrukcję 
nieznaną w podobnych klasztorach fran-
ciszkańskich. Przez 270 lat przeprowadzo-
no tu kilka prac remontowych i przeróbki 
infrastruktury drenażowej, ale nie zacho-
wały się po tym żadne plany i dokumenty. 
Po II Wojnie Światowej, jak pajęcza sieć, 
otoczyła klasztor i kościół infrastruktura 
wodno-kanalizacyjna i ciepłownicza oraz 
zmieniono – przesunięto odpływy wody 
deszczowej. Na początku poszukiwań wy-
dawało się nam, że jest to zadanie karko-
łomne, niewykonalne. Dodatkowo Woje-
wódzki Konserwator Zabytków zezwolił 
tylko na prace nieinwazyjne, poza punko-
wymi wykopami w gruncie piwnicznym 
i wokół budynku (kilka hektarów ogrodu 
poklasztornego) do określonych głęboko-
ści, metodą ręczną. Problem, jak się oka-

Sekcja 
Historyczna 

zało, stanowiły kanały zbiorcze w murach 
przyziemia, otaczające małe wirydarze 
(parafialne) i duży (szkolny), które przy 
zablokowanych odpływach rozprowadza-
ły wodę po całym obiekcie i gromadziły 
ją w podziemiach. Przemyślaną barie-
rą projektową (przed destrukcyjną rolą 
wody i wilgoci) dla samego kościoła jest 
wykonanie pod nim głębszych funda-
mentów i zasypanie występujących obok 
wewnętrznych podziemnych korytarzy 
budynku poklasztornego – piachem i gru-
zem budowlanym, stanowiących swoisty 
pochłaniacz wody. Żeby zapobiec w przy-

szłości blokowaniu się kanałów wodnych, 
będziemy rekomendować Konserwatoro-
wi Zabytków i właścicielom obiektu zastą-
pienie odpływów z cegły na typowe rury 
kanalizacyjne, jak w bliźniaczym klaszto-
rze w Węgrowie. Mieliśmy też historyczną 
szansę podejrzenia legendarnych tuneli, 
których cel wykonania i parametry opi-
szemy po dokładniejszym zbadaniu i speł-
nieniu wymogów proceduralnych.

Wykonanie tych prac było możliwe przy 
wsparciu instytucjonalnym, za co ser-
decznie dziękujemy: Konserwatorowi 
Zabytków z Siedlec – za pomoc logistycz-
no-informacyjną i nadzór konserwatorski, 
Proboszczowi Parafii Siennica i Pracowni-
kom Urzędu Gminy w Siennicy za konstruk-
tywną współpracę oraz Panu Kazimierzowi 
Frelkowi – za pomoc techniczną w pracach 
pod kościołem. Do udziału w pracach za-
prosiliśmy współpracujących z Sekcją wo-

lontariuszy, których zaangażowanie i pasja 
wprawiała nas czasem w zdumienie.

W trakcie naszych badań, z powodu braku 
możliwości inwazyjnej ingerencji w mury 
klasztorne, wystąpiła konieczność zaanga-
żowania urządzeń radarowych do odnale-
zienia kanałów wewnętrznych. Wcześniejsze 
badanie georadarem było mało precyzyjne, 
wobec tego postanowiliśmy zatrudnić naj-
lepszego – naszym zdaniem – specjalistę 
w Polsce w tej dziedzinie. Fundusze na ten 
cel zgromadziliśmy ze zbiórki indywidualnej 
pod patronatem Parafii Siennica. Dziękując 

darczyńcom, którzy przekazali pieniądze na 
ten szczytny cel, właścicielom obiektu – Pro-
boszczowi Parafii i Wójtowi Gminy Sienni-
ca, szczególne podziękowania kierujemy do 
„ludzi dobrej woli”, którzy wsparli finanso-
wo nasze działania, a byli to: wolontariusze 
ze Stowarzyszenia „Grupa na straży histo-
rii – Masovia”, sklep Wyroby Tradycyjne 
z Siennicy, Ubezpieczenia Jurkowski, Pani 
Edwarda Rutkowska, Chór Kanon, Personel 
Biblioteki oraz Członkowie i Wolontariusze 
współpracujący z Sekcją Historyczną.

Do części kończącej ten etap prac (oczysz-
czenia zlokalizowanych kanałów) oso-
biście zgłosiła się Firma Pana Marcina 
Jałochy i pracowała z nami na zasadach 
wolontariatu (nieodpłatnie) z myślą prze-
wodnią „my jako parafianie też chcemy 
pomóc”, za co im pięknie dziękujemy.

Zbigniew Szubert
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Wspomnienie - Ksiądz baron Józef 
de Puget Puszet dawny właściciel 

Lasomina w 200. rocznicę śmierci. „Dnia 
piątego grudnia 1819 roku umarł Jaśnie 
Wielmożny Ksiądz Józef Puszet, Kanonik 
Katedralny Sandomierski, Kustosz Kole-
giaty Wiślickiej, Kawaler Orderu Świętego 
Stanisława pierwszej klasy, Dziedzic Dóbr 
Lasomina lat siedemdziesiąt trzy mający 
pod numerem pierwszym we wsi Lasomi-
nie.”

Józef (de Puget) Puszet herbu własnego 
urodził się po 1746 r. Pochodził ze spolo-
nizowanej rodziny baronów francuskich. 
Był synem Jana, starosty duninowskie-
go i Aleksandry ze Skarbek-Borowskich, 
kasztelanki zawichojskiej. Był studentem 
Uniwersytetu Krakowskiego od 1759 r. 
W początkach lat 70. został kustoszem 
wiślickim, a po 1789 r. wszedł do kapi-
tuły sandomierskiej. Od 1780 r., dzięki 
protekcji króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, mieszkał u biskupa Ignacego 
Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim 
(był tytułowany przez niego kapelanem), 

gdzie dawał lekcje języka francuskiego 
jego bratankom. Już wtedy prawdopodob-
nie pracował nad swym obszernym dzie-
łem „O uszczęśliwieniu narodów”, które 
wydane zostało w latach 1788-89. Dnia 
17 marca 1792 r. otrzymał Order Święte-
go Stanisława. Po śmierci ojca otrzymał  
spadek, za który w październiku 1794 r. 
zakupił dobra Lasomin i Zglechów. Wy-
cofał się z życia publicznego z powodu 
postępującej  utraty wzroku. W latach 
1803-05 otrzymał znaczną sumę zapisa-
ną mu przez stryjenkę Henriettę Lullier 
–faworytę królewską. W 1807 r. sprzedał 
Zglechów Stanisławowi Truszczyńskiemu, 
rejentowi okręgu siennickiego. W 1815 r. 
przekazał Lasomin swemu bratankowi  Ja-
nowi Kacprowi (oficerowi wojsk Księstwa 
Warszawskiego i Królestwa Polskiego) 
w zamian za dożywocie. Zmarł 5 grudnia 
1819 r. w Lasominie i został pochowany 
w Siennicy.

Waldemar Piekarski

Międzypokoleniowy Chór Kameralny  

KANON
Pierwsze dni października i stała (od 30 

lat!) obecność w naszej parafii Zgro-
madzenia Sióstr Kapucynek NSJ, są oka-
zją do wystawiania muzyczno-teatralnej 
inscenizacji „Transitus św. Franciszka” 
– wspomnienia zakonnika, którego życie 
i cenne myśli sprzed wieków do dziś in-
spirują i motywują do działania. W tego-
rocznej sztuce wzięły udział dzieci z PSP 
im. H. Sienkiewicza w Siennicy oraz 
nasz chór. Mali aktorzy, profesjonalnie 
ucharakteryzowani pośród pomysłowej 
scenografii, przybliżyli widowni historię 
ubogiego Świętego wg scenariusza s. Jaon-
ny Banasiak – troskliwie czuwającej and 
przebiegiem przedstawienia. Chór, przy 
akompaniamencie i wokalnym współ-
udziale s. Aliny Skapets, wykonał wielo-
głosowe piosenki tworząc muzyczne tło 

do odgrywanych scenek. Na koniec każdy z uczestników i widzów otrzymał pamiątkową 
zakładkę, przygotowaną przez siennicką Bibliotekę, z cytatem św. Franciszka: „Zacznij 
od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokona-
łeś niemożliwego.”

Po raz trzeci Chór Kanon zaśpiewał na „Siennickim Koncercie Pieśni Patriotycznych” 
na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Siennickiej. Tegoroczny koncert 

był wyjątkowy – chór wystąpił wraz z Zespołem Śpiewaczym z Klubu Senior+ (GOPS 
w Siennicy) a sama treść występu nawiązywała do kilku rocznic ważnych dla Polski 
wydarzeń historycznych. Tradycyjnie, koncert otworzył wspólnie odśpiewany Hymn 
Polski, po którym zespoły kontynuowały wątek Narodowego Święta Niepodległości 
wykonując pieśni „Pożegnanie” i „Ostatni mazur” przy akompaniamencie pianistki – 
Karoliny Wojteczek. W kolejnej części artyści nawiązali do rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej (80-tej) oraz Powstania Warszawskiego (75-tej). Seniorki przypomniały 
pieśni „Dziś do ciebie przyjść nie mogę” oraz „Pałacyk Michla”, zaś Kanon stonował 
atmosferę utworami „Deszcz jesienny” i „Modlitwa o pokój”. Ostatnia odsłona koncertu 
to niezwykła uczta dla ducha – pieśni Moniuszkowskie, z uwagi na 200. rocznicę uro-
dzin artysty i ogłoszenie roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. Nie sposób zatem 
pominąć dzieła tak wybitnego kompozytora herbu Krzywda – czyli herbu także naszej 
Gminy. Panie z chóru Kanon zaprezentowały w dwugłosie „Pieśń wieczorną”, a panowie 
charyzmatycznie, w czapkach z pawim piórkiem wykonanych przez Seniorki, dali popis 
w „Krakowiaczku”. Na koniec goście usłyszeli tkliwą pieśń „Czy powróci” w solowym 
wykonaniu dyrygentki chóru Moniki Pszkit z towarzyszeniem głosów żeńskich. Zwień-
czeniem tego bogatego koncertu było wspólne odśpiewanie przez oba zespoły oraz pu-
bliczność popularniej „Prząśniczki”.



Sienniczka NR 3 (3) 201920

Sekcja męska chóru Kanon, po swoim 
„moniuszkowskim sukcesie” została po-
proszona o ponowny występ w dworku 
w Bożej Woli, co miało miejsce 11 listopa-
da i równie żywo zostało odebrane przez 
publiczność.

A teraz streszczenie naszych chóral-
nych poczynań w ostatnim kwartale 

roku:

• z przyjmenością zaśpiewaliśmy na 
uroczystościach ślubnych w parafii 
Latowicz, Chrośla i Huta Mińska,

• w ramach dokształcania artystycz-
nego, wybraliśmy się do Mińska 
Mazowieckiego na koncert pieśni 
S. Moniuszki w wykonaniu Eweliny 
Sielskiej-Badurek (śpiewaczka a tak-
że znakomity audiolog i foniatra),

• nareszcie (po ponad 4 latach od po-
wstania zespołu!) zaliczyliśmy wy-
jazd do teatru wybierając lekką, 
zabawną sztukę „Ślub doskonały” 
w Teatrze Kwadrat w Warszawie,

• wystąpiliśmy na powiatowej wy-
stawie „Kultura Ziemi Mińskiej...” 
w Mińsku Mazowieckim organizowa-
nej przez Lokalną Organizację Tury-
styczną Ziemi Mińskiej z pieśniami 
patriotycznymi, ludowymi i rozryw-
kowymi,

• swym śpiewem, podczas mszy św. 
Pogrzebowej, oddaliśmy cześć zmar-
łej w październiku Janinie Żołądek, 
101-letniej Sienniczance, niegdysiej-
szej chórzystce,

• podczas jednej z listopadowych prób 
wzięliśmy udział w warsztatach wo-
kalnych (metodą relatywnej nauki 
kształcenia słuchu), które poprowa-
dziła dla nas znakomita dyrygentka 
Jelena Sakovich z Białorusi,

• zaśpiewaliśmy na koncercie charyta-
tywnym (niektórzy z nas wzięli tak-
że udział w licytacji) na rzecz Domu 
Dziecka im. Matki Weroniki w Sien-
nicy; koncert „Dzieci dzieciom – łą-
czymy się i integrujemy”, zorganizo-
wany przez Wolontariuszy „Dream 
Team – Pomagamy Pomagać”, odbył 
się 7 grudnia w Miejskim Domu Kul-
tury w Mińsku Mazowieckim,

• 8 grudnia wykonaliśmy „Koncert ku 
czci Bogarodzicy” w naszym parafial-
nym kościele; w programie znalazły 
sie wyłącznie pieśni Maryjne; do wy-

branych utworów akompaniowała nam na pianinie Karolina Wojteczek, zaś występ 
rozpoczął się „Bogurodzicą” odśpiewaną z chóru kościelnego przez męską część 
zespołu; pomiędzy pieśniami s. Joanna Banasiak, chórzyści i Zuzia Pszkit odczyty-
wali sentecje do refleksji,

• czytając te słowa, jesteśmy już po występach adwentowo-kolędowych w: Szko-
le Podstawowej w Stojadłach, w kościele w Wólce Mińskiej (msza św. w intencji 
pszczelarzy) oraz w dworku w Bożej Woli (Spotkanie Świąteczne – msza św. oraz 
koncert kolęd).

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejny Siennicki Orszak Trzech Króli, 6 stycznia 
2020, podczas którego wystąpi nasz zespół oraz wielu innych znakomitych wykonaw-
ców. Zachęcamy do wspólnego radosnego kolędowania!

Monika Pszkit
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W piątek, 15 listopada uczestnicy Klubu 
„Senior+” oraz członkowie Gminne-

go Koła Emerytów i Rencistów w Siennicy, 
wspólnie świętowali Ogólnopolski Dzień Se-
niora, który zgodnie z kalendarzem przypada 

14 listopada. Spotkanie rozpoczęło się w hali 
sportowej Zespołu Szkół w Siennicy. Przy-
byłych powitała Marta Patoka, która z nie-
zwykłym wdziękiem i fantazją poprowadziła 
pierwszą część uroczystości. Życzenia Senio-
rom złożyli Wójt Gminy Siennica Stanisław 
Duszczyk oraz Kierownik GOPS Monika 
Wilk. Następnie młodzież z Zespołu Szkół, 
pod kierunkiem Jakuba Maguzy, zaprezen-
towała krótki recital muzyczny, wprowa-

dzając obecnych w miły i uroczysty nastrój. 
Zwieńczeniem uczty duchowej był pyszny 
tort, będący jednocześnie podziękowaniem 

dla społeczności szkolnej, za zaangażowa-
nie w obchody Dnia Seniora. Po porcji tortu 
przyszedł czas na „porcję śmiechu i wesela”, 
a wszystko to dzięki tańcom i zabawom ani-
macyjnym, w wir których, obecnych ponow-
nie wciągnęła Marta Patoka. Były więc „Ka-
czuszki”, „Pociąg”, „Czekolada”, „Makarena”, 
„Waka waka” i …. czego tam jeszcze nie było. 
Seniorzy skręcali się jak w ukropie, by wykrę-
cić możliwie najciekawsze kształty z balonów, 
a za chwilę w ogromnym skupieniu budowa-
li wieżę z drewnianych klocków, wyłącznie 
przy pomocy lin. Gdy zbędne kalorie zostały 
już spalone, goście zostali zaproszeni na dru-
gą część uroczystości do Klubu „Senior+”. 
Tu na przybyłych czekał poczęstunek przy 
dźwiękach muzyki. Ci bardziej sentymen-
talni, mieli możliwość powspominać, dzięki 
prezentacji obrazującej dotychczasowe do-
konania Klubu. Na jednych i drugich czekała 
jeszcze jedna miła niespodzianka – zabawa 
przy dźwiękach akordeonu, na którym – ku 
radości wszystkich zgromadzonych – przy-

grywał Pan Zdzisław Jałocha. Jeszcze długo 
po zapadnięciu zmroku, Klub rozbrzmiewał 
wesołą muzyką, śmiechem  i gwarem żywio-
łowych rozmów…

Dzień Seniora to tylko jedno z wydarzeń 
klubowych w ostatnim okresie. Senio-

rzy na co dzień tańczą, śpiewają i aktywnie 
uczestniczą w zajęciach rekreacyjno-spor-
towych, w tym w zajęciach na basenie. Od 
września korzystają także z rehabilitacji. 
Edukują się poprzez udział w warsztatach 
i prelekcjach (pierwsza pomoc, bezpieczeń-
stwo w sieci, dostęp do nowych mediów, 
walka ze smogiem, warsztaty fotograficzne, 
kosmetyczne, kulinarne, psychologiczne). 
W listopadzie Seniorzy w piękny sposób 
wpisali się w obchody Święta Niepodległości, 
uczestnicząc w koncertach oraz wykonując 
godła Polski (10 sztuk) metodą papieropla-
styki, które następnie zostały przekazane do 
szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy. 

W klubie gościliśmy wolontariuszy ze szkoły 
w Starogrodzie, którzy wykonali piękne de-
koracje okienne, a 4 grudnia symbolicznie 
uczciliśmy Światowy Dzień Wolontariusza. 
12 października byliśmy w teatrze, w Miko-
łajki w kinie, a co jeszcze przed nami? Tym 
pochwalimy się zapewne w kolejnym nume-
rze.

Monika Wilk

Dzień Pracownika Socjalnego – przy-
padający 21 listopada – jest świętem 

wszystkich pracowników oraz działaczy 
służb społecznych. Z tej okazji, na zaprosze-
nie Starosty Mińskiego Pana Antoniego Jana 
Tarczyńskiego, spotkali się po raz ósmy, by 
wspólnie świętować: wójtowie, burmistrzo-
wie, kierownicy i pracownicy pomocy spo-
łecznej z terenu powiatu mińskiego. Wójt 
Gminy Stanisław Duszczyk złożył pracowni-
kom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Siennicy, serdeczne życzenia i wyrazy 
uznania za trud włożony w szlachetną pracę 

na rzecz drugiego człowieka. Pan Wójt dzię-
kując Paniom: Monice Wilk, Marcie Wilk, 
Agnieszce Sekuła, Anecie Laskus, Karolinie 
Krasińskiej – Czajka, Annie Woźniak, An-
dżelice Tkaczyk i Marii Mikusek, za poświę-
cenie i pomoc osobom potrzebującym pod-
kreślił, że dzięki ich zaangażowaniu, w naszej 
gminie od roku działa jedyny w powiecie 
mińskim, prowadzony przez gminę - Dzien-
ny Dom Pobytu „Senior +”.

UG

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy
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8 września na Orliku w Zespole Szkół 
w Siennicy odbył się – mimo deszczo-

wej i zimnej aury – III Rodzinny Turniej 
Sportowy o Puchar Stowarzyszenia Przy-
jaciół Ziemi Siennickiej. Rozegrane zo-
stały trzy mecze wg zasady „każdy z każ-
dym” i szybko okazało się, że III miejsce 
w turnieju zajęła drużyna FC Ogrodowa, II 
miejsce przypadło drużynie z ul. Południo-
wej, a zdobywcą Pucharu ponownie zostali 
Niezdecydowani. Wszystkim zawodnikom 
wręczyliśmy medale, dyplomy, nagrody 
sportowe oraz upominki. Pamiątkowymi 
statuetkami wyróżniono dwóch uczestni-
ków: Adama Ceregrę - najmłodszego za-
wodnika oraz Jakuba Piętkę - najlepszego 
strzeleca turnieju. Po rozegranych meczach 
można było nabrać sił i ogrzać się przy 
kiełbasce z grilla i ciepłej herbacie.

W niedzielę 15 września 2019 SPZS 
zorganizowało rajd rowerowy trasą 

„Atrakcje przyrodnicze w gminie Sienni-
ca”. Kontynuowaliśmy poznawanie miejsc 
atrakcyjnych pod względem przyrodni-
czym. Trasa rajdu liczyła prawie 30 km. 
Odwiedziliśmy kolejno: dwa jesiony wy-
niosłe i kasztanowiec zwyczajny na terenie 
Ośrodka Zarybieniowego w Nowodwo-
rze, aleja drzew wzdłuż zabytkowej drogi 
z Lasomina do Dłużewa, park podworski 
w Kątach, dwa dęby szypułkowe w No-
wodzielniku, sosna pospolita nad stawem 
w Dzielniku, okazały dąb na prywatnej 
posesji w Drożdżówce, klon w Kulkach, re-
zerwat przyrody Wólczańska Góra, rezer-
wat przyrody Świder oraz park podworski 
w Dłużewie. To tu miało miejsce zakoń-
czenie rajdu, gdzie na uczestników czeka-
ła pyszna grochówka, pamiątki i statuetka 
dla najmłodszego uczestnika, którym – już 

po raz drugi – okazał się Tymek Szczurow-
ski. Wszystkim uczestnikom zapewniliśmy 
okolicznościowe koszulki, notesy i brelocz-
ki, wodę do picia i słodkie batony. Bardzo 
dziękujemy rowerzystom za wspólną jazdę, 
zainteresowanie naszą gminną przyrodą 
oraz wspaniałą atmosferę w trakcie prze-
jazdu i na postojach.

Dzięki ubiegłorocznej zbiórce publicz-
nej przeprowadzonej na cmentarzu 

parafialnym i w kościele mogliśmy konty-
nuować działania polegające na renowacji 
zabytkowych nagrobków. Zebrane pienią-
dze pozwoliły nam rozpocząć prace przy 
dwóch kolejnych – wpisanych do rejestru 
zabytków ruchomych województwa mazo-
wieckiego. Są to rzeźbione w piaskowcu na-
grobki Leokadii Zakrzewskiej i Stanisława 
Michałowskiego. Środki z kwesty uzupełni-
liśmy pozyskując dotacje od Gminy Sienni-
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Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej
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ca, Powiatu Mińskiego oraz Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
W ramach środków pozyskanych z Unii 
Europejskiej z programu Rozwój Obsza-
rów Wiejskich przeprowadziliśmy prace 
konserwatorskie na czterech nagrobkach: 
Michała Bogusławskiego, Józefa Bogusław-
skiego, Salomei Bogusławskiej (piasko-
wiec) oraz Karola i Wojciecha Karczew-
skich (marmur). W działania na cmentarzu 
zaangażowani byli członkowie i sympatycy 
Stowarzyszenia oraz lokalni przedsiębiorcy. 
Dużego wkładu pracy własnej wymagały 
czynności porządkowe i przygotowawcze 
wokół zabytkowych nagrobków, takie jak 
wycinanie i karczowanie zakrzaczeń, wy-
równywanie terenu, wykonanie obrzeży, 
a po zakończeniu prac renowacyjnych – 
wysypanie ozdobnymi kamykami.

1 listopada br. również kwestowaliśmy 
na cmentarzu parafialnym w Siennicy. 

W zbiórkę do puszek zaangażowana była 
także młodzież z PSP w Żakowie. Kolejną 
zbiórkę przeprowadziliśmy 1 grudnia w ko-
ściele parafialnym w Siennicy. Łącznie ze-

braliśmy 14 875,95zł. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim ofiarodawcom. 
Zebrane środki przeznaczone będą na ko-
lejne prace konserwatorskie zabytkowych 
nagrobków w 2020 roku. O postępach prac 
będziemy informować na naszej stronie in-
ternetowej.

By uczcić 101 rocznicę odzyskania nie-
podległości zaprosiliśmy mieszkańców 

gminy do udziału w III Siennickim Kon-
cercie Pieśni Patriotycznych. Uroczystość 
rozpoczęła się minutą ciszy, po której Mię-
dzypokoleniowy Chór Kameralny KANON 
zaintonował hymn państwowy. W tym 

roku Chórowi towarzyszył Zespół Śpiewa-
czy z Klubu Senior+. Następnie Tadeusz 
Gnoiński – kustosz Siennickiego Muzeum 
Szkolnego, wygłosił prelekcję pt. „Udział 
Sienniczan w walkach o niepodległość”. 
Uczestnicy Koncertu usłyszeli o poświęce-
niu i walce uczniów i absolwentów Semi-
narium Nauczycielskiego w Siennicy oraz 
o zasługach takich osób jak ksiądz Łukasz 

Janczak i nauczyciel Antoni Królikowski 
oraz wielu innych walczących i poległych 
za ojczyznę. Prelegentowi towarzyszył 
jego kilkuletni wnuk Ignacy – w ten spo-
sób pan Gnoiński wskazał, jak ważne jest 
przekazywanie wiedzy i tradycji młodszym 
pokoleniom. Następnie goście obejrze-
li występ artystyczny w wykonaniu dzieci 
ze szkoły podstawowej w Starogrodzie, 
przygotowany przez panią Anetę Micha-
lik. Bogaty program, a przede wszystkim 
taniec z pomponami i z biało-czerwonymi 
szarfami, dostarczyły widzom wspaniałych 
wrażeń. Po nim odbył się finał konkursu 
plastycznego na plakat pt. „Moja mała oj-

czyzna”. Zgłoszone prace stanowiły piękną, 
kolorową dekorację sali podczas uroczysto-
ści. Jury przyznało nagrody i wyróżnienie 
w poszczególnych kategoriach wiekowych; 
pierwsze miejsca zajęli: kategoria najmłod-
sza – Emilia Stojak  (PSP w Starogrodzie), 
kategoria klas V-VIII – Bartłomiej Bola-
nowski (PSP w Siennicy), kategoria szkół 
ponadpodstawowych – Julia Gałązka (Ze-
spół Szkół w Siennicy). Laureaci konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książ-
ki do samodzielnej nauki rysunku i profe-
sjonalne przybory plastyczne. Widzowie 
Koncertu obejrzeli także dwie prezentacje: 
„Nasza mała ojczyzna” przygotowaną przez 
Jakuba Mazka z Młodzieżowej Rady Gminy 
oraz „Dla naszej małej ojczyzny”, autorstwa 
Anetty Jurkowskiej, obrazującą działania 
podejmowane przez SPZS. Organizatorzy 
zapewnili też miłe niespodzianki dla wi-
dzów Koncertu - projekcję dwóch filmów 
o Siennicy z zasobów Polskiej Kroniki Fil-
mowej: pierwszy z 1950 r., a drugi z 1986 
r. Starsi widzowie mieli okazję do wspo-
mnień, a młodsi – do zobaczenia Siennicy 
sprzed lat. Drugą niespodziankę – wspa-
niały biało-czerwony tort, ufundował pan 
Krzysztof Sibilski (współwłaściciel delika-
tesów Kulfon w Siennicy). Na zakończenie 
spotkania odbyło się wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych wraz z Kamilem Szu-
bą – akordeonistą i Grzegorzem Bylinką – 
gitarzystą. W czasie koncertu goście mogli 
skorzystać ze słodkiego poczęstunku.

Anetta Jurkowska
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Powstałe w styczniu br. Koło Gospodyń 
Wiejskich „Liderki” z Żakowa, wraz 

z zaprzyjaźnionym KGW „Aktiwia” Ża-
kówek, zorganizowało z pozyskanych fun-
duszy wspólny wyjazd integracyjno-po-
znawczy w Góry Świętokrzyskie i okolice 
w dniach 27-29 września. Pozostałą kwotę 
przeznaczyły na nowe stroje reprezentan-
tek kół oraz zakupiły piękną chorągiew ko-
ścielną, którą 17 listopada na mszy św. po-
święcił ksiądz proboszcz Marek Kasprzak. 
Gospodynie brały także udział w wystawie 
„Kultura Ziemi Mińskiej...” w Mińsku Ma-
zowieckim (8-9 listopada) częstując zwie-
dzających własnoręcznie wykonanymi re-
gionalnymi przysmakami.

Olcalone od zapomnienia

Rezolutne Gospodynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy

Późnym i chłodnym popołudniem 30 
października w remizie OSP, a potem 

w Szkole podstawowej w Nowej Pogorzeli 
spotkały się najbardziej aktywne i dla swojej 
wsi ze wszech miar oddane panie gospody-
nie: Sabina Krzyżanowska, Alicja Bałda, Eu-
lalia Bałda, Mirosława Kuchta. 

Z inicjatywy piszącego te słowa, przy dużej 
pomocy siostry swojej p. Zofii Kazimierczyk 
(również mieszkanki Nowej Pogorzeli), dr 
Jacek Jackowski – kierownik archiwum fo-
tograficznego Instytutu Sztuki Polskiej Aka-
demii Nauk w Warszawie, w towarzystwie 
swojej asystentki p. Magdaleny Bill, dokonali 
nagrania 3 pieśni pogrzebowych (śpiewanych 
zwyczajowo przy trumnie w domu zmarłej 

osoby) i 3 innych pieśni z rodzaju powszech-
nych. Upamiętnienie muzycznych reliktów 
przeszłości sprawiło zarówno nagrywającym 
jak i odtwórczyniom wiele satysfakcji i za-
dowolenia. To, co byłoby może zapomniane, 
zostało na zawsze zapamiętane (utrwalone) 
i będzie mogło służyć tym, którzy do prze-
szłości będą wracać.

Przy suto zastawionym stole kolacyjnym 
podejmowane były rozmowy o kontynuacji 
działań w tej dziedzinie. Obdarowani przez 
p. Sabinę m.in. suszonymi grzybkami, bę-
dziemy – przy wigilijnym stole – wspominać 
Nową Pogorzel gościną, z przekonaniem do-
brze wypełnionej misji w stosunku do mu-
zycznej przeszłości.

Stanisław Woźnica

Tegoroczna przygoda z konkursami Kro-
nik OSP rozpoczęła się od V Powiatowe-

go Przeglądu Kronik OSP, na którym nasze 
księgi: „Kronika Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej w Siennicy” oraz „Złota Księga Sali 
Tradycji i Historii OSP w Siennicy”, zostały 
wyróżnione i wysłane na Wojewódzki Prze-
gląd Kronik OSP. Autorem kronik jest dh Le-
szek Dąbrowski.

Wojewódzki Konkurs miał miejsce 30 sierp-
nia 2019 na terenie Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze Górnej. Wspólnie z druhem 

Leszkiem w wydarzeniu uczestniczyli: Ber-
nard Książek – opiekun MDP, Natalia, Mał-
gosia i Aleksandra Książek oraz Zosia Pacek. 
Spośród 22 kronik, nasze również zostały wy-
różnione, czego następstwem było przesłanie 
ksiąg na XXVI Ogólnopolski Konkurs Kronik 
OSP. 22 września w Olsztynie odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród i podsumowanie  
Ogólnopolskiego Konkursu - nasze kroniki 
także zostały tam wyróżnione. Nagrody oraz 
wyróżnienia mieli zaszczyt odebrać druhowie 
OSP Siennica – Izabela i Bartłomiej Czajka.

Bartłomiej Czajka

 jak  jak skrótyskróty  wydarzeńwydarzeń
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jakjak  sukcesy sportowesukcesy sportowe

Cztery drużyny PKS „LIFE” Siennica 
zakończyły rozgrywki jesienne se-

zonu 2019/2020. W ramach rozgrywek 
ligowych warszawskiego okręgu Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej reprezen-
towały nas cztery drużyny. Niestety, nie 

ma jeszcze ostatecznych wyników (proto-
kołów) ze wszystkich meczów, ale tabele 
rozgrywkowe na dzień 24 listopada wy-
glądają następująco:

Wszyscy zawodnicy godnie reprezentowali nasz Klub i Gminę Siennica. Swym zaangażowaniem i umiejętnościami pokazali, że pomimo 
„krótkich ławek” nie odbiegamy od innych klubów występujących w tych rozgrywkach. Gratulujemy wszystkim i życzymy sukcesów w me-
czach rundy wiosennej. Poza drużynami rozgrywkowymi prowadzimy także zajęcia dla 2 grup (żółtej i niebieskiej) adeptów piłki nożnej  
z roczników 2012 i młodszych. Jest ich już 36, a zainteresowanie wciąż rośnie. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do gry w naszym 
Klubie.

Lp. DRUŻYNA MECZE PUNKTY ZW RM PO BRAMKI

1 PKS Life Siennica 8 18 6 0 2 56:30

2 LKS Mazur III Karczew 9 17 5 2 2 77:46

3 UKS ŻAGLE II WARSZAWA 7 16 5 1 1 80:24

4 KS HALINÓW II 8 9 3 0 5 38:71

5 UKS OTWOCK FC CHAMPION II 8 9 3 0 5 36:55

6 KS Vulcan Wólka Mlądzka 10 4 1 1 8 18:79

IV LO F1 Żak gr. 6 - r.2011/12

Lp. DRUŻYNA MECZE PUNKTY ZW RM PO BRAMKI

1 MLKS Victoria Sulejówek 10 23 7 2 1 72:33

2 OKS Start Otwock 10 20 6 2 2 57:39

3 LKS Mazur Karczew 9 17 5 2 2 60:40

4 KS HALINÓW 7 12 4 0 3 35:31

5 PKS Life Siennica 9 6 2 0 7 40:55

6 SPF SABIO 9 0 0 0 9 26:92

III LO E2 Orlik gr. 2 - r.2010

Lp. DRUŻYNA MECZE PUNKTY ZW RM PO BRAMKI

1 KS SOBIENIE JEZIORY 9 24 8 0 1 67:17

2 KS Vulcan Wólka Mlądzka 10 19 6 1 3 72:45

3 PKS Life II Siennica 10 18 6 0 4 86:33

4 UKS GKS OSIECK 9 16 5 1 3 37:30

5 SKS SOKÓŁ KOŁBIEL 10 6 2 0 8 31:66

6 MKRS WISŁA Maciejowice 8 0 0 0 8 9:111

IV LO E1 Orlik gr. 3 - r.2010

Lp. DRUŻYNA MECZE PUNKTY ZW RM PO BRAMKI

1 LKS Mazur II Karczew 14 39 13 0 1 75:24

2 PKS Life Siennica 14 33 11 0 3 62:29

3 KS Advit Wiązowna 14 28 9 1 4 78:45

4 SKS SOKÓŁ KOŁBIEL 14 21 7 0 7 45:53

5 ŁKS ŁOCHÓW 14 15 5 0 9 46:62

6 ŁKS Promnik Łaskarzew 14 13 4 1 9 46:61

7 KS HALINÓW 14 9 3 0 11 38:50

8 MKRS WISŁA Maciejowice 14 9 3 0 11 22:88

III LO C1 Trampkarz gr. 1 - r.2005

Parafialny Klub Sportowy
LIFE  
przy Parafii św. Stanisława B.M. w Siennicy
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W Powiatowym Cyklu Turniejów Tenisa 
Stołowego o Puchar Starosty Mińskie-

go żakowscy tenisiści idą jak burza. W sobotę 
16 listopada 2019 r. nasi zawodnicy znowu ry-
walizowali z najlepszymi tenisistami powiatu 
mińskiego. Oto rezultaty: Wojciech Wielądek 
(kl. VIII) - 1 miejsce, Weronika Jurkowska (kl. 
VII) - 1 miejsce, Natalia Zagórska (kl. VII) - 
2 miejsce, Aleksandra Zagórska (kl. VIII) - 3 
miejsce, Maciek Michalik (kl. VII) – 3 miejsce, 
Piotrek Trejda (kl. VIII) - 3 miejsce, Julka Gu-
zowska (kl. VI) - 3 miejsce. Ponadto w naszej 
drużynie znalazł się Najmłodszy Uczestnik 
Turnieju - Oskar Śluzek (kl. IV) i to on otrzy-
mał statuetkę - Nagrodę Specjalną! Gratulacje 
i słowa uznania dla wszystkich zawodników, 
nagrodzonych i trenera – Janusza Wójtowicza. 

jakjak  sukcesy sportowesukcesy sportowe
Przy tej okazji także serdeczne podziękowania 
dla Uczniowskiego Klubu za sponsorowanie 
każdego wyjazdu naszych tenisistów, a Rodzi-
com za wspieranie nie tylko zawodników, ale 
i... UKS „BEREK”.

Kolejne sukcesy: szóstoklasista Wiktor Śluzek 
zajął II miejsce w II Biegu Pamięci Powstań-
ców Warszawy oraz III miejsce w V Skórzec-
kim Biegu Niepodległości; Julia Jarzębska 
awansowała do Mistrzostw Regionu podczas 
Powiatowych Mistrzostw w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych.

IX Turniej Piłki Nożnej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  
z Terenu Gminy Siennica

Turniej Tenisa Stołowego Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Terenu Gminy Siennica

W niedzielę 29 września na orliku przy 
Zespole Szkół w Siennicy odbył się już 

IX TPN jednostek OSP. Patronat honorowy 
nad turniejem objął Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik. Do rozgrywek 
przystąpiło pięć drużyn. Bezkonkurencyj-
na w rywalizacji okazała się drużyna z OSP 
w Grzebowilku pokonując wszystkich prze-
ciwników. Pozostałe miejsca zajęły kolejno: II 
- OSP Żaków, III - OSP Zglechów, IV - OSP 
Starogród, V - OSP Pogorzel. Trzy najlep-
sze drużyny otrzymały puchary, natomiast 
najlepsza drużyna, strzelec oraz bramkarz 
turnieju dostali nagrody ufundowane przez 

Walka o puchar  Wójta Gminy Siennica 
miała miejsce w niedzielę 24 listopa-

da na Hali Sportowej w Siennicy. Do turnieju 
zgłosiło się 10 zawodników. Zawody rozegra-
no metodą „każdy z każdym”. Po blisko dwu-
godzinnych zmaganiach klasyfikacja końcowa 
przedstawiała się następująco:

I miejsce – Stanisław Duszczyk z OSP Zgle-
chów, II miejsce – Bartłomiej Bylak z OSP 

Zglechów, III miejsce – Paweł Soćko z OSP 

Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego, 
które wręczył Pan Kamil 
Nalewka przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskie-
go, Wójt Gminy Siennica 
Stanisław Duszczyk oraz 
Prezes Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Siennicy 
dh Piotr Rosik.

UKS Berek Żaków

Żaków, IV miejsce – Piotr Chabrowski z OSP 
Żaków, V miejsce – Przemysław Zwierz z OSP 
Żaków

Pięć pierwszych miejsc zostało nagrodzonych 
pucharami oraz pamiątkowymi dyplomami. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodni-
kom i życzymy dalszych sukcesów.
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 jak  jak skupiskoskupisko  rozmaitościrozmaitości

Ogłaszamy, że laureatką drugiej edycji kon-
kursu została Pani Urszula Sabak-Gąska 

z Siennicy, która napisała fascynująca legen-
dę o Gminie Siennica, a dokładnie o dworze 
w Pogorzeli i tajemniczym tunelu wiodącym 
stamtąd do kościoła reformatów w Siennicy... 
Zdradzimy jeszcze, że w całą sprawę zamiesza-
ny był także Władysław Podkowiński – słynny 
artysta malarz, impresjonista, autor kilku dzieł 

popełnionych na ziemi siennickiej, utrwalają-
cych jej ówczesny charakter.

Pani Urszulo, serdecznie gratulujemy wygra-
nej – niesamowitego pomysłu na siennicką 
legendę i wyjątkowej lekkości pióra. Zaprasza-
my po odbiór nagrody do Biblioteki.

Nagrodą dodatkową będzie wydanie zwy-
cięskiej legendy oraz pozostałych prac zgło-
szonych do konkursu w publikacji przy-
gotowywanej przez Bibliotekę w Siennicy. 

Wyniki Konkursu
Sienniczka Nr 2 (2) 2019

Uwaga! Konkurs!
Spróbuj swoich sił!

Równocześnie informujemy, że w dalszym 
ciągu (do odwołania) istnieje możliwość 
nadsyłania autorskich testów o charakterze 
legend, baśni, opowieści rodzinnych, które 
Redakcja z przyjemnością zamieści w pla-
nowanej publikacji.

Drodzy Czytelnicy, zachęcamy zatem do 
spisania tych jakże ciekawych i tajemni-
czych historii o przeszłości naszej Gminy, 
jej mieszkańców oraz niezwykłych gości, 
którzy niegdyś odwiedzali naszą przepiękną 
siennicką krainę...

Skupiając się ciągle na wyjątkowo boga-
tej – a jeszcze w dużej części nie odkry-

tej – historii ziemi siennickiej, zapraszamy 
do udziału w kolejnym konkursie nawią-
zującym do naszej przeszłości, tym razem 
w odsłonie plastycznej. Zadanie konkurso-
we polega na wykonaniu portretu Księżnej 
Anny, która w 1526 r. lokowała miasto Janów 
(Janowo) na terenie wsi Siennica. Należy 
przygotować portret w dowolnej technice 
plastycznej, z zastrzeżeniem, by praca nie 
zawierała elementów przestrzennych (musi 
być „płaska”); format pracy A3. Uwaga: prace 
należy podpisać wyłącznie na odwrocie (imię 
i nazwisko). Konkurs jest otwarty dla wszyst-
kich Czytelników „Sienniczki”, portret mogą 
wykonywać całe rodziny (należy wówczas 
wymienić w karcie zgłoszenia wszystkich au-
torów). Warunkiem wzięcia udziału w kon-
kursie jest dostarczenie pracy i wypełnionej 
karty zgłoszenia do Redakcji w nieprzekra-
czalnym terminie do 28 lutego 2020 r. Regu-
lamin i karta zgłoszenia dostępne są na www.
bibliotekasiennica.pl i w siedzibie Redakcji. 
Rozstrzygnięcie nastąpi w kolejnym – mar-
cowym numerze Czasopisma. Zapraszamy!

Stowarzyszenie 
Absolwentów 

i Wychowanków 
Szkół Siennic-
kich z przyjem-
nością zaprasza 
na XVIII Zjazd 
Ab s o l w e n t ó w 
6 czerwca 2020 
r. do Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich 
w Siennicy. Szczegóły dostępne będą na www.
siennica-saiwss.pl lub w siedzibie Stowarzy-
szenia. Bardzo prosimy o przekazywanie 
informacji osobom zainteresowanym oraz 
o aktywne włączenie się w przygotowania tej 
wyjątkowej uroczystość o bogatej tradycji.

Przypominamy o możliwości nadsyłania 
materiałów (tekstów i zdjęć, w osobnych 

plikach) do następnego numeru Czasopisma 
do dnia 5 marca 2020 r. Teksty: max. 5 000 
znaków (ze spacjami); zdjęcia: ok. 3-5 szt., do-
brej jakości (szerokość 1000-1200 px, wyso-
kość dowolna, 300 dpi). W tytule wiadomości 
proszę wpisać: „Sienniczka – artykuł”.

Zachęcamy także do przesyłania zapowiedzi 
o organizowanych przez Państwa ogólno-
dostępnych wydarzeniach do Siennickiego 
kalendarium, które co miesiąc ukazuje się na 
stronie Biblioteki. Na informacje (data, godzi-
na, miejsce, nazwa wydarzenia i jego organiza-
tora) czekamy zawsze do 25-go dnia każdego 
miesiąca. W tytule wiadomości proszę wpisać: 
„Siennickie kalendarium”.

Sienniczka, to nazwa jest naszej rzeczki
tutaj przychodzą szkolne wycieczki

aby podziwiać piękną przyrodę
a także naszej rzeczki urodę

nazwa Sienniczka brzmi od zarania
o tym wiedziała już mała Stania

lecz ktoś próbował tę nazwę zmienić
na Sienniczankę chciał ją zamienić

ale my wiemy, że Sienniczanka
to jest po prostu Siennicy mieszkanka
i dobrze, że wreszcie ktoś się odważył
i tę błędną nazwę mocno podważył

a rzeczka sobie płynie i płynie
wpada do innej tuż w Gągolinie
ta nasza rzeczka jest urokliwa

choć tak jak dawniej, już nie jest krzywa
a jak tę rzeczkę wyprostowali

to jej uroku dużo zabrali
no ale bobry ją polubiły

i na jej brzegu się osiedliły
ciężko pracują zwalając kłody,
które wpadają prosto do wody
tworząc tu tamy i wodospady

człowiek z tym sobie nie daje rady
bo z naturą nie wygramy

choć różne sposoby znamy
no bo natura jest do podziwiania

a nie do jej piękna zwalczania
ale człowiek w swej przekorze

uważa, że zmieniać może

Anna Czyżkowska

(zachowano oryginalną pisownię)

Spiritus movens  
– kącik Naszej twórczości

Zapraszamy wszystkich amatorów śpiewu 
i muzykowania: solistów, duety, zespo-

ły (zwłaszcza rodzinne) do wzięcia udziału 
w kolejnej edycji „Międzypokoleniowego 
Kolędowania” w formie przeglądu. Zgłosze-
nia należy dostarczyć do 31 grudnia 2019 r. 
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy. 
Warunki udziału i regulamin dostępne na 
www.bibliotekasiennica.pl

Przegląd będzie jednym z punktów pro-
gramu Siennickiego Orszaku Trzech Króli 
w dniu 6 stycznia 2020 r.



6 stycznia 2020 r.
g. 15.00
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