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jak siennickie

kalendarium

PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2019
X - XII

Zajęcia Sekcji Plastycznej GBP
16.00 każdy czwartek, Gminna Biblioteka w Siennicy
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

X - XII

Próby Międzypokoleniowego Chóru Kameralnego KANON
18.30 każdy piątek Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Siennicy
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

3X

Spotkanie Sekcji Historycznej GBP
10.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

6X

Mecz piłki nożnej: Fenix Siennica – MKS Małkinia
12:00 Stadion sportowy w Siennicy
Organizator: Gminny Klub Sportowy Fenix Siennica

6X

Transitus św. Franciszka
19.00 Kościół paraﬁalny w Siennicy
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy,
Zgromadzenie Sióstr Kapucynek NSJ, Paraﬁa Siennica

26 X

Sprzątanie zabytkowych nagrobków
11.00 Cmentarz Paraﬁalny w Siennicy
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej

1 XI

Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków
Cmentarz paraﬁalny w Siennicy
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej

10 XI

III Siennicki Koncert Pieśni Patriotycznych
16.00 Zespół Szkół w Siennicy
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej

6 XII

Korowód kolędowy
10.00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Siennicy
Organizator: Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej,
Gmina Siennica, Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

8 XII

Koncert chóralny „Ku czci Bogarodzicy”
19.00 Kościół paraﬁalny w Siennicy
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy,
Paraﬁa Siennica

Szczegóły wydarzeń dostępne u poszczególnych Organizatorów
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jak słowem

wstępu

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Siennica!
O

ddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Sienniczki”. Każda strona jest bogato ilustrowana i szczegółowo opisana pod kątem
wydarzeń, które miały miejsce od ostatniego wydania. Jak widać, kalendarz wydarzeń kulturalnych skutecznie ubogaca się
interesującymi przedsięwzięciami organizowanymi w naszej Gminie. Od Siennickich Spotkań Plenerowych, poprzez zawody strażackie, aż po „Wrzesień 1939 w Siennicy” – wszystkie otwarte dla mieszkańców gminy i przybyłych gości.
Jeżeli szukają Państwo jeszcze więcej informacji z Gminy Siennica, zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych.
Wersje drukowane „Sienniczki” (bieżące i archiwalne) dostępne są w Dziale Wydawnictw Regionalnych Gminnej Biblioteki
Publicznej w Siennicy.
Mam nadzieję, że dostrzeżecie Państwo, jak nasze czasopismo rozwija się, nabiera charakteru a przy tym staje się trwałą formą
historii naszego regionu, którą razem tworzymy.
Zapraszamy do lektury!

Monika Pszkit
Koordynator Kultury

J

est nam niezmiernie miło, że z tak dużym
entuzjazmem przyjęli Państwo pierwszy
numer naszego Gminnego Czasopisma,
tym bardziej, że towarzyszyła nam „trema”
związana z jego wydawniczym debiutem.
Za miłe powitanie nas w gronie gminnych periodyków, a równocześnie poinformowanie o tym mieszkańców powiatu
mińskiego, dziękujemy także Redakcjom
Tygodnika „Co słychać” i Tygodnika Mazowieckiego „Nowy Dzwon”. Otrzymaliśmy

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

ponadto piękne pisemne „powitanie z poetyckim polotem”, które pozwalamy sobie
zamieścić poniżej:
Drodzy Redaktorzy „Sienniczki”
Całym sercem dziękuję w imieniu nie tylko
swoim ale i mieszkańców Siennicy za wydanie naszej gminnej gazetki. Rozmawiałam
z wieloma osobami i nikt nie protestował,
że jest zbędna. Gorąca aprobata dla tegoż
faktu wyrażana była w przyjaznych słowach
i uśmiechach radości. Zazdrościliśmy sąsiedniej gminie, że ma „Cegiełkę”, doczekaliśmy
się swojej „Sienniczki”. Jeszcze raz gratulujemy a dziękując dedykujemy Redakcji małą
rymowankę.
- Stokroć stokrotek nad Sienniczką zerwanych składamy w Wasze ręce.

Projekt graficzny/ Skład:
Marcin Ławrysz
Druk: Foldruk Media
Nakład: 700 egzemplarzy
Na okładce: Rekonstrukcja bitwy pancernej w Siennicy,
2012 fot. Agnieszka Kubiszewska-Krawczyk
Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej na:
www.bibliotekasiennica.pl
www.siennica.samorzad.pl
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To za trud włożony w wydanie naszego pisemka w podzięce.
Szata graficzna, treść, fotografie – wszystko
ciekawe.
Wy macie dużo pracy a my radość, wiadomości, zabawę.
Z pozdrowieniami parafrazując Redakcję –
Od NAS dla WAS – Maria Kowalczyk.
Serdecznie Pani dziękujemy! Podobnie jak
wszystkim współtwórcom pierwszego numeru. Niech staną się oni wzorem dla innych – jeszcze niezdecydowanych a potencjalnych współautorów kolejnych wydań
„Sienniczki”. Czekamy na Państwa relacje...

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.
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jak sprawny

T

urząd

roska o środowisko zaczyna się od nas
samych. To od naszych prostych, prozaicznych czynności dnia codziennego
zależy miejsce, w którym żyjemy i w którym dorastają nasze dzieci i wnuki. Prawidłowa segregacja odpadów w sposób
bezsprzeczny wpływa na stan środowiska
naturalnego – dobra które otrzymaliśmy
i które przekażemy następnym pokoleniom. Dodatkowo segregacja odpadów
wpływa również na kształt, a w zasadzie
grubość naszego portfela – jest on większy i to się po prostu OPŁACA.

PAPIER
worek niebieski
•
•
•
•
•
•

WRZUCAMY:
opakowania z papieru,
karton, tekturę,
gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki,
zeszyty i książki,
papier pakowy,
torby i worki papierowe.

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
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NIE WRZUCAMY:
ręczników papierowych
i zużytych chusteczek,
higienicznych
papieru lakierowanego
i powleczonego folią,
papieru złuszczonego lub
mocno zabrudzonego,
kartonów po mleku
i napojach
papierowych worków
po nawozach, cemencie
i innych materiałach
budowlanych,
tapet,
pieluch jednorazowych
i odpasek,
zatłuszczonych
jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń
jednorazowych,
ubrań.

Urząd Gminy w Siennicy
przypomina
o prawidłowej segregacji
odpadów komunalnych !!!

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
worek żółty

•

•

W załączeniu pokazujemy fotografie
z nieprawidłową segregacją odpadów komunalnych z terenu gminy Siennica.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI
Worek brązowy

SZKŁO
worek zielony

WRZUCAMY:
•
odkręcone i zgniecione
plas kowe butelki
•
po napojach wraz
z nakrętkami,
plas kowe opakowania
po produktach spożywczych,
opakowania
wielomateriałowe (kartony
po mleku/sokach),
opakowania po środkach
czystości i kosmetykach
(proszki, szampony, kremy,
balsamy),
plas kowe torby, worki,
reklamówki,
aluminiowe puszki
po napojach i sokach,
puszki po konserwach,
folię aluminiową,
metale kolorowe, kapsle,
zakrętki.

WRZUCAMY:
butelki i słoiki po napojach
i żywności,
szklane opakowania
po kosmetykach
(o ile nie są wykonane
z trwale połączonych kilku
surowców).

NIE WRZUCAMY:
butelek i pojemników
z zawartością,
plas kowych
doniczek,wiaderek,
zabawek,
opakowań po lekach
i zużytych artykułów
medycznych,
opakowań po olejach
silnikowych,
części samochodowych,
plas kowych mebli,
zużytych baterii
i akumulatorów, puszek
i pojemników po farbach
i lakierach,
folii rolniczej, ogrodowej
opakowań po środkach
ochrony roślin.

NIE WRZUCAMY:
ceramiki, doniczek,
porcelany, kryształów,
szkła stołowego,
żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku
żarówek i świetlówek,
reﬂektorów,
luster, szyb okiennych
i zbrojonych,
monitorów i lamp
telewizyjnych,
termometrów.

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

WYRZUCAMY:
odpadki warzywne
i owocowe,
gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście,
kwiaty,
trociny i korę drzew,
resztki jedzenia pochodzenia
roślinnego.

NIE WRZUCAMY:
kości zwierząt,
mięsa i padliny zwierząt,
odchodów zwierząt,
oleju jadalnego,
popiołu z węgla
kamiennego,
leków,
drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF,
ziemi i kamieni.

jak sprawny

MIAS
Mazowsze 2019
w Gminie Siennica

W

dniu 04.07.2019 r. Wójt Gminy
Siennica Stanisław Duszczyk oraz
Skarbnik Gminy Renata Nowakowska,
goszcząc w Gminnym Ośrodku Kultury
w Stanisławowie, podpisali umowy dotacyjne w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS. Zadania ujęte w funduszach sołeckich sołectw:
Siennica I, Siennica II, Pogorzel, Nowa
Pogorzel, Zalesie, Żaków oraz Nowodwór
zostały wsparte ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego w kwocie 47 364 zł.

Termomodernizacja

Przedszkola

Z

akończono prace związane z termomodernizacją Gminnego Przedszkola w Siennicy. Prace polegały
na wymianie stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej oraz ociepleniu stropu poddasza. Wykonawcą robót było
przedsiębiorstwo La Belle Maison Michał Kunatkowski z Karczewa. Zadanie
współfinansowane zostało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV
„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.

urząd

Mazowiecki Program
Dofinansowania
Pracowni Informatycznych
i Językowych

W

dniu 29.07.2019 r. Zastępca Wójta
Gminy Siennica Mariusz Kozera
oraz Skarbnik Gminy Renata Nowakowska, goszcząc w Starostwie Powiatowym
w Mińsku Mazowieckim, podpisali umowę w ramach Mazowieckiego Programu
Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.
Pozyskane środki w wysokości 47 000,00 zł
przeznaczone zostaną na utworzenie Nowoczesnej pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda
Szymańskiego w Grzebowilku. Całkowita
wartość projektu to 67 142,88 zł.

Mazowieckie Strażnice

OSP 2019
W

dniu 24.07.2019 r. Zastępca Wójta
Gminy Siennica Mariusz Kozera
oraz Skarbnik Gminy Renata Nowakowska, goszcząc w Bibliotece Publicznej
w Cegłowie, podpisali umowy dotacyjne
w ramach programu MAZOWIECKIE
STRAŻNICE OSP-2019.
Pozyskane środki w wysokości 12 000,00 zł
przeznaczone zostaną na wymianę drzwi
garażowych w OSP Żaków.
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jak sprawny

urząd

Internetowy System
Obsługi Mieszkańców

QWEB
U

rząd Gminy w Siennicy uruchomił
Internetowy System Obsługi Mieszkańców – QWEB.
Jest to rozwiązanie wspierające odbiorców
usług, w zakresie bieżącego dostępu do
własnych rozliczeń z tytułu zobowiązań
za wodę i ścieki.
Zachęcamy do korzystania z powyższego

systemu, który umożliwi Państwu: samodzielne wprowadzenie stanu licznika,
otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, bieżący dostęp do poprzednich
i bieżących rozliczeń.
W celu zarejestrowania się do systemu należy przygotować:
• kod kontrahenta ID, którym identyfikują się Państwo w Urzędzie Gminy
(widnieje na fakturze VAT)
• nr faktury VAT
• adres e-mail.

Modernizacja
Drogi Gminnej
Strugi Krzywickie

Z

akończono prace (14.08.2019) związane z modernizacją drogi gminnej w miejscowości Strugi Krzywickie.
Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo
„CZYSTOŚĆ” Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid Spółka Jawna z Wołomina. Zadanie
dofinansowane jest ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 111 000,00 zł.

6
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System znajduje pod adresem:
www.woda.ugsiennica.pl

jak sprawny

urząd

Młodzieżowa Rada Gminy
12

maja na Stadionie Sportowym
w Siennicy Młodzieżowa Rada
Gminy w Siennicy przy współpracy Pana
Stanisława Domańskiego zorganizowała aktywne uczczenie święta Konstytucji 3 Maja. Wydarzenie zostało otwarte
o godzinie 15:00 przez przewodniczącego
MRG Jakuba Mazka. Podczas imprezy
miały miejsce liczne rywalizacje sportowe dla całych rodzin. Były to m.in. biegi
na różne dystanse dostosowane do wieku
uczestników, tor przeszkód, przeciąganie
liny i wiele innych. Po każdej konkurencji wręczane były nagrody za 3 pierwsze
miejsca, natomiast wszyscy zawodnicy
otrzymywali słodkie upominki. Nagrody wręczali radni MRG oraz Wójt Gminy Siennica Pan Stanisław Duszczyk.
Na zakończenie spotkania zawodnicy oraz

kibice spotkali się przy grillu. Całe wydarzenie przebiegło w bardzo sympatycznej
atmosferze. Niestety frekwencja nie była
zbyt wysoka, ale mamy nadzieję, że za rok
więcej mieszkańców naszej gminy będzie
miało ochotę wziąć udział w aktywnym
uczczeniu świąt majowych. Nagrody oraz
żywność przeznaczona na grilla sfinansowane były z budżetu Gminy Siennica,
za co bardzo dziękujemy Panu Wójtowi.
Podziękowania składamy: Panu Stanisławowi Domańskiemu za pomoc w organizacji w/w wydarzenia, Strażakom z OSP
w Siennicy za zabezpieczenie oraz panu
Michałowi Kobylińskiemu za wypożyczenie grilla.
Dziękujemy wszystkim za obecność!
Jakub Mazek

Sienniczka NR 2 (2) 2019
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jak solidna Edukacja

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

W

dniu 2 czerwca 2019 r. wyjątkowo uroczyście obchodzono Święto Szkoły, które
tym razem przebiegało pod hasłem rocznic. Rzadko kiedy zdarza się tak, żeby
w jednym miesiącu zbiegło się tyle uroczystości związanych z funkcjonowaniem jednej
placówki. Dlatego też pracownicy naszej szkoły oraz jej uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali się do tego znaczącego wydarzenia dotyczącego 110-lecia
edukacji w Nowej Pogorzeli, 10-lecia nadania szkole imienia oraz 5-lecia nadania sztandaru. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, wśród których znaleźli się dyrektorzy naszej szkoły z minionych lat, przedstawiciele Urzędu Gminy Siennica, organ
prowadzący szkołę – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzel, Nowa Pogorzel i Okolic,
członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich oraz okoliczni mieszkańcy. Wszyscy zostali serdecznie powitani przez dyrektora szkoły – Panią
Ewelinę Nowicką. Po oficjalnym otwarciu Święta Szkoły ks. Marek Kasprzak, proboszcz
parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siennicy, odprawił mszę świętą dla ze-

branych osób. Kolejną częścią programu
obchodów Święta Szkoły były występy
uczniów. Znalazły się w nich wspomnienia z historii szkoły, scenki rodzajowe
o tematyce szkolnej i rodzinnej, piosenki
oraz układy taneczne. Jak zwykle nasze
szkolne talenty aktorskie, te najmłodsze
i te najstarsze, wzbudziły aplauz widowni.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej
Pogorzeli, od początku swojego istnienia,
stosuje w swojej pracy założenie, iż w szkole zawsze najważniejszy jest uczeń, duszą
szkoły jest nauczyciel, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci. Dzięki temu
wszystkie imprezy w naszej szkole są mile
widziane w środowisku oraz angażują do
pracy wielu zainteresowanych.
Lidia Surowiec

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Siennicy

P

ogoda, choć upalna, nie zwalnia tempa pracy w naszej szkole, która organizuje liczne wycieczki, podsumowania,
a także inne bardzo ciekawe wydarzenia,
np.:

czas imprezy odbyły się występy taneczne,
popisy wokalne, konkurencje sportowe
oraz pokaz resuscytacji w wykonaniu
strażaków z OSP Siennica. Przyszli adepci
tego zawodu mogli podziwiać wóz strażac-

Dzień Rodziny (2 czerwca), organizowany głównie przez Radę Rodziców
przy współpracy z nauczycielami. To dobry dzień
na integrację społeczności
szkolnej, a także okazja
do spędzenia popołudnia
w rodzinnym gronie. Pod8
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ki i sprzęt gaśniczy na szkolnym parkingu.
Można było również spróbować swojego

jak solidna Edukacja
dzy okazał się Krzysztof Pieńkowski z kl.
VIIa, a po nim Wiktoria Mazek z kl. VIIIa
zdobywając wyróżnienie. W dziedzinie
plastyki: Maciej Kowalik z kl. IVc zajął
I miejsce, Jakub Grzegrzułka z kl. VIa –
II miejsce, Lena Kowalik z kl. IVc – III
miejsce, a Antoni Rembas z kl. IVc oraz
Szymon Rutkowski z kl. IB zdobyli wyróżnienia.
szczęścia w loterii fantowej, wykonać makijaż u wizażysty czy odbyć sentymentalną podróż przeglądając kroniki szkolne.
Nie zabrakło pysznego jedzenia z grilla,
waty cukrowej, popcornu i wybornych
ciast w kawiarence. Dla najwytrwalszych
przewidziano taneczne pląsy – dyskotekę.
Wszyscy bawili się znakomicie!

Sienkiewicza – uczniowie klasy VIIIb: Lidia Janicka, Sebastian Ruta, Jakub Okoła
i Martyna Rumak.

Ponadto:
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w Dwa Ognie Dziewcząt zdobyła dziewczęca drużyna z klas czwartych.
II miejsce w Międzyszkolnym Drużynowym Konkursie Literackim „Dokąd zmierzasz, Panie?” – „Quo vadis” Henryka

I Olimpiada Pszczelarska (7 czerwca) zorganizowana przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej (SPZM) wspólnie
z Gminną Biblioteką Publiczną w Siennicy oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół
Ziemi Siennickiej. Tematem przewodnim
konkursu dla uczniów wszystkich szkół
podstawowych w Gminie Siennica była
„Rola owadów zapylających i ich rola
w ekosystemie”. Imprezę otworzył Zastępca Wójta Mariusz Kozera, a poprowadził
Wiceprezes Zarządu SPZM Józef Kopa.
Goście i uczestnicy olimpiady, podziwiali
wystawę prac plastycznych – brył przestrzennych wykonanych przez uczniów
klas I-IV oraz plakatów wykonanych
przez uczniów klas V-VIII. Podopieczni
PSP Siennica triumfowali w wielu kategoriach. Bezkonkurencyjny w teście wie-

I miejsce w Gminnym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym dla drużyny
w składzie: Dominika Wójcik, Wiktoria
Szczepańska, Angelika Zawadzka i Szymon Książek.

I miejsce i nagroda publiczności w III
Siennickim Festiwalu Dekady: 2000-2010
podczas Siennickich Spotkań Plenerowych dla Leny Kurowskiej, której na scenie w choreografii tanecznej towarzyszyły
Olga Szubińska i Julia Grzegrzułka.
Ewa Ruszpel
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Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

D

zień Rodziny (11 czerwca 2019) –
ta doroczna impreza organizowana
z myślą o dzieciach i ich rodzicach, rozpoczęła się od koncertów Małej Orkiestry
Dni Naszych. Zarówno dzieci, jak i młodzież śpiewająco zainaugurowali szkolną
uroczystość w rytmie „piosenek mądrych

dzieci” i rockowych przebojów dla młodzieży. Następnie na scenę wkroczyły maluchy,
które dumnie prezentowały swój program
artystyczny dla ukochanych rodziców.
Dzieci pod okiem swoich wychowawczyń
(Aneta Matak, Ilona Misior-Zadrożna, Kamila Gruba, Edyta Prasuła, Stela Ciechańska) przygotowały piosenki,
wiersze
oraz
układy choreograficzne. Zachwytom i owacjom rodziców
nie było końca.
Młodzież z kolei przygotowała
muzyczny
program „Życie nie tylko
po to jest by
brać” (pod kier.
pani pedagog
- Marioli Świętochowskiej),
w którym wyra-

ziła, jak ważne jest celebrowanie życia, radość i umiejętność cieszenia się wszystkim
tym co mamy, nawet drobiazgami. Nad
przygotowaniem uroczystości czuwała
cała kadra pedagogiczna. Na uczestników
imprezy czekał smaczny obiad, słodka kawiarenka i mnóstwo przysmaków. Dzieci korzystały z dmuchanych zjeżdżalni,
Małpiego Gaju, a także szkolnych placów
zabaw, siłowni plenerowej, no i próbowały swoich sił w sportowej rywalizacji.
Malowanie twarzy jak zawsze cieszyło się
wielkim zainteresowaniem, podobnie jak
tańce integracyjne. Z kolei pokaz sprzętu
ratowniczo-gaśniczego w wykonaniu strażaków z OSP Żaków przyciągnął uwagę
młodzieży i dorosłych oraz ochłodził nieco zebranych w ten upalny dzień. Gościem
honorowym żakowskiej imprezy był wicedyrektor Caritas DWP ks. Rafał Paździoch,
przedstawiciel dobroczyńców i sponsorów
oraz radni Gminy Siennica – p. Hanna
Dąbrowska i p. Marek Soćko. Atrakcje dla
dzieci ufundowała Rada Rodziców, a słodkie paczki pełne smakołyków – sieć sklepów Biedronka.

T

pokój niesiesz nam” towarzyszył im każdego dnia. Wolontariusze podziwiali również
wodospady Kravica na rzece Trebižat, smakowali tamtejszej kuchni, zwiedzili Sarajewo,
widzieli odbudowany Stadion Olimpijski,

drę Serca Jezusowego i katedrę prawosławną.
Położony nad Morzem Adriatyckim u podnóża Gór Dynarskich, Dubrownik a następnie Mostar ze Starówką przypominającą tureckie miasteczko i kamienny most z XVI w.,
zrobiły na młodzieży wielkie
wrażenie. Podczas 8-dniowego pielgrzymowania nie
zabrakło czasu na codzienną
Mszę św., modlitwę różańcową, ale i wspaniałą zabawę,
śpiew, taniec, integrację, naukę i rozwój. Wolontariusze
już nie mogą doczekać się
następnego wspólnego wyjazdu, a angażując się w kolejne działania na rzecz najsłabszych, chorych i potrzebujących - czynią
ten świat lepszym i piękniejszym…

uż przed wakacjami żakowscy wolontariusze Szkolnego Koła Caritas udali się
na doroczną pielgrzymkę, tym razem za cel
obierając Medjugorie. SKC stawiają sobie dodatkowo za cel wychowywanie wolontariuszy w duchu miłości bliźniego i kształtowanie
wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby
innych. Dbając zatem o swój rozwój duchowy, młodzi wolontariusze z SKC w Żakowie,
Klembowie i Otwocku wraz z opiekunami
oraz wicedyrektorem Caritas DWP, ks. Rafałem Paździochem, oddali cześć Matce Bożej,
Królowej Pokoju w Medjugorie, udając się
tam z licznymi intencjami, prosząc i dziękując zarazem. Szlak pielgrzymi wiódł przez
piękny Budapeszt i urokliwy Split. U celu wyprawy młodzież uczestniczyła w nabożeństwach wieczornych, adoracji Najświętszego
Sakramentu w kościele św. Jakuba i modlitwie różańcowej w drodze na Górę Objawień
– Podbrdo. Radosny śpiew „Gospa, Majka
moja, Kraljica Mira” – „Pani, Matko nasza,
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a przejeżdżając „aleją snajperów” usłyszeli
tragiczną historię wojny domowej w byłej
Jugosławii. Wolontariusze zwiedzili plac
Bascarsija z fontanną Sebilj i ulicę Ferhadija
oraz egzystujące tu obok siebie meczety, kateSienniczka NR 2 (2) 2019
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Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Starogrodzie

F

undacja BGK im. J.K. Steczkowskiego
w Warszawie w ramach akcji „Wolontariat jest Super!” Edycja XI przeznaczyła
5 000 zł na remont i wyposażenie magazynu sportowego.

W

piątek 30 sierpnia 2019 odbyło
się podsumowanie realizowanego
projektu, podczas którego wolontariusze fundacji posadzili kwiaty w ogrodzie
szkolnym. Następnie wszyscy udali się
na wspólne ognisko.

Zespół Szkół
im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich
w Siennicy

W

dniach 8-9 sierpnia 2019 r. odbyły się
warsztaty dla dzieci i młodzieży. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone
przez nauczycieli Zespołu Szkół: Marzenę
Augustyniak-Chojecką i Jacka Taraszewskiego, uczestniczących w projekcie Girls into
Global STEM, we współpracy z Fundacją
EBU, której wolontariusze pochodzący z różnych krajów Europy, przeprowadzili zabawne
warsztaty międzykulturowe w języku angielskim oraz udzielili wskazówek, jak przygotowywać samodzielnie animacje. Zajęcia były
doskonałą okazją do rozwijania kreatywności, doskonalenia umiejętności posługiwania
się językiem obcym oraz dostarczyły uczestnikom dużo dobrej zabawy. Kolejne zajęcia,
przeprowadzone przez Jacka Taraszewskiego,
rozwijały umiejętności w zakresie posługiwania się technologiami informatycznymi oraz

samodzielnego rozwiązywania problemów.
Podczas warsztatów wykorzystano zakupione
w ramach projektu Girls into Global STEM
iPady, drony, zestawy Lego Education WeDo
oraz Lego Mindstorm. Programowanie dronów przy użyciu iPadów pozwoliło uczestnikom warsztatów przekonać się o możliwościach wykorzystania nowoczesnych
technologii do rozwiązywania problemów
globalnych, takich jak transport leków lub
wody, do miejsc trudno dostępnych, między
innymi, w wyniku katastrof ekologicznych.
Zestawy Lego, które powstały, aby wzbudzać
zainteresowanie dzieci i młodzieży nauką
przedmiotów związanych z nauką i techniką, dawały okazję tworzenia napędzanych
modeli. Dzięki użyciu iPadów, uczestniczący
w warsztatach młodzi ludzie mieli możliwość
nauki prostego programowania, dzięki któ-

remu modele wykonywały określone czynności. Zastosowanie edukacyjnych zestawów
Lego zapewnia uczestnikom możliwość nauki poprzez zadawanie pytań i samodzielne
szukanie rozwiązań. Zestawy Lego WeDo
zawierają kilkanaście różnych projektów, zarówno pozwalających poznać podstawowe
funkcje, jak również umożliwiających realizowanie zagadnień podstawy programowej
w atrakcyjny i nowoczesny sposób.
Udział w sierpniowych warsztatach był dla
uczestników okazją do nauki nowych umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informatycznych, poznania wybranych globalnych problemów oraz spędzenia
dwóch wakacyjnych dni w wesołej i przyjaznej atmosferze.
Marzena Augustyniak-Chojecka
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Gminna Biblioteka Publiczna
w Siennicy

J

ak zwykło się mawiać „Sukces ma wielu ojców” a VI Siennickie Spotkania
Plenerowe niewątpliwie go odniosły, stąd ślemy ogromne słowa podziękowania
dla sponsorów oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację naszego
przedsięwzięcia:

Urząd Gminy w Siennicy (dotacja)
Samorząd Województwa Mazowieckiego (współfinansowanie)
SPONSORZY:
Rada Gminy w Siennicy
DELIKATESY KULFON S.C.
LAMPY52.PL – SIENNICA
NASZELAMPY24.PL
SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SKROPOL SIENNICA
FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA OPAŁ JANUSZ DROŻDŻ TARGÓWKA
APTEKA FARMES SIENNICA
KWIACIARNIA Agata Jaworska SIENNICA
HYDROINSTAL JAŁOCHA MARIUSZ GĄGOLINA
FOLPAK TERESA I ANDRZEJ BARANOWSKI MIŃSK MAZOWIECKI
AUTO Naprawa Jarosław OSICA DŁUŻEW
SKLEP GUSTO Ania Ciołek SIENNICA
MAR-GUM MARIUSZ KAZIMIERCZYK SIENNICA
A.N.C. Imprezy Plenerowe Wojciech Anc MIŃSK MAZOWIECKI
Ubezpieczenia Jurkowski SIENNICA
BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM O/SIENNICA
MINI MARKET PSZCZÓŁKA LESZEK KOZŁOWSKI SIENNICA
BDK Biuro Doradztwa Księgowego MARZENA TRZECIAK
USŁUGI KRAWIECKIE Monika Gajowniczek SIENNICA
PHU GRZEGRZUŁKA SIENNICA
JOANNA SZLĄZEK P.H.U. METAL-TRANS SIENNICA
SUPER SKLEP WIESŁAWA I KRZYSZTOF CIEŚLAK SIENNICA
WYROBY TRADYCYJNE SEBASTIAN I KINGA DOMAŃSCY SIENNICA
SKLEP SPOŻYWCZY Monika Czajka NOWY ZGLECHÓW
ALKAM-BUD ANDRZEJ TRYBUCH WÓLKA DŁUŻEWSKA
PLASTIMETAL WIES ŁAW PIEŃKOWSKI SIENNICA
ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY „EURO-AUTO-SERWIS” PAWEŁ BOGUSZ KĄTY
SALAMON WALDEMAR FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SIENNICA
WARSZTAT SAMOCHODOWY KOBYLIŃSKI ARKADIUSZ ZALESIE
ZAKŁAD CUKIERNICZY WISTA WIESŁAW TRZMIEL SIENNICA
GRUPLAST GRUBA SP. JAWNA KOŁBIEL
P. H. GAŁĄZKA SIENNICA
PARTNERZY:
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy
Młodzieżowa Rada Gminy w Siennicy
PATRON MEDIALNY:
Tygodnik Mazowiecki Nowy Dzwon
Dziękujemy!
Elżbieta Jurkowska
Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
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Dożynki
Gminno-Parafialne
w Siennicy
18 sierpnia

T

egoroczne święto plonów rozpoczęła uroczysta msza św. na dziedzińcu
kościoła w Siennicy z udziałem pocztów sztandarowych OSP w Pogorzeli
i Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli. Po nabożeństwie Pani Sabina Krzyżanowska wydeklamowała
wiersz nawiązujący do ludowych tradycji
a gospodynie ze wsi Pogorzel odśpiewały
pieśń „Błogosławiony chleb ziemi czarnej”.
W tym samym czasie nastąpiło dzielenie
chlebami dożynkowymi oraz innymi plonami warzywno-owocowymi.
Drugą część imprezy (na placu przyszkolnym w Pogorzeli) otworzył Wójt Gminy
Siennica Stanisław Duszczyk i tam również otrzymał okazały bochen dożynkowy,
którym częstował zebranych gości. Pan

Wakacyjne
czwartki

R

adość, wspólna zabawa, taniec
z dziećmi i rodzicami w parku oraz
rozbicie trzech kolorowych piniat: tak
zakończyły się Wakacyjne Czwartki
w Bibliotece.

Z

propozycją zorganizowania ciekawych zajęć dla dzieci w Bibliotece
(jako alternatywy dla komputerów, tabletów itd.) a do tego z udziałem wo-

kulturą i książką

Wójt podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację imprezy, w szczególności Pani Annie Książek, która wraz z Panem Januszem Krupą poprowadziła dalszą
część zabawy dożynkowej. Prowadzący przytoczyli 110-letnią historię pogorzelskiej szkoły a jej podopieczni zaprezentowali swoje muzyczne, taneczne i aktorskie umiejętności.
Po nich wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich z Pogorzeli z bogatym programem
piosenek ludowych. Do znanych melodii
panie wyśpiewały kilka autorskich tekstów
na temat pracy na roli prezentując się przy
tym w pełnych strojach ludowych. Zaraz
po nich wystąpiła grupa śpiewacza z Klubu Senior+, która wyśpiewała popularne
utwory z polskiego folkloru zachęcając
publiczność do wtórowania. Obu zespołom akompaniował na akordeonie Pan
Mariusz Szeląg. Przerywnikiem dla muzycznych występów był pokaz strażacki
dzielnych druhów OSP w Pogorzeli na boisku szkolnym, gdzie „wybuchł” niewielki pożar.
Ostatnią częścią imprezy była wesoła zabawa taneczna, do której przygrywały zespoły:
Dobryje Grajki, Woow oraz Fresh.
Imprezie towarzyszyła loteria fantowa, wiele atrakcji dla dzieci (wesołe miasteczko, gadżety i słodycze), kawiarenka z domowymi wypiekami, grillem i tradycyjną grochówką.
Ogromne podziękowania i słowa uznania za włożoną pracę należą się mieszkańcom wsi
Pogorzel i Nowa Pogorzel, którzy przygotowali plac do zabawy dożynkowej, wykonali
wieniec, udekorowali całe otoczenie wprowadzając „swojski klimat”.

lontariuszy, pojawiła się pogodna
Karolina Wojteczek
z ośrodka „Przylesie” w Bożej Woli.
Jej zdaniem „Biblioteka w Siennicy była
idealnym miejscem,
aby zrealizować nasze marzenia a pracujące w niej Panie
Ela i Monika przyjęły ten pomysł entuzjastycznie. Otrzymałyśmy zgodę, która nie była bynajmniej
formalnym udostępnieniem lokalu, lecz od samego początku ścisłą współpracą
z obustronnym zaangażowaniem i motywacją, aby zrobić coś dla dzieci i z dziećmi
dla innych”. Program zajęć obejmował m.in.: warsztaty plastyczne Pana Ryszarda
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wać dzięki temu, że wszyscy dali z siebie
wszystko. Dzieci spisały się na medal!
Uczestnicy dzielili się swym entuzjazmem i zaangażowaniem. Ostatecznie
nie wiadomo, kto został najbardziej
ubogacony: osoby starsze, dzieci czy
same wolontariuszki… Jedno jest pewne: radość dzieci udzielała się wszystkim.
Karolina Wojteczek (opr. GBP)

Rok
Łubkowskiego, zajęcia organizowane
przez Olę, Natalię i Olę czy pogadanki
o dobrych manierach i posłuszeństwie
prowadzone przez Zuzię, Natalię i Julię
– wolontariuszki z „Przylesia”. Głównym punktem programu były warsztaty teatralne prowadzone przez Danutę,
do których dekorację przygotowali Pan
Ryszard i Monika (wolontariuszka).
Dzieci systematycznie pracowały nad
inscenizacją „Małego Księcia” Antoine
de Saint-Exupéry’ego, którą ostatecznie wystawiły przed mieszkańcami DPS
w Drożdżówce (zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z premiery na: www.bibliotekasiennica.pl).

z „Przylesia”), która chętnie dołączyła do wolontariatu. Z jej spontanicznej
inicjatywy zrodził się pomysł zakończenia naszych spotkań wspólną zabawą
z rodzicami. Tak oto 29 sierpnia w siennickim parku odbyła się gra terenowa
„Pięćdziesiątka”, zorganizowana przez
wolontariuszki: Natalię, Angelikę, Klaudię. W grze wzięły udział trzy drużyny
dzieci z rodzicami. Finałem gry było
rozbicie przez każdą z grup trzech piniat (zwyczaj meksykański). Uczestnicy
z entuzjazmem je rozbijali „wygrywając”
upominki przygotowane przez Bibliotekę. Na zakończenie spotkania wspólnie
odtańczono „belgijkę”.

Na jednych z ostatnich zajęć mieliśmy
gościa z Meksyku: Rosamarię (także

Wakacyjne Czwartki udało się zrealizo-

Moniuszkowski

15

lipca – 20 września z okazji 200
rocznicy urodzin Stanisława
Moniuszki i ogłoszenia roku 2019
Jego Rokiem, Biblioteka zorganizowała wystawę planszową „To jest mój
rok” przypominającą najważniejsze
fakty z życia kompozytora oraz jego
dorobku artystycznego. Na tym nie
koniec, gdyż zarówno zespół śpiewaczy z Klubu Senior+, jak i chór
Kanon z GBP przygotowały koncert
na wydarzenie „Wrześniowa Mozaika
Kulturalna” z wybranymi pieśniami
Moniuszki, który odbył się 27 września w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy.

Narodowe Czytanie

W

tym roku 8. edycja Narodowego
Czytania zorganizowana przez Bibliotekę gościła wśród członków (i w siedzibie) Klubu Senior+. Spotkanie otworzyła Monika Pszkit (Koordynator kultury
GBP) odczytując list Prezydenta RP Andrzeja Dudy zachęcający do udziału w akcji. Jako pierwsza w rolę lektorki wcieliła
się Pani Kierownik GOPS Monika Wilk.
Następnie każda z obecnych pań Seniorek
odczytywała kolejne strony „Dobrej Pani”
Elizy Orzeszkowej – lektury, która wywołała duże wzruszenie wśród czytelniczek.
Początkowa (aczkolwiek niewielka) trema
spowodowana „publicznym” czytaniem

14

zamieniała się z każdą czytaną stroną
w ciekawość i troskę o losy głównej bohaterki noweli. Wszystkie panie okazały
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Obchody 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

13

września 1939 - tragiczna karta
w historii Siennicy, osady doszczętnie spalonej tego dnia przez agresorów
niemieckich, została należycie uczczona pamięcią współczesnych Sienniczan.
W piątkowe popołudnie na cmentarzu
parafialnym poczty sztandarowe OSP
z Siennicy, Żakowa, Zglechowa i Grzebowilka wraz z pocztami szkół z Nowej Pogorzeli, Grzebowilka, Siennicy (PSP i ZS),
Starogrodu i Żakowa oddały hołd przy
mogile zbiorowej żołnierzy poległych
w walkach w obronie naszej Ojczyzny.

Uroczystość rozpoczęła się modlitwą poprowadzoną przez ks. proboszcza Marka
Kasprzaka. Następnie Pan Wójt Stanisław
Duszczyk przywołał najważniejsze fakty
naszej wrześniowej historii podkreślając odwagę i męstwo żołnierzy polskich,

dzisiejszym pokoleniom
skalę tych wydarzeń i daje
świadectwo bohaterstwa
żołnierzy tamtych lat. Publikacja zawiera unikatowe zdjęcia Siennicy sprzed
1939 r. oraz fragmenty
wspomnień Sienniczan
i relacji wojskowych.

W

którym przyszliśmy właśnie okazać swą
wdzięczność poprzez pamięć i symboliczne wieńce z biało-czerwonymi kwiatami.
Podniosły nastrój spotkania wzbogacony
został odczytaniem przez Jakuba Mazka
wiersza „Modlitwa” K. Wierzyńskiego
oraz sygnałami wojskowymi zagranymi
przez trębacza Jakuba Tarczyńskiego. Następnie kolumna pocztów sztandarowych
wraz z delegacjami szkół i przybyłymi
Sienniczanami, udała się na uroczystą
mszę św. do kościoła parafialnego, podczas której Pan Tadeusz Gnoiński (kustosz Siennickiego Muzeum Szkolnego)
wygłosił prelekcję historyczną nt. „Wrzesień 1939 w Siennicy” a chór Kanon podtrzymywał śpiew. Na koniec uczestnicy
uroczystości zostali zaproszeni na wojskową grochówkę na dziedzińcu kościoła,
podawanej wprost z kuchni polowej przez
Pana Pawła Mirosza (sklep NATO Militaria Mińsk Mazowiecki).

ydarzeniem towarzyszącym jest
także wystawa „Wojna
na pierwszej stronie.
Wrzesień 1939”, która
potrwa do 11 października 2019. Ekspozycja
została zorganizowana
we współpracy Stowarzyszenia Wolnego Słowa i Muzeum Ziemi Mińskiej i jest częścią większej wystawy prezentowanej w tym samym czasie
na terenie powiatu mińskiego. Plansze
przedstawiają pierwsze strony polskiej
i światowej prasy (m.in. włoskiej, rosyjskiej, niemieckiej) z relacjami opisującymi wybuch II wojny światowej. Wystawa
czynna jest w godzinach pracy Biblioteki.
Zapraszamy!

P

onadto Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy wydała Jednodniówkę
(do pobrania w siedzibie Biblioteki – Dział
Regionaliów i na jej stronie internetowej
w zakładce: wydawnictwa). Aperiodyk
przybliża wydarzenia pierwszych dni wojny
w Siennicy. Dzień po dniu opisuje zmagania mieszkańców z najeźdźcami, przybliża
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Dziękujemy za wspólne przeżywanie i uczczenie 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej.
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Sekcja Plastyczna

B

yły pracowite wakacje, a i dorobek artystyczny pozostał niemały. W uświęconym tradycją czasie, czyli czwartki

o szesnastej kilkunastu uczestników sekcji
doskonaliło swoje zamiłowania i uzdolnienia plastyczne. Tematy prac ustalali
sami uczestnicy, a inspirowaliśmy się naszym zwykłym alfabetem. Pierwsze wakacyjne zajęcia pod hasłem „A” - architektura, następnie „B” - błękit nieba, wody; „C”
- ciała niebieskie: gwiazdy, księżyc, planety, itd., aż do „G”góry, gitara i co
jeszcze fantazja
podpowiedziała.
W wakacyjnych
zajęciach „wiernie” uczestniczyły te same osoby.

kulturą i książką

szły tylko trzy, cztery osoby.
Mało, ale za to nasze ćwiczenia
były omówione dokładnie; każdy, kto potrzebował pomocy,
mógł ją uzyskać, chociaż trzeba przyznać – samodzielność
w wykonywaniu prac jest bardzo
przestrzegana.
Prace: temat na „J” – jesienne dary z natury patrząc na model. Przed oczyma kosz
pełen warzyw i owoców, technika – malowanie akwarelą, plakatówką. Przed przystąpieniem do pracy omówiono rozmieszczenie obrazu na kartce, potrzebne kolory,
kształty, światło. Efekt widzimy na pracach Oliwii, Marysi i Sary. Temat na literę
„K” – kobierce kwiatowe i krzewowe. Posłużyliśmy się tutaj kilkoma dostępnymi
w bibliotece albumami z fotografiami par-

ków, alei pałacowych,
zieleńców, terenów
zagospodarowanych
ludzką ręką w stylu
angielskim,
francuskim i włoskim.
Po wstępnej pogadance i obejrzeniu
interesujących
nas
ilustracji, albumy oddaliśmy a pozostaliśmy z własną wyobraźnią i indywidualnym potraktowaniem tematu. Zalecane
było malowanie farbami, ale i kredki były
w użyciu. Efekt: Michalina i Magdalena
wykonały prace „z lotu ptaka” , Sara namalowała krajobraz z kobietą, też na temat, a Marysia wykonała obraz parkowej
alei. Zdobyliśmy trochę wiedzy, była też
zabawa, ale i twórczość artystyczna, wyrażanie się plastyczne.
Tym, którzy pytają czy są zajęcia plastyczne w bibliotece odpowiadamy: owszem, są
i zapraszamy w każdy czwartek o g. 16.00.
Ryszard Łubkowski

Początek roku
szkolnego, nowe
obowiązki, zmiany w szkole, podejmowanie postanowień,
że w tym roku postaram się... itd., itp. tak
zaaferował byłych uczestników sekcji,
że na pierwsze wrześniowe zajęcia przy-

Sekcja
Historyczna

S

ekcja Historyczna GBP po wypełnieniu
niezbędnych procedur rozpoczęła badania inwazyjne w podziemiach kościoła
i budynku poklasztornego w Siennicy. Do
współpracy zaprosiliśmy Stowarzyszenie
„Grupa na straży historii – Masovia” z Warszawy oraz osoby współpracujące z Sekcją,
w większości pasjonatów historii z Siennicy
i Warszawy – razem ponad 20 wolontariuszy.
Przedsięwzięcie logistycznie wspomógł per-
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sonel z Gminnej Biblioteki
Publicznej i Zespołu Szkół
w Siennicy.
Prace polegały na sprawdzeniu ok. 16 punktów
pod kościołem i kilkunastu
w podziemiach budynku
poklasztornego w celu odnalezienia połączeń wewnętrznych z istniejącymi kanałami
odpływowymi wody na zewnątrz. Podzielona na kilka
grup ekipa, przy pomocy
przewodów gumowych i kamery endoskopowej, sprawdziła również kanały odpły-
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wowe wykonane w murach podziemi. Zostały zweryfikowane wszystkie w/w punkty.
Niestety, nie odnaleziono kanałów wodnych

jak spotkanie z
wewnętrznych.
Grupa badawcza nie mogła sprawdzić kanałów odprowadzających wodę opadowo-deszczową z powodu braku możliwości dostępu
do części magistrali. W trakcie prac zostały
także sprawdzone kanały ściekowo-naziemne, częściowo zabudowane schodami.
Duże zaangażowanie i efektywna praca
wszystkich uczestników zwiększyła spektrum poznawcze dawnych budowniczych
i działań konserwatorskich użytkowników
w latach pięćdziesiątych XX w.
Po całodziennych pracach zostały wypracowane następujące wnioski:
• Została rozpoznana część infrastruktury odpływowej po stronie szkolnej
z kwalifikacją do usprawnienia.
• Grunty – ziemia piwniczna całego
obiektu zawiera skupiska gruzu budowlano-remontowego, co było powodem
anomalii radarowych.

•

•

kulturą i książką

Kanały wodne w części parafialnej znajdują się w potężnych murach o ponad
3 metrowej grubości, co uniemożliwia
ich lokalizację i powoduje konieczność
dodatkowego badania specjalistycznym
urządzeniem radarowym.
Istnieje potrzeba lokalizacji kierunku
odpływu wody od murów klasztornych

do spływu.
Składam ogromne podziękowania
całemu zespołowi
biorącemu udział
w pracach, za zaangażowanie i realizację wspólnego
celu – ratowania
dziedzictwa historycznego naszej
Gminy.
Ponowne badania
niedostępnych elementów infrastruktury
znajdujących się w murach wykonaliśmy 23
września urządzeniem radarowym. Relacja
w następnym numerze „Sienniczki”. Już teraz
zdradzimy, że to będą dobre wiadomości...

Zbigniew Szubert

Międzypokoleniowy Chór Kameralny

KANON
O

statni kwartał upłynął chórowi
pod hasłem „śluby, śluby i jeszcze
raz...” Swoim śpiewem ubogaciliśmy te wyjątkowe uroczystości w kościołach w: Siennicy (dwukrotnie), Mińsku Mazowieckim
(Parafia cywilno-wojskowa św. Michała
Archanioła), Dębem Wielkim oraz Wólce
Mińskiej (trzykrotnie). Serdecznie dziękujemy Eli Mirosz i Tomkowi Grądzkiemu
za akompaniament gitarowy a księżom
za bardzo miłe przyjęcie nas w odwiedzanych kościołach. Tu warto (nieskromnie)
wspomnieć, że zostaliśmy nawet okrzyknięci chórem „Angels Voices” po tym, jak
zachwyciliśmy swym śpiewem ks. proboszcza w Dębem Wielkim. Ciepło go
pozdrawiamy! i… zostajemy przy „starej”
nazwie chóru.

się w ogólnopolski trend organizowania tego rodzaju koncertów z okazji
Święta Ciała i Krwi Pańskiej,
• włączyć się w obchody Dożynek
Gminno-Parafialnych w Siennicy poprzez śpiew na mszy św. odprawianej
na barwnie udekorowanym dziedzińcu kościoła.
Chór Kanon gościł w tym roku także
na Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim otwierając go swoim dwu-tematycznym występem. Z uwagi na okrągłą
rocznicę wybuchu II wojny światowej chórzyści oddali hołd poległym bohaterom
września ‚39 przypominając kilka pieśni
patriotycznych, w tym „Święta miłości
kochanej ojczyzny” i „Pałacyk Michla”.

W drugiej części występu zespół nawiązał
już do charakteru imprezy i – jak to określił
sam Organizator Festiwalu J. Piątkowski –
„chórzyści Moniki Pszkit pokazali kunszt
stylizacji folkloru” wykonując „Bandoskę”,
humoreskę „Kum i kuma” oraz finałową
(imponująco żywą w tempie i dykcji) piosenkę „Oj nasi jadą”.
To za nami, a co przed? Kolejne uroczystości i występy, np. Transitus św. Franciszka,
który przy współpracy z Siostrami Kapucynkami NSJ przygotowujemy na niedzielę, 6 października po wieczornej mszy św.
Serdecznie zapraszamy!
Monika Pszkit

Poza tym mieliśmy przyjemność:
•

•
•

wystąpić przed szeroką publicznością
na kolejnej edycji Siennickich Spotkań Plenerowych z rozrywkowym
repertuarem i w nowych strojach,
uświetnić nabożeństwo Bożego Ciała
i inne msze święte w naszej parafii,
zaśpiewać wyjątkowy Koncert Uwielbienia, który równocześnie wpisywał
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kulturą i książką

Siennickie

Muzeum Szkolne

S

iennica, będąca niegdyś (przez 343 lata)
miasteczkiem, nawet przez jakiś czas
stolicą powiatu siennickiego, zasłynęła
w całej Polsce osiągnięciami seminarium
nauczycielskiego istniejącego w latach 1915
- 1937. W 2016 r. obchodziliśmy piękny jubileusz 150-lecia istnienia w Siennicy szkół
średnich. I choć zmieniał się profil naszych
uczelni, to przecież te 150 lat to kawał historii naszej małej Ojczyzny i wiele pokoleń młodzieży wychowywanych dla niej.
Historię Siennicy warto znać, szczególnie
jeśli jest się mieszkańcem naszej gminy,
dlatego pozwalam sobie napisać słów kilka
o Siennickim Muzeum Szkolnym, którego
zbiory na pewno mogą pomóc zainteresowanym lepiej poznać historię naszej gminnej stolicy.
Muzeum, zwane na początku Izbą Pamięci, stworzyli członkowie Koła Sienniczan,
które działa do dziś pod nazwą Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków
Szkół Siennickich. To właśnie absolwenci
Seminarium Nauczycielskiego Męskiego
pragnęli ocalić pamięć o dorobku swojej
szkoły kierowanej przez ukochanych pedagogów Hipolitę i Kazimierza Gnoińskich.
Przekazując swoje osobiste pamiątki: podręczniki, książki, dokumenty, fotografie,
Sienniczanie stworzyli zalążek dzisiejszych
zbiorów. Pragnęli oni także, by doceniono
ich osobiste osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej i podkreślali, że wszystko zawdzięczają swojej szkole i ludziom,
z którymi się wtedy zetknęli. Izba Pamięci, udostępniona zwiedzającym w 1973
r., znalazła siedzibę w budynku poklasztornym, będącym kiedyś siedzibą szkoły,
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a potem wykorzystywanym na internat dla
młodzieży. Dzisiaj muzeum znajduje się
już w innym miejscu, na piętrze w budynku dawnych warsztatów szkolnych. Zbiory
podzielono na trzy części i wyeksponowano w trzech salach. W pierwszej poznajemy historię siennickich szkół pedagogicznych, w drugiej sali zebrano pamiątki
związane z życiem codziennym wsi mazowieckiej, a w sali trzeciej ukazano ofiarność
Sienniczan w obronie swojej Ojczyzny.
Wśród zgromadzonych eksponatów znajduje się wiele oryginalnych dokumentów
z okresu zaborów, duży dział bibliofilski
starych i unikalnych podręczników z dziedziny metodyki, historii wychowania, psychologii, pedagogiki oraz podręczników
uczniowskich z różnych okresów. Są także
przedmioty codziennego użytku, sprzęty
domowe, galeria starych fotografii. W Siennickim Muzeum Szkolnym miłośnicy historii Polski - w jej wydaniu regionalnym
- także znajdą dla siebie coś ciekawego.
Muzeum na pierwszym miejscu stawia
działania edukacyjne, dlatego w sposób
szczególny zaprasza dzieci i młodzież. Ale
wiadomo, że także wycieczki osób doro-

Sienniczka NR 2 (2) 2019

słych z dużym zainteresowaniem oglądają
zbiory. Muzeum odwiedzali i wyrażali wyrazy podziwu dla zgromadzonych w nim
zbiorów liczni goście z kraju i zagranicy,
czego dowodem są wpisy w Księdze Pamiątkowej. Warto odwiedzić Siennicę, aby
poznać historię jednej z najstarszych uczelni pedagogicznych na Mazowszu a równocześnie jedną z trzech z czasów Królestwa
Polskiego.
Zachęcam raz jeszcze do odwiedzenia
Siennickiego Muzeum Szkolnego. Ta niepowtarzalna placówka historyczno-oświatowo-folklorystyczna, posiadająca wyjątkowo bogate i unikalne zbiory, otwarta jest
dla zwiedzających w poniedziałki w godz.
9.00 – 13.00, ale także w innych terminach
po uzgodnieniu telefonicznym.
Sekretariat szkoły: 25 757 22 24,
Kustosz muzeum: 504 446 513
Tadeusz Gnoiński

jak skróty wydarzeń

Jubileusz OSP Żaków

22

czeni medalami honorowymi „Pro
Masovia” przyznawanymi przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
za przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego
rozwoju Mazowsza. W trakcie uroczystości wręczono również: złote,
srebrne i brązowe „Medale za zasługi
dla pożarnictwa”, odznaki „za wysługę lat” oraz odznaki: „Wzorowy Strażak”, „Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza”
i „Krzyż Floriana”.

września 2019 r. o godz. 11:00, Polową Mszą Świętą w intencji strażaków,
rozpoczęto obchody Jubileuszu 90-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie.
Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe jednostek OSP z Wielgolasu, Siennicy,
Pogorzeli, Grzebowilka, Zglechowa oraz
Żakowa, a także Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zawiszy
Czarnego. Po Mszy
Świętej, zebranych
DRUHNY I DRUHOWIE!
gości powitał Prezes Piotr Rosik, któZ okazji pięknego jubileuszu
ry przedstawił rys
Ochotniczej
Straży Pożarnej Żaków
historyczny istniejącej od 12 stycznia
składamy serdeczne podziękowania
1929 roku jednostza 90 lat oddanej i wytrwałej służby.
ki.
Życzymy Wam dalszej satysfakcji

Z okazji jubileuszu
oraz w dowód uznania za dotychczasową działalność,
jednostka oraz druhowie: Piotr Rosik
i Krzysztof Sychowicz zostali odzna-

z pełnionej misji społecznej,
zawsze udanych akcji
i bezpiecznych powrotów do domu!

Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze

J

ak co roku w pierwszą niedzielę lipca
tj. 7 lipca 2019 r. na stadionie sportowym
w Siennicy odbyły się zawody sportowe –
pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Siennica. Zawody zostały przeprowadzone w dwóch
konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50
m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.
W zawodach udział wzięło 8 drużyn męskich, oraz jedna drużyna żeńska.

Przybyli na tę uroczystość goście: parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu
województwa mazowieckiego, Komendanci
Państwowej
Straży Pożarnej oraz
Wójt Gminy Siennica,
Przewodniczący Rady Gminy
i Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Żakowie, w swoich wystąpieniach
pod-

kreślali jak ważną rolę pełnią strażacy
ochotnicy w służbie drugiemu człowiekowi. Na ręce Prezesa Piotra Rosika składali
podziękowania za ofiarność i poświęcenie
w likwidowaniu zagrożeń, ale również
za zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne.
Ochotnicza Straż Pożarna w Żakowie to
jedna z najstarszych jednostek w Gminie
Siennica. Może ona poszczycić się nie
tylko nowoczesnym wyposażeniem, ale
przede wszystkim wysokim poziomem
wyszkolenia druhów, co w 2016 roku zaowocowało włączeniem jednostki do Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego.
Ksenia Wąsowska

Sponsorem nagród za I i II miejsce był Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik.

Miejsce

Rywalizacja jak co roku była bardzo zacięta
i budziła bardzo dużo emocji. Gratulujemy
zwycięzcom OSP Żaków, którzy wraz ze
zwycięzcami zawodów w roku ubiegłym,
czyli OSP Siennica reprezentowali naszą
gminę na zawodach na szczeblu powiatowym w Mrozach w dniu 31.08.2019 r. Poniżej przedstawiamy ogólną klasyfikację
zawodów:

1
2
3
4
5
6
7
8

1

Jednostka OSP
Grupa C (kobiety)
Żaków
Grupa A (mężczyźni)
Żaków
Siennica
Grzebowilk
Zglechów
Pogorzel
Dzielnik
Starogród
Łękawica

Wynik
129,3
102,1
104,5
111,3
115,6
136,5
137,0
144,3
150,3

Na wszystkie startujące drużyny czekała do
podziału okrągła suma 10 000,00 zł z budżetu Gminy Siennica oraz dla pierwszych
trzech miejsc nagrody rzeczowe:
1 miejsce – motopompa Honda
2 miejsce – agregat prądotwórczy
3 miejsce – osłona poduszki powietrznej
wraz latarką.
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XI Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP Powiatu Mińskiego

W

dniu 31 sierpnia 2019 na stadionie w Mrozach odbyły się
XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu powiatu Mińskiego. Do zawodów zakwalifikowało się 17 drużyn męskich oraz 9 drużyn żeńskich. Zawody
przeprowadzone zostały w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50
m z przeszkodami, ćwiczenie bojowe oraz konkurencja dodatkowa
dla chętnych drużyn – musztra.
Drużyny reprezentujące Gminę Siennica spisały się bardzo dobrze
zajmując wysokie miejsca w swoich kategoriach. Mistrzyniami Powiatu w grupie „C” zostały dziewczyny z OSP Żaków, natomiast
trzecie miejsce w grupie „C” zajęły dziewczyny z OSP Zglechów.
W grupie „A” po bardzo wyrównanej walce Wicemistrzostwo Powiatu zdobyli druhowie z OSP Żaków, nieznacznie ustępując miejsca druhom z OSP w Stojadłach, natomiast piąte miejsce zajęli druhowie z OSP Siennica.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej

W

okresie letnim 2019 r. Stowarzyszenie zrealizowało następujące zada-

nia:

W niedzielę 16 czerwca podczas Siennickich Spotkań Plenerowych odbył się
III Siennicki Festiwal „Piosenki Dekady
2000-2010”, w którym wzięli udział uczniowie szkół z terenu gminy Siennica i zaprezentowali wybrane polskie przeboje z lat
2000-2010. Występy uczestników oceniało
jury, które przyznało następujące lokaty
i nagrody:
I miejsce (tablet) – Lena Kurowska z PSP
w Siennicy,
II miejsce (smartwatch) – Martyna Makos z Gimnazjum w Żakowie,
III miejsce (głośnik przenośny) – Amelia
Wąsowska z SP w Nowej Pogorzeli.
Nagrodę publiczności i głośnik bezprzewodowy zdobyła Lena Kurowska.
W niedzielę 7 lipca
odbył się rajd rowerowy opracowaną przez
Stowarzyszenie trasą
Atrakcje przyrodnicze w gminie Siennica. Uczestnicy mieli
możliwość podziwiać
rezerwaty i pomniki
przyrody zlokalizo20

wane w północnej części naszej gminy:
lipę rosnącą przed budynkiem Zespołu
Szkół w Siennicy, jesion na placu kościelnym, okazały dąb rosnący przy drodze do
Truszczyna, głaz narzutowy naniesiony
przez lodowiec znajdujący się nad stawem
w dawnej Starej Wsi, piękną brzozę i szpaler kasztanowców w Łękawicy, torfowisko
– projektowany rezerwat przyrody w Strugach Krzywickich oraz Góry Łańcuchowe
– wzniesienia wydmowe w lesie sosnowym
w Julianowie i rezerwat przyrody Bagno
Pogorzel. Rajd zakończył się w Dąbrowie
pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Wśród
uczestników została przeprowadzona loteria - nagrodzeni rowerzyści otrzymali
przewodniki i mapy z trasami rowerowymi w różnych rejonach Polski. Najmłodszy
uczestnik rajdu – siedmioletni Olek Dembowski otrzymał pamiątkową statuetkę.
Trwają prace konserwatorskie przy
renowacji 6 zabytkowych nagrobków na cmentarzu
parafialnym
w Siennicy. Są to
wykonane z piaskowca nagrobki
Leokadii Zakrzewskiej, Stanisława
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Michałowskiego, Michała Bogusławskiego,
Józefa Bogusławskiego, Salomei Bogusławskiej oraz marmurowy nagrobek Karola
i Wojciecha Karczewskich.

Systematycznie prowadzona jest akcja pielęgnowania zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Siennicy. Co miesiąc
w ostatnią sobotę od kwietnia do października spotykamy się na cmentarzu, by
porządkować teren wokół historycznych
nagrobków.
Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej www.przyjacielesiennicy.pl. Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału
w organizowanych przez Stowarzyszenie
wydarzeniach.
Zenon Jurkowski

jak skróty wydarzeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy
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sierpnia 2019 r., miał miejsce II
Dzień Otwarty w Klubie Senior+
w Siennicy. Podczas powitania, Monika
Wilk – Kierownik GOPS w Siennicy, podkreśliła, że celem spotkania, poza promocją Klubu, jest przede wszystkim propagowanie aktywnego stylu życia, wychodzące
naprzeciw problemom trzeciego wieku
oraz integracja społeczności klubowej ze
środowiskiem lokalnym. Rangę wydarzenia, podniosła obecność Wójta Gminy
Siennica Stanisława Duszczyka.
Podczas spotkania, goście podziwiali występ wokalny Seniorek, które pod kierunkiem Moniki Pszkit, zaprezentowały sześć
utworów, w dwóch blokach tematycznych: pieśni patriotyczne – dla uczczenia
80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz piosenki rozrywkowe. Następnie
Pani Krystyna Czajka przedstawiła interpretację optymistycznego utworu o sta-

rości, którego przekaz wzbudził uśmiech
na twarzach zgromadzonych. Po występach artystycznych, wolontariuszka – Pani
Teodozja Lipińska, wystąpiła z prelekcją
pt. „Domowe kosmetyki”, która przerodziła się w zajęcia warsztatowe w klubowej kuchni. Chętni i odważni mogli
„na własnej skórze” poczuć moc natury,
mniej odważni otrzymali zestaw przepisów do wykorzystania w zaciszu domowym. Wydarzeniem, które wzbudziło
najwięcej emocji, był turniej sportowy,
przygotowany przez Piotra Wojdalskiego.
Seniorki rywalizowały w trzech konkurencjach sportowych: rzut do kosza, strzał
do celu oraz podbijanie piłeczki. W rzucie
do kosza triumfowała Antonina Gałązka
z Siennicy przed Marianną Podobas z Bestwin i Krystyną Czajką z Nowego Zalesia.
W konkurencji strzał do celu zwyciężyła
Krystyna Czajka a tuż za nią Zofia Gutfeter z Siennicy Weronika Wiącek z Dą-

Sienniczka NR 2 (2) 2019

browy. W ostatniej dyscyplinie, bezkonkurencyjna okazała się Weronika Wiącek,
drugie miejsce przypadło Wiesławie Wilk
z Nowodworu, a trzecie Marii Chądzyńskiej z Siennicy. Triumfatorki otrzymały
pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Na udział w turnieju zdecydowały się wyłącznie Seniorki – Klubowiczki, natomiast pozostali wcielili się
w bezcenną rolę kibiców bądź też skupili
uwagę na prezentacji multimedialnej, obrazującej dotychczasową działalność Klubu. Dyskusje nad twórczością artystyczną seniorów, kroniką oraz fotografiami
z dotychczasowego życia Klubu, pokazały,
że miejsce to zaskakuje na tyle, iż znaleźli
się kolejni chętni, by dołączyć do społeczności Klubu Senior+ i wspólnie tworzyć
jego dalszą historię.
Monika Wilk
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jak sukcesy

sportowe

Gminny Klub Sportowy

Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań w internecie:
https://www.facebook.com/fenixsiennica/
http://fenixsiennica.futbolowo.pl/
https://twitter.com/FenixGks

Fenix
Piłkarski sezon 2018/2019 w ramach rozgrywek OZPN
Siedlce klub zakończył na 7 miejscu w Lidze Okręgowej
i po krótkiej przerwie wakacyjnej rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Przed sezonem do naszej
drużyny dołączyli chłopcy z rocznika 2003/2004 dotychczas grający w PKS Life, z wypożyczania do Orła
Unin wrócił Dariusz Osica i dołączył do nas występujący dotychczas w Jutrzence Cegłów Jan Zwierz. Z klubu natomiast odszedł filar obrony Piotr Markowski do
Promnika Łaskarzew a Kacper Piętka na stałe związał
się Mazurem Karczew. Po intensywnych przygotowaniach prowadzonych przez Trenera Radosława Rowickiego Fenix rozpoczął nowy sezon od wygranych
z Wilgą Miastków oraz Mazovią II Mińsk Mazowiecki
a później przyszedł mały spadek formy, który przyniósł
trzy porażki. W okręgowym Pucharze Polski sienniczanie idą natomiast jak burza i są już w ¼ finału, gdzie
spotkają się z drugą drużyną Mazovii. Ostatnie ligowe
zawody nasz klub rozpoczął w pięknym nowym białym
komplecie strojów ufundowanym przez Master Technika Grzewcza Marek Rokicki, któremu bardzo dziękujemy za wsparcie naszej drużyny.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Liga Okręgowa 2019/2020 OZPN Siedlce
Fenix Siennica 2 : 0 Mazovia II Mińsk Mazowiecki
Zyglarski(K), Boruciński
Wilga Miastków Kościelny 0 : 3 Fenix Siennica
Maciejewski, Boruciński, Bieliński
Fenix Siennica 0 : 2 Tygrys Huta Mińska
Hutnik Huta Czechy 4 : 1 Fenix Siennica
Kozakiewicz
Fenix Siennica 0 : 4 Naprzód Skórzec
Jabłonianka Jabłonna Lacka 0 : 7 Fenix Siennica
2 x Matosek, 2 x Kozakiewicz, Osica, Waszelewski, Kalinowski
Okręgowy Puchar Polski 2019/2020
Tęcza Korczew 2 : 5 Fenix Siennica
2 x Boruciński, Osica, Kozakiewicz, Zagrabski
Orzeł Unin 2 : 6 Fenix Siennica
Pawlak, 2 x Zwierz, 2 x Kozakiewicz, Osica
Mazovia II Mińsk Mazowiecki 2 : 0 Fenix Siennica
Zapowiedzi:
06.10.2019 (niedziela), g. 12:00, Stadion sportowy w Siennicy
Fenix Siennica - MKS Małkinia

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

Z.

R.

P.

Bramki

Z.

R.

P.

Bramki

Hutnik Huta Czechy
Zryw Sobolew
Naprzód Skórzec
Tygrys Huta Mińska
Fenix Siennica
Wektra Zbuczyn
Orzeł Unin
Płomień Dębe Wielkie
Jastrząb Żeliszew
Czarni Węgrów
Mazovia II Mińsk Mazowiecki
MKS Małkinia (Małkinia Górna)
Jabłonianka Jabłonna Lacka
Miedzanka Miedzna
Victoria Kałuszyn
Wilga Miastków Kościelny

8
7
8
8
7
7
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7

24
19
18
18
12
12
11
10
8
7
7
6
5
4
4
2

8
6
6
6
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0

0
1
0
0
0
0
2
1
2
1
1
0
2
1
1
2

0
0
2
2
3
3
3
3
3
4
4
5
4
5
5
5

36-9
25-10
21-9
24-14
19-10
15-13
17-11
15-12
13-13
13-19
5-14
13-32
9-18
9-22
12-22
4-22

3
3
3
2
2
2
1
1
1
2
2
2
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0

0
0
0
1
2
2
2
1
1
4
1
2
3
1
3
3

17-5
16-6
10-3
7-4
8-6
10-7
5-8
5-3
4-4
11-17
4-6
8-14
2-12
6-8
5-14
2-13

5
3
3
4
2
2
2
2
1
0
0
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
2
0
0
2

0
0
2
1
1
1
1
2
2
0
3
3
1
4
2
2

19-4
9-4
11-6
17-10
11-4
5-6
12-3
10-9
9-9
2-2
1-8
5-18
7-6
3-14
7-8
2-9
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M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1
1

3
0

1
0

0
0

0
1

5-2
2-5

1
1

3
0

1
0

0
0

0
1

3-2
2-3

jak skupisko rozmaitości

Uwaga! Konkurs!

Wyniki Konkursu
Sienniczka Nr 1 (1) 2019

Spróbuj swoich sił!
Drodzy Czytelnicy, konkurs polega na napisaniu najciekawszej legendy związanej
z Gminą Siennica. Uczestnicy mogą spisać zarówno opowieści zasłyszane od
swoich przodków, jak też ułożyć własną
legendę, wykorzystując intrygujące epizody naszej lokalnej historii lub nawiązać
do siennickiego dziedzictwa kulturowego.
Prace będą oceniane przez specjalnie powołane Jury w składzie: polonista, historyk, kulturoznawca, a autor najciekawszej
legendy otrzyma atrakcyjną nagrodę.
Warunki konkursu:
• jedna praca może mieć kilku autorów
(mile widziana twórczość rodzinna)
• brak ograniczeń wiekowych uczestników konkursu
• praca powinna mieć objętość ok. 2-3
stron formatu A4
• pracę i wypełnioną kartę zgłoszenia
należy dostarczyć do siedziby Redakcji lub przesłać na adres: gbpsiennica@poczta.fm
• Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na www.bibliotekasiennica.pl
i w siedzibie Redakcji
• termin nadsyłania prac upływa 20 listopada 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu w kolejnym –
grudniowym numerze „Sienniczki”. Zgłoszone prace będą miały szansę ukazać się
drukiem w wyjątkowej publikacji poświęconej tymże legendom, której wydawcą będzie Gminna Biblioteka Publiczna
w Siennicy. Zachęcamy do udziału!

Z przyjemnością informujemy, że laureatem pierwszej edycji konkursu – autorem najdłuższego zdania złożonego
wyłącznie z wyrazów rozpoczynających
się na literę „S” został… Pan Ryszard
Łubkowski z Siennicy! którego zdanie
zawierało aż… Proszę policzyć samemu:
„Staram się sprostać stworzonej – sprowokowanej „Sienniczką” sytuacji, spowodować słowotok, słowami szczerymi stworzyć,
spisać szalone siennickie specjalne smaczki,
smakować słówka, szukając starych słuchowych składanek, starannie stawiać strony,
stronice swobodnych szczególnie siennickich superwizji: szanowna siedmiotysięczna siennicka społeczności, stowarzyszenia,
szkolne smyki, studenci, starsi, spokrewnieni, siwobrodzi, siwogłowi, skauci, sąsiedzi,
siostrzane serdeńka, stateczni szwagrowie,
szwarne szwagierki, stryjne, stryjowie stąd
stanowczy, swawolni, spięci, strachliwi,
spokojni, serdeczni, stresowi, starannie statusu sienniczanina strzegący, skupcie się,
słuchajcie subtelnie, starannie smakujcie,
spisujcie stare szlachetne siennickie sagi,
swojskie szumy, szepty, szmery Sienniczki –
Sienniczanki snującej się śród starych sosen,
siekącej stalową strugą siennickie schedy,
spajającej, scalającej swoimi strużynami

siennickie sadyby, ślady starorzeczy, snującej
się spod sinawych szuwarów, suszonego siana,
sianych strączkowych, słomkowych, słomiastych, starannie sadzonych sosen, świerków,
szumiących stuletnich starodrzewów, śpiewnie
szeleszczących swoimi spadłymi suchymi szyszkami, suszem; spiszcie specjalnie setki siennickich sukcesów, sukcesji, sławiąc swoimi słowami
sytuację Siennicy; skomentujcie sprawiedliwie
stąd skutecznie sławę starych, sędziwych, stupięćdziesięcioletnich szkolnych śladów; sławcie
sumiennie spotykane skarby siennickiej starobytności, swojskości, samorozwoju, samorządności, sięgając sygnałów spod sinawozielonych
strzech słomianych; samorządowcy spisujcie
swoje skuteczne starania, sukcesy, społeczne
sprawy – słowem: szukajmy, słuchajmy, spisujmy, sławmy swoje „ścionki” - „Sienniczka”
spopularyzuje swojskie spektakularne smaczki,
słabostki, silne strony, sławiąc swoich sympatycznych spółredaktorów – stanie się sławna,
stańmy się sławnymi Sienniczanami.”
W konkursie rywalizowały ze sobą zdania
jeszcze 5 innych autorów, którzy napisali po:
97, 88, 66, 54 i 15 słów. Wszystkim uczestnikom gratulujemy niesamowitych pomysłów
a Zwycięzcę zapraszamy po odbiór nagrody
do siedziby Biblioteki.

Informator teleadresowy – organizatorzy wydarzeń zapowiedzianych
w Siennickim Kalendarium:
Gminna Biblioteka Publiczna, tel. 25 757 22 76, e-mail: gbpsiennica@poczta.fm
Urząd Gminy w Siennicy, tel. 25 757 20 20, e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sienickiej, tel. 509 610 109, e-mail: spzs@op.pl
Gminny klub Sportowy Fenix Siennica, 508 800 605, e-mail: fenixsiennica@o2.pl

Informujemy o możliwości nadsyłania tekstów do następnego numeru Czasopisma do dnia 25 listopada
2019. Materiały powinny zawierać max. 2500 znaków (ze spacjami) i dobrej jakości zdjęcia (szerokość1000-1200px,wysokość dowolna,orientacja pozioma, 300 dpi). W tytule wiadomości proszę wpisać:
„Sienniczka – artykuł”.
Zachęcamy także do przesyłania zapowiedzi o organizowanych przez Państwa wydarzeniach otwartych do
Siennickiego kalendarium, które co miesiąc ukazuje się na stronie Biblioteki. Na informacje (data, godzina,
miejsce, nazwa wydarzenia i jego organizatora) czekamy do 25-go dnia każdego miesiąca. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Siennickie kalendarium”.
Nasz e-mail: gbpsiennica@poczta.fm
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