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Święta Bożego Narodzenia oraz koniec roku 
to czas spotkań z najbliższymi, planów na 

rok następny, ale także czas podsumowania 
minionego roku.

Po ograniczeniach związanych z pandemią 
nadszedł kolejny trudny okres dla samorządów 
spowodowany wojną na Ukrainie. Pomimo 
inflacji oraz konieczności mierzenia się z no-
wymi wyzwaniami, z myślą o naszych miesz-
kańcach, podobnie jak w latach ubiegłych, re-
alizowaliśmy ważne dla gminy inwestycje. Na 
wykonanie większości z nich udało się pozy-
skać środki zewnętrzne na poziomie dotych-
czas nie osiąganym w naszym samorządzie. 
W roku 2022 budżet Gminy Siennica udało 
się zasilić środkami zewnętrznymi w łącznej 
kwocie ponad 11,5 mln złotych. 

W kończącym się roku, udało nam się także 
zorganizować wiele udanych imprez kultu-
ralnych, które za każdym razem cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem, były to m.in.: 
VIII Siennickie Spotkania Plenerowe, kolejne 
Kłosy Kultury czy niesamowite widowisko 
Romantyczna Siennica, ale także spotkania 
z najmłodszymi mieszkańcami z okazji Dnia 
Dziecka czy Mikołajek.

Mam nadzieję, że różnorodność zorganizowa-
nych atrakcji – konkursów, spotkań i przedsta-
wień spełniła Państwa oczekiwania.

Realizacja tych przedsięwzięć nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie moi współpracownicy. Dlatego, 
przekazuję swoje wyrazy uznania i podzięko-
wania Radnym Rady Gminy w Siennicy, pra-
cownikom: Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki 
Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej (dla których był to szczególnie trudny 
rok) oraz gminnej oświaty, a także  sołtysom, 

druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, or-
ganizacjom pozarządowym i tym wszystkim, 
których nie sposób wymienić, a którzy swoim 
działaniem przyczyniają się do rozwoju naszej 
gminy. Nasze działania służyły jednemu ce-
lowi – zapewnieniu mieszkańcom Gminy Sien-
nica coraz lepszych warunków życia, a poten-
cjalnym inwestorom przyjaznego klimatu 
inwestycyjnego.

Z okazji nadchodzących świąt życzę Państwu, 
by w wigilijny wieczór przy stole znaleźli się Ci, 
którzy są dla Was najważniejsi. Niech te święta 
przyniosą Wam spokój i radość, a Nowy Rok 
niech będzie lepszy od tego, który właśnie mija.

Zapraszam do lektury „Sienniczki”…

jakjak  słowem wstępusłowem wstępu
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Aktywny Powiat Miński

24 października w ramach realizacji zada-
nia „Aktywny Powiat Miński” miesz-

kańcy Gminy Siennica wzięli udział w ory-
ginalnych warsztatach prowadzonych przez 
Redaktora Macieja Chudkiewicza. Organi-
zatorem spotkania był Poseł Daniel Milewski, 
który wraz z gospodarzem – Wójtem Gminy 
Siennica Stanisławem Duszczykiem, powitał 
przybyłych gości.

Uczestnicy, dzięki uprzejmości druha Marka 
Barczaka z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Siennicy, wzięli udział w szkoleniu z udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej, a na-
stępnie mieli okazję przedstawić pomysły na 

rozwój Gminy, a także przekazać swoje opinie 
dotyczące przeznaczania pozyskiwanych przez 
Gminę środków zewnętrznych.

Nagrody Powiatu 
Mińskiego

13 października w Miejskiej Szkole Arty-
stycznej w Mińsku Mazowieckim odbyła 

się uroczystość wręczenia Nagród Powiatu 
Mińskiego „LAURA” za 2021 rok. Nagroda 
jest przyznawana od prawie 20 lat za zbiorowe 
i indywidualne osiągnięcia gospodarcze, twór-
cze i społecznie służące rozwojowi i promocji 
powiatu mińskiego. 

Jest nam miło poinformować, że nagrodę 
w naszej gminie w dziedzinie: „Rolnictwo 
i ochrona środowiska” otrzymał mieszkaniec 
Dzielnika Krzysztof Adamiec. Natomiast no-
minację w kategorii „Kultura i sztuka” Ryszard 
Łubkowski.

Aktywni społecznie

26 września w Stodole Kultury w miejsco-
wości Stawek Wójt Stanisław Duszczyk 

uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów 
na realizację zadań w obszarze „Wspierania 
rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”. 
Z terenu naszej gminy dofinansowanie otrzy-
mały: Koło Gospodyń Wiejskich z Żakowa „Li-
derki” – 5770 zł, KGW z Żakówka „Aktiwia” 

– 7000 zł, KGW w Nowym Zglechowie „Nowoz-
glechowianie” – 7000 zł, KGW w Zglechowie 

„Zglechowianki” – 7000 zł oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna w Żakowie – 7000 zł.

Drodzy Mieszkańcy!
Od 2023 r. następuje zmiana podmiotu odpowiedzialnego za  
odbieranie oraz utylizację odpadów z terenu Gminy Siennica.  

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu to  
Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni Wacław Chyliński,  

ul. Łąkowa 26a,  
05-300 Mińsk Mazowiecki.

Zastanie również wprowadzona zmiana w terminach odbioru odpadów,  
a teren Gminy zostanie podzielony na 3 rejony.  

Wysokość opłat pozostaje bez zmian.
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Strefowe zawody  

sportowo-pożarnicze

Wielki sukces kobiecej drużyny z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Żakowie! Zajęła 

ona 3. miejsce w strefowych zawodach sporto-
wo-pożarniczych w Pilawie.

Gratulujemy druhnom wspaniałej postawy 
i wielkiego zaangażowania. Zawodniczki 
uzyskały najlepszy czas wśród kobiet w czę-
ści bojowej.

Razem Możemy Więcej

W związku z realizacją przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 

projektu „Razem Możemy Więcej” – Pierwsza 
Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cu-
dzoziemców na lata 2022-2023, 7 listopada 
w Urzędzie Gminy w Siennicy, odbyło się 
spotkanie z przebywającymi na terenie Gminy 
Siennica, obywatelami Ukrainy. Na spotka-
niu przedstawiciele Urzędu Pracy przeprowa-
dzili warsztaty z doradztwa zawodowego oraz 
omówili możliwości udziału w proponowa-
nych szkoleniach.

Dotacja dla OSP

7 listopada w Siedlcach Wójt Gminy Sien-
nica Stanisław Duszczyk podpisał umowę 

na podstawie, której ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego Gminie Sien-
nica zostanie udzielona pomoc finansowa 
w formie dotacji celowej o łącznej kwocie  
40 000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu 
dla OSP w Pogorzeli – 20 000 zł oraz OSP 
w Żakowie – 20 000 zł.

Dofinansowanie do 
modernizacji oświetlenia

10 listopada w Latowiczu Wójt Stanisław 
Duszczyk podpisał umowę z Wojewódz-

kim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej reprezentowanym przez za-
stępcę prezesa Zarządu Kamilę Mokrzycką, 
na dofinansowanie modernizacji oświetlenia 
ulicznego w Gminie Siennica.

Kwota dofinansowania to 27 018 zł. Wsparcie 
finansowe otrzymały również Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze z Siennicy oraz Żakowa. 
Gratulujemy młodym druhom.

W spotkaniu uczestniczyli: Maria Koc – Sena-
tor RP, Posłowie na Sejm RP: Teresa Wargocka, 
Anna Maria Siarkowska i Daniel Milewski, 
Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, Dy-
rektor Wydziału zamiejscowego WFOŚiGW 
Agnieszka Kiljańczyk.

Uroczyste podniesienie flagi

11 listopada Wójt Stanisław Duszczyk wraz 
z mieszkańcami gminy Siennica wspól-

nie uczcili Narodowe Święto Niepodległości 
przy nowym maszcie z flagą Polski, który zo-
stał sfinansowany w ramach projektu „Pod 
Biało-czerwoną” objętego honorowym patro-

natem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mo-
rawieckiego. W swej przemowie Wójt podkre-
ślił istotę Święta Niepodległości i samej flagi 
dziękując mieszkańcom za ich udział w pozy-
skaniu masztów.

Podniosłą oprawę muzyczną zapewnił trę-
bacz Sławomir Tkacz wygrywając sygnały woj-
skowe i piękną wiązankę pieśni legionowych. 
Międzypokoleniowy Chór Kameralny Kanon 
pod kierunkiem Moniki Pszkit zaintonował 

„Mazurka Dąbrowskiego”, zaś Jakub Mazek 
odczytał wzruszający wiersz Arkadiusza Ko-
busa „Flaga”.

W uroczystości wzięły udział poczty sztan-
darowe Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Grzebowilka, Starogrodu i Żakowa.
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Dzień Pracownika 

Socjalnego

22 listopada na Hali Sportowej przy ul. 
Budowlanej w Mińsku Mazowieckim 

odbył się X Powiatowy Dzień Pracownika 
Socjalnego. 

Wójt Stanisław Duszczyk wręczył Pracow-
nikom Siennickiego GOPS-u okolicznościowe 
nagrody, przekazał słowa uznania i wdzięcz-
ności za codzienny trud i wysiłek, za służbę 
bliźniemu, profesjonalną pracę oraz życzenia 
wszelkiej pomyślności, satysfakcji, a także 
ludzkiej życzliwości.

Debata samorządów

23 listopada w centrum konferencyjnym 
w Cegłowie odbyło się spotkanie samo-

rządowców z terenu powiatu mińskiego, wę-
growskiego i garwolińskiego z Minister Anną 
Łukaszewską-Trzeciakowską z Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska. Spotkanie było pro-
wadzone w charakterze debaty, w której prze-
ważały tematy tarcz i działań pomocowych. 
Wymiana doświadczeń gmin z różnych powia-
tów pozwoliła zebrać środowiskowe postulaty 
samorządów.

Metropolia Warszawa

24 listopada Wójt Stanisław Duszczyk 
uczestniczył w kolejnym etapie prac 

przygotowujących metropolię warszawską do 
perspektywy finansowej UE 2021-2027+. Spo-
tkanie koordynatorów ds. Strategii rozwoju 
metropolii warszawskiej do 2040 r. oraz Stra-
tegii Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+. 
Podczas spotkania omówione zostały m.in. sta-
tus prac nad dokumentami strategicznymi nie-
zbędnymi do uruchomienia środków w ramach 
perspektywy finansowej na lata 2021 –2027.

Dofinansowanie do 
transportu publicznego

30 listopada w Urzędzie Wojewódzkim re-
prezentowanym przez Wicewojewodę 

Mazowieckiego Sylwestera Dąbrowskiego, 
Wójt Stanisław Duszczyk podpisał umowę na 
dofinansowanie ze środków Funduszu Roz-
woju Przewozów Autobusowych o charakte-
rze użyteczności publicznej.

Na realizację usług zbiorowego transportu 
na terenie Gminy otrzymaliśmy 149 868,00 zł 
dotacji, co wraz ze środkami własnymi w kwo-
cie 19 982,40 zł pozwala na utrzymanie 3 linii 
komunikacyjnych na terenie gminy o łącznej 
długości 54,3 km.

Mikołajki w Gminie 
Siennica

Do najmłodszych mieszkańców na-
szej gminy (urodzonych w 2022 r.) Św. 

Mikołaj wysłał upominki – kocyki z wyszytym 
logo „maluszek z Gminy Siennica”, natomiast 
Wójt Gminy przekazał rodzicom listy gratula-
cyjne z życzeniami rodzinnego szczęścia. Wi-
tamy maluszki w Gminie Siennica.
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Akademia Smyka w Siennicy
Świątecznie…

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas 
i właśnie po to, aby w naszym przedszkolu 

zagościła świąteczna atmosfera, 2 grudnia zo-
stała zorganizowana iluminacja choinki połą-
czona z warsztatami świątecznymi z rodzicami. 
Spotkanie rozpoczęliśmy od przywitania go-
ści, których wyczekiwaliśmy od samego rana. 
Tego dnia Akademia Smyka zamieniła się na 
moment w pracownię plastyczną, w której 
działo się wiele ciekawych rzeczy. Rodzice od-
krywali swoje talenty plastyczne, a dzieci za-
mieniały się w prawdziwych artystów. Wszy-

scy pracowali z ogromnym zapałem, czego 
dowodem było mnóstwo pięknych i niepo-
wtarzalnych ozdób choinkowych oraz deko-
racji, które zawisły na jednej wspólnej choince. 
Kolejną częścią spotkania był krótki występ 
artystyczny naszych przedszkolaków oraz spe-
cjalny „Taniec Elfów” dedykowany Świętemu 
Mikołajowi, którego tego dnia oczywiście nie 
mogło zabraknąć w naszym przedszkolu. Na-
sze Smyki starały się, „być grzeczne przez cały 
rok” i doskonale wiedziały, że Mikołaj… „cały 
czas na nich patrzy”. Jednak, gdy tylko rozległ 
się dźwięk dzwonka, wszystkie dzieci, aż za-
trzymały oddech z wrażenia. W końcu rozle-
gło się mocne pukanie do drzwi, te uchyliły się, 
a w progu stanął on… Święty Mikołaj. Gdy za-
siadł wygodnie na specjalnie przygotowanym fo-
telu nastała cisza. Dzieci przywitały gościa i na-
stąpił długo wyczekiwany moment… wręczania 
prezentów. Atmosfera spotkania była magiczna, 
tym bardziej, że na zewnątrz rozbłysło mnó-
stwo światełek zdobiąc budynek przedszkola. 
Takie świąteczne spotkania są bardzo istotne 
w życiu naszego przedszkola. Chcielibyśmy 
tak angażować rodziców do zadań dydaktycz-
no-wychowawczych placówki, aby poświęcali 
swój „cenny czas” swoim – „bezcennym skar-
bom” czyli dzieciom.

Występy teatralne 
przedszkolaków

W październiku nasze przedszkole wzięło 
udział w II Przeglądzie Teatrów Ama-

torskich „Chodź na scenę” z przedstawieniem 
pt. „Trzy Świnki”. Przedszkolaki wspaniale 
odegrały swoje role, zachwycając i rozbawia-
jąc przy tym jurorów. Dzieci włożyły dużo 
serca w odgrywane przez siebie postacie, w ich 
grze widać było wykonaną przez nich pracę, 
wiele prób i długich przygotowań. W efekcie 

jury w składzie: Lea Oleksiak, Monika Pszkit 
oraz Tadeusz Lempkowski przyznali naszej 
placówce I miejsce (ex equo). Nasze „Smyki 
z teatralnej fabryki”, bo tak brzmiała nazwa 
grupy teatralnej, zostały pochwalone za talent 
aktorski, zaangażowanie, odwagę oraz piękne 
stroje. Nasze przedszkole od wielu lat bierze 
udział w różnego rodzaju konkursach teatral-
nych. Uczestnictwo dzieci w takich insceni-
zacjach rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, 
a także zwiększa poczucie własnej wartości. 
Udział naszych przedszkolaków w Przeglądzie 

„Chodź na scen scenę” okazał się wspaniałą za-
bawą dającą wiele radości i satysfakcji, szcze-
gólnie dzieciom.

Paulina Sibilska
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Gminne Przedszkole w Siennicy
Dzień Przedszkolaka

„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 
20 wrzesień zbliża się od najmłodszego, 

aż po starszaka, wszyscy świętują dzień 
przedszkolaka”.

Z tej okazji w każdej grupie przedszkolnej 
świętowano Dzień Przedszkolaka. Dzieci zo-
stały zaproszone do wspólnej zabawy i udziału 
w różnych konkursach. Radość i śmiech świad-
czyły o wspaniałej zabawie. Na tę uroczystość 
przybyły do naszego przedszkola żywe posta-
cie z bajek - Pszczółka Maja z Filipem oraz 
Shrek, którzy świetnie bawili się z naszymi 
przedszkolakami. Na placu przedszkolnym na 
dzieci czekały kolejne atrakcje - pokaz ogrom-
nych baniek mydlanych. Na zakończenie dzieci 
otrzymały upominki.

Dzień Chłopaka

30 września obchodziliśmy w naszym 
przedszkolu szczególne święto, czyli 

Dzień Chłopaka.

Z okazji tego święta dziewczynki wręczyły su-
per-chłopcom świetne prezenty oraz zaśpie-
wały uroczyste „Sto lat”. Dzień upłynął nam 
na wspólnej zabawie i tańcach. We wszystkich 
grupach był to dzień pełen wrażeń, atrakcji 
i dobrej zabawy.

Dzień Jabłka

Na początku października obchodzili-
śmy dzień jabłka. Przypomnieliśmy so-

bie właściwości zdrowotne jabłek oraz segre-
gowaliśmy je według kolorów. Chrupaliśmy 
te smaczne owoce, a na koniec dzieci lepiły 
jabłuszka z masy solnej oraz robiły szaszłyki 
jabłkowe. Nie zabrakło super fotek z tym pysz-
nym owocem. To był naprawdę zdrowy, jabł-
kowy dzień.

Święto  
Pieczonego Ziemniaka

11 października odbyło się u nas Święto Pie-
czonego Ziemniaka, bo przecież jesień to 

czas zbiorów z pól i ogrodów a piękna polska 
złota jesień zainspirowała nas do wspólnej za-
bawy z wykorzystaniem ziemniaków. Na dzieci 
czekało wiele ciekawych zabaw oraz ziemnia-
czane konkurencje. Wybraliśmy w każdej 
grupie króla największego ziemniaka (ziem-
niaki-kolosy dzieci przyniosły z domu). Były 

nagrody, pyszne placuszki ziemniaczane oraz 
obowiązkowo pieczone ziemniaki!

Święto Odzyskania 
Niepodległości

W przedszkolu od najmłodszych lat 
uczymy dzieci patriotyzmu, przywią-

zania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej 
oraz wpajamy szacunek dla polskich symboli 
narodowych. 

4 listopada, odbyła się u nas uroczystość z oka-
zji Narodowego Święta Niepodległości, na którą 
zostali zaproszeni goście. Na początku uroczy-
stości wszyscy odśpiewaliśmy hymn Polski. 
Potem krótką część artystyczną przedstawiły 
dzieci, a następnie wszyscy wspólnie śpiewali-
śmy pieśni patriotyczne, przy akompaniamen-
cie harmonii, na której przygrywał nasz pan od 
rytmiki. To była prawdziwa lekcja patriotyzmu.

Światowy Dzień  
Postaci z Bajek

5 listopada obchodziliśmy w przedszkolu 
Dzień Postaci z Bajek. Głównym celem było 

rozwijanie zainteresowań dzieci bajką i baśnią. 

Przedszkolaki poznały wiele bajek i ich boha-
terów, rozwiązywały zagadki, układały puzzle 
z postaciami z bajek. Na zakończenie dzieci 
obejrzały Baśń o Czerwonym Kapturku w na-
szym przedszkolnym kinie.

Pasowanie na przedszkolaka

23 i 24 listopada odbyły się w naszym 
przedszkolu dwie bardzo ważne uro-

czystości z udziałem rodziców - Pasowanie 
na Przedszkolaka.

Mali artyści zaprezentowali program arty-
styczny, na który złożyły się wiersze, piosenki 
i tańce. Po części artystycznej  pani dyrektor 
dokonała uroczystego pasowania dzieci na 
przedszkolaków. Na pamiątkę tego wydarze-
nia dzieci otrzymały dyplomy i upominki.

Nie obyło się bez tortu i tradycyjnych „Stu lat” 
dla wszystkich przedszkolaków. Rodzice i dzieci 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Dla 
przedszkolaków było to wielkie przeżycie, a dla 
rodziców powód do dumy ze swoich pociech.

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada w naszym przedszkolu, jak co 
roku, obchodziliśmy święto Dzień Pluszo-

wego Misia. Tego dnia każde dziecko przynio-
sło do przedszkola swojego przyjaciela - misia. 
Przybyły misie małe, duże, białe, wprost bajecz-
nie kolorowe, a każdy był piękny i wyjątkowy.

Dzieci poznały historię powstania misia. Nie 
brakowało tańców, wierszy i piosenek o tema-
tyce misiowej. Wszystkie dzieci chętnie próbo-
wały przysmaku wszystkich misiów - miodku. 
Brały udział w misiowym quizie. Malowały 
swojego przyjaciela misia farbami. 

Na zakończenie przedszkolaków odwiedził 
żywy duży pluszowy miś, którego dzieci zapro-
siły do wspólnej zabawy. Miś podarował dzie-
ciom prezenciki ze swoją podobizną i słodkiego 
lizaka.

Maria Kurcz 
Ewelina Ceregra
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów 
Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli

Ostatnie miesiące w naszej szkole wypeł-
nione były pracą oraz wieloma różnorod-

nymi akcjami.

Wrzesień pozostanie na długo w naszej pa-
mięci za sprawą wyjątkowo oryginalnie ob-
chodzonego Dnia Języków Obcych. Każdy 
oddział udekorował swoją salę, nawiązując 
do barw narodowych i tradycji wylosowa-
nego wcześniej kraju, a my nauczyliśmy się 
witać i przedstawiać w europejskich językach 
obcych. Najbardziej jednak do gustu przypa-
dło nam nowoczesne rozwiązanie krzyżówki 
z użyciem aplikacji umożliwiającej skanowa-
nie kodów QR.

W październiku wzięliśmy udział w czte-
rodniowej wycieczce zorganizowanej 

w ramach ministerialnego programu „Poznaj 
Polskę”. Celem naszej podróży było wojewódz-
two pomorskie, a dokładnie Trójmiasto i Hel. 
Poznaliśmy walory przyrodnicze i krajobra-
zowe regionu, podążaliśmy śladami historii, 
zwiedzając zabytki, muzea oraz miejsca pa-
mięci narodowej. W drodze powrotnej odwie-
dziliśmy zabytkowy zamek krzyżacki w Mal-
borku. Urzekł nas ogrom budowli, jak i użyte 
rozwiązania architektoniczne. 

W trakcie tych czterech dni staraliśmy się po-
znać wiele ciekawych miejsc i wzbogacić swoją 
wiedzę o nadmorskich miejscowościach woje-
wództwa pomorskiego. Mimo napiętego pro-
gramu nie czuliśmy się zmęczeni, ale podeks-
cytowani i głodni wiedzy. Przed nami jeszcze 

wiele niepoznanych miejsc i historii, dlatego 
pokładamy nadzieję, że przed nami jeszcze 
niejedna wycieczka.

27 października dyrektor naszej szkoły – 
Ewelina Nowicka oraz opiekun szkol-

nego wolontariatu, Lidia Surowiec, wzięły 
udział w gali podsumowującej akcję Rodacy 

– Bohaterom organizowanej przez Stowarzy-
szenie Odra-Niemen. Panie przywiozły po-
dziękowanie dla całej społeczności szkolnej 
za dołączenie do tak ważnego wydarzenia. 
W tym roku również bierzemy udział w zbiórce 
dla rodaków mieszkających na Kresach oraz 
przygotowujemy dla nich kartki świąteczne 
z życzeniami. Niektórzy z nas wzięli udział 
w kampanii BohaterON, wykonując piękne 
kartki dla Powstańców.

W listopadzie Maryla Przasnek zorgani-
zowała pasowanie na czytelnika. Dzieci 

poznały krótką historię powstawania książki, 
przypomniały sobie jak należy o nie dbać i jak 
korzystać z zasobów biblioteki. Zmierzyły 
się z wieloma zagadkami. Dzieci otrzymały 
książki pt: „Pierwsze abecadło” przygotowane 

przez Instytut Książki w ramach kampanii 
społecznej „Mała książka - wielki człowiek”, 
przypominającej o korzyściach wynikających 
ze wspólnego, rodzinnego czytania.

Kilka dni później gościliśmy w szkole wo-
lontariuszy ze Schroniska dla Bezdom-

nych Zwierząt w Celestynowie. Dzięki nim 
poznaliśmy pracę wolontariusza ze zwierzę-
tami oraz zasady działania schroniska. Bar-

dzo spodobała nam się propozycja  udziału 
w sobotnich spacerach z bezdomnymi zwie-
rzętami. Na koniec spotkania przekazaliśmy 
paczki z karmą dla psów i kotów.

Również w listopadzie świętowaliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNI-

CEF. Wszyscy pięknie nauczyliśmy się śpiewać 
piosenkę o naszych prawach, przygotowaliśmy 
gazetki, a dla podkreślenia udziału w tej akcji 
ubraliśmy się na niebiesko. 

My nie tylko znamy swoje prawa, ale też je-
steśmy życzliwi, co pokazaliśmy 21 listopada, 
stosując się do hasła „Życzliwość dodaje skrzy-
deł”. Staramy się, by nasza życzliwość do in-
nych była zaraźliwa. 

Samorząd Uczniowski



Sienniczka NR 4 (15) 202210

jak jak solidnasolidna  EdukacjaEdukacja

Zespół Szkół im. Hipolity  
i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy
XVIII Kampanii Białych Serc
Nasza szkoła wzięła udział w październiko-
wej XVIII Kampanii Białych Serc - Europej-
skim Solidarnym Proteście Przeciwko Nar-
kotykom i Przemocy, który trwał w dniach 
12-23 października 2022 r. W tym roku pod 
hasłem „Włącz alarm” poruszany będzie te-
mat fonoholizmu-uzależnienia od telefonu 
komórkowego (smartfonu). Fonoholizm to 
problem, który dotyka co piątego polskiego 
nastolatka. Pogorszenie ocen w szkole, nie-
regularne odżywianie, bardzo wysokie ra-
chunki, zaniedbanie wyglądu, utrata przyja-
ciół, problemy ze snem, niewywiązywanie się 
z obowiązków - to skutki uzależnienia od tele-
fonu, które możemy podzielić na psychiczne, 
fizyczne i społeczne. Tradycyjnie jak rok temu 
w wielu organizacjach i instytucjach biorących 
udział w Kampanii Białych Serc pojawią się 
w oknach białe papierowe serduszka - sym-
bol Kampanii.

#dzieńgierplanszowych2022
Jest to coroczne święto miłośników plan-
szówek, obchodzone 10 października. 

W tym dniu w bibliotece szkolnej odbyło 
się wydarzenie pn. Dzień Gier Planszowych. 
W ten sposób dołączyliśmy do ogólnopol-
skiej akcji grania w gry planszowe. O 10:10 
należało zrobić zdjęcie tego wydarzenia 
i pokazać wszystkim, że wszyscy lubią grać 
w planszówki.

Starsi uczniowie czytają 
młodszym
Uczniowie wzięli udział w dwóch inicjaty-
wach czytelniczych. W pierwszej z inicjatywy 
biblioteki szkolnej w ostatnim tygodniu paź-
dziernika starsi uczniowie czytali przedszko-
lakom z siennickich przedszkoli. W drugiej 
w listopadzie na zaproszenie biblioteki szkol-
nej z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny 
Porazińskiej w Ignacowie czytali dzieciom 
wybrane fragmenty z twórczości patronki 
ich szkoły.

W ramach Dnia Głośnego Czytania 
i Października Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
uczniowie czytali przedszkolakom z siennic-
kich przedszkoli fragmenty książki „Mała Cy-
ganeczka” Wioletty Piaseckiej.

#PożyczPrzeczytajPoleć
Z wielką przyjemnością dołączyliśmy do projektu 
czytelniczego #PożyczPrzeczytajPoleć, promują-
cego czytelnictwo w Polsce i książki rodzimych 
autorów. Czytelnicy dzielą się wrażeniami z prze-
czytanych książek w sieci, oznaczając wpis hasz-
tagiem #PożyczPrzeczytajPoleć. Na plakacie ak-
cji od samego początku widnieje logo biblioteki 
szkolnej. Są to spotkania online dla każdego, kto 
lubi czytać książki, ale także chce o nich porozma-
wiać z innymi Czytelnikami, Blogerami i Biblio-
tekarzami, a tym samym poznać ich opinie i od-
czucia. Odbywają się raz w tygodniu. Wystarczy 
o umówionej godzinie włączyć Facebooka i do-
łączyć do wydarzenia stworzonego w grupie #Po-
życzPrzeczytajPoleć - Dyskusyjny Klub Książki. 
Pierwszy panel dyskusyjny, w którym występo-
wali bibliotekarze i blogerzy (odc. 15 akcji) wy-
stąpiła bibliotekarz szkolny z siennickiej szkoły 
średniej Aneta Samulik, promując zarówno czy-
telnictwo w szkole jak i samą Siennicę.

Aneta Samulik

Stanisław Marek – 
pożegnanie

16 grudnia dotarła do Siennicy smutna wia-
domość. W wieku 84 lat zmarł Stanisław Ma-
rek – Honorowy Obywatel Gminy Siennica.

Stanisław Marek przez wiele lat mieszkał 
w Siennicy, tu pracował jako nauczyciel Li-
ceum Pedagogicznego i kolejnych siennic-
kich szkół. W latach 1974 – 1986 sprawował 
funkcję dyrektora. W sierpniu 1963 r., zaraz 
po ukończeniu studiów wyższych, został za-
trudniony w Siennicy jako nauczyciel fizyki 
i astronomii, prędko zaangażował się w pracę 
społeczną. Piastował funkcje wychowawcy 
klas, opiekuna kółek zainteresowań, działał 
w Związku Nauczycielstwa Polskiego [więcej 
w Sienniczce Nr 2 (5) 2020].

Pamiętający Go uczniowie mówią, z wiel-
kim szacunkiem o Jego pracy, talencie peda-
gogicznym, rzetelności i fachowości oraz wy-
sokiej kulturze osobistej, która go cechowała. 
Prowadził zajęcia w taki sposób, że pobudzały 
one uczniów do samodzielnego myślenia. Za-
uważał zdolności ucznia i szczególnie mobili-

zował do pracy tych, których 
stać było na więcej. Pogodny 
i otwarty na każdego ucznia, 
nikogo nie wyróżniał. Był 
przy tym wymagającym, ale 
niezwykle sprawiedliwie oce-
niającym uczniów nauczycie-
lem. Sam lubił sport, chętnie 
grał w siatkówkę i tenisa sto-
łowego, zachęcał młodzież 
do aktywności sportowej. 
Taką postawą zyskiwał so-
bie autorytet i uznanie wśród społeczności 
uczniowskiej.

Współpracownicy natomiast podkreślają, 
że zawsze był otwarty na zgłaszane przez na-
uczycieli i pracowników problemy czy po-
stulaty. W czasie swojej pracy na stanowisku 
dyrektora szkoły przeprowadził remont ka-
pitalny budynku szkolnego, rozbudował bazę 
dydaktyczną szkół zawodowych. Jego współ-
pracownicy podkreślają takt i wyczucie z ja-
kim postępował rozwiązując problemy szkoły 
i kadry pedagogicznej. Życzliwe podejście do 
kłopotów drugiego człowieka, zjednywało mu 
sympatię i zaufanie u podwładnych, którzy 

mogli się spodziewać zawsze 
wszechstronnej i sprawiedli-
wej oceny swych czynów.

24 czerwca 2021 r. Rada 
Gminy w Siennicy przyznała 
tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Siennica Stanisławowi 
Markowi i jego żonie Halinie 
Marek za szczególne zasługi 
dla Gminy Siennica w zakre-
sie rozwoju oświaty [więcej 
w Sienniczce Nr 4 (11) 2021].

W ostatnim pożegnaniu śp. Stanisława 
Marka uczestniczyli przedstawiciele Gminy 
Siennica, dyrekcja, byli uczniowie i pra-
cownicy Zespołu Szkół w Siennicy wraz 
z pocztem sztandarowym oraz delegacja Sto-
warzyszenia Absolwentów i Wychowanków 
Szkół Siennickich.

Odszedł od nas Człowiek, który cieszył się 
najwyższym autorytetem i uznaniem, wyróż-
niał otwartością i wyjątkową życzliwością dla 
innych. Pedagog i dyrektor, któremu Siennica 
wiele zawdzięcza.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

ZS w Siennicy
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Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy

Aventura Española
W październiku w ramach projektu „Po-

nadnarodowa mobilność uczniów” nasi 
uczniowie udali się do Sevilli, aby zdobyć nowe 
doświadczenia, wiedzę, umiejętności i nawią-
zać nowe znajomości. Hiszpania przywitała 
ich gorąco i słonecznie. Nasza polska młodzież 
przez tydzień uczęszczała do hiszpańskiej szkoły 

C.I.E.P Hispalis. Uczniowie doskonalili umiejęt-
ność porozumiewania się w języku angielskim, 
uczyli się podstaw języka hiszpańskiego, przybli-
żona została kultura, geografia i historia Hiszpa-
nii. Wspólnie z hiszpańskimi kolegami uczest-
niczyli w grach i zabawach, malowali mural 
dotyczący zainteresowań, brali udział w biegu 

sztafetowym mającym na celu zwrócenie uwagi 
na chorobę, jaką jest białaczka. W Sevilli wy-
brzmiał również Polonez Wojciecha Kilara, nasi 
uczniowie zaprezentowali polski taniec naro-
dowy. Hiszpańscy uczniowie pokazali nam prze-
piękne hiszpańskie tańce, nauczyli także jak tań-
czyć flamenco. Nasi uczniowie zwiedzili kilka 
pięknych miejsc, m.in. największą Gotycką Ka-
tedrę NMP w Sewilli, Alcazar, Plac Hiszpański, 
Metropol Parasol, Cadiz, zjedli pyszności z hisz-
pańskiej kuchni, a także wykąpali się w Oce-
anie Atlantyckim. Była to niesamowita przygoda, 
o której wszyscy będą długo pamiętać.

Wyjątkowy dzień

12 października odświętnie ubrani pierw-
szoklasiści w obecności Dyrektor Mał-

gorzaty Kobylińskiej ślubowali być dobrymi 
i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać 
swoje obowiązki. Dyrektor przy pomocy du-
żego ołówka dokonała symbolicznego pa-
sowania na ucznia. Dzieci oficjalnie zostały 
przyjęte do grona uczniów szkoły. Panie Wi-
cedyrektor wręczyły dzieciom znaczki z wize-
runkiem patrona szkoły, a starsi koledzy przy-
gotowane zakładki do książek.

Mój nauczyciel

13 października odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji Dnia Edukacji Narodo-

wej. Gościliśmy emerytowanych nauczycieli 
i pracowników szkoły oraz przedstawicieli 
Rady Rodziców. Tego dnia uczniowie w szcze-
gólny sposób okazywali wychowawcom, peda-
gogom i pracownikom szkoły swoją sympatię 
i dziękowali za trud, jaki wkładają w przygo-

towanie ich do dorosłego życia. Uczniowie 
klas drugich i czwartych pod czujnym okiem 
wychowawców przygotowali wzruszający wy-
stęp. Wystąpienie bardzo przypadło do gustu 
widowni, która nagrodziła naszych artystów 
gromkimi brawami.

Nasze sukcesy
• Chłopcy z naszej szkoły zajęli I miejsce w po-

wiecie w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
w kategorii klasy VI i młodsi.

• W Sztafetowych Biegach Przełajowych 
dziewczynki zajęły II miejsce w powiecie 
w kategorii klasy VI i młodsze oraz III miej-
sce w powiecie w kategorii młodzież.

• Jakub Zawadka i Jan Jurkowski zajęli III 
miejsce w powiecie w Indywidualnych Bie-
gach Przełajowych w swoich kategoriach 
wiekowych.

• Złoty medal w pchnięciu kulą podczas Mię-
dzynarodowych Zawodów Lekkoatletycz-
nych im. Henryka Jakimiaka w Siedlcach 
zdobył Aleksander Ruta. Srebrny medal 
w biegu na 1000 m zdobył Dawid Piętka.

• II miejsce na szczeblu regionalnym wywal-
czyli chłopcy z naszej szkoły w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych.

• V miejsce naszej sztafety chłopców na szcze-
blu wojewódzkim w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych.

• Antoni Rembas zajął I miejsce, Lena Dusz-
czyk III miejsce, a Piotr Zawada otrzymał 
wyróżnienie podczas I Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Obco-
języcznej „Babel”.

• Jagoda Michalik zajęła III miejsce podczas 
finału XV Powiatowego Przeglądu Patrio-
tycznego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” 
w kategorii recytacja klas VII-VIII.

• Podczas finału XI Powiatowego Konkursu 
Pięknego Czytania Poezji i Prozy Pol-
skich Romantyków Antoni Rembas zajął 
II miejsce.

Gratulacje dla naszych uczniów!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu 
całej społeczności szkolnej chcielibyśmy złożyć 
Państwu życzenia spokojnych, ciepłych i ro-
dzinnych świąt. Dużo zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku.

Magda Zielińska
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Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie

Światowy Dzień  
Pluszowego Misia

25 listopada w naszym przedszkolu odbyło 
się wielkie święto.

Wszystkie dzieci miały uśmiechnięte pysie, 
bo odwiedziły nas pluszowe misie.
Najpierw z nami się przywitały 
i o swoim święcie odpowiadały.
Potem dzieci ich portrety namalowały 
i do wspólnego tańca zachęcały.
Na koniec się pożegnały 
i zabawy ruchowe z Kubusiem Puchatkiem 
zaproponowały.

Warsztaty  
z Lawendową Doliną

29 listopada w naszej szkole odbyły się 
warsztaty tworzenia świec żelowych 

i zapachowych tabliczek woskowych. Pod-
czas warsztatów dzieci wykonały oryginalne, 
dekorowane według własnego pomysłu świece 
żelowe oraz tabliczki z wosku sojowego, które 
zabrały do domu. Jako dodatki do dekoracji 
tabliczek dzieci wykorzystały suszone kwiaty 
i zioła.

Dziękujemy Lawendowej Dolinie za nowe do-
świadczenia i wspaniałą zabawę!

Wolontariat w akcji

W listopadzie i grudniu nasi Wolonta-
riusze pracowali bardzo intensywnie. 

Jak co roku ozdobili okna w Klubie Senior+ 
w Siennicy wprowadzając wszystkich w zi-
mowy oraz świąteczny nastrój. Następnie pod 
opieką Edyty Wilczek uczestniczyli w zbiórce 
darów na Kresy, które spakowali i przygoto-

wali do dostarczenia do Fundacji Kresy w po-
trzebie. Brawo Wolontariat PSP im. K. Maku-
szyńskiego w Starogrodzie!

Biwak  
z nocowaniem w szkole

W piątek, 2 grudnia w szkole odbył się bi-
wak z nocowaniem. Taka forma wspól-

nego spędzania czasu w naszej szkole jest już 
tradycją. Pod czujnym okiem opiekunów 
uczniowie świetnie się bawili. Poszukiwali 
skarbu, zajadali pizzę, bawili się przy muzyce, 
piekli kiełbaski w ognisku. Ta noc była pełna 
wrażeń…

Renata Wójcik-Zielińska
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Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

Pod sztandarem Zawiszy
W tym roku minęło 19 lat, od kiedy jeste-

śmy szkołą pod skrzydłami dzielnego 
Zawiszy Czarnego. Był rok 2003, kiedy zapa-
dła ta ważna dla nas decyzja – uchwałą Rady 
Gminy w Siennicy nasza szkoła otrzymała imię 
dzielnego rycerza, uznawanego za średnio-
wieczny wzór cnót i męstwa. Wcześniej, ówcze-
sny Dyrektor Tadeusz Gnoiński wraz z Radą 
Pedagogiczną, przedstawicielami Rady Rodzi-
ców i SU dokonali tego wyboru. Kandydatami 
do tego zaszczytnego miana byli również: Ja-
nusz Kusociński, polski lekkoatleta, złoty me-
dalista Igrzysk Olimpijskich, a także Fryderyk 
Chopin, światowej sławy wybitny kompozytor 
ur. w Żelazowej Woli.  Z kolei w 2005 r. Rada 
Rodziców ufundowała sztandar i od tego mo-
mentu, czyli od 17 lat, towarzyszy on nam na 
wszystkich ważnych uroczystościach, a zostać 
powołanym w skład pocztu sztandarowego, to 
największy szkolny zaszczyt.

Zgodnie z Programem Wychowawczo-Pro-
filaktycznym, uczniowie naszej szkoły po-
dzieleni są na trzy stany: Paziów, Giermków 
i Rycerzy.

7 października podczas Dnia Patrona ucznio-
wie przypomnieli postać Zawiszy Czarnego, 

Jego losy i zasługi. Trzecioklasiści odegrali 
słynną bitwę pod Grunwaldem, zaprezentowali 
taniec z mieczami, a wszystkich zebranych po-
witali średniowiecznym tańcem. Nie mogło też 
zabraknąć piosenki z dzieciństwa „Na górce 

tu w Żakowie, ogromna szkoła stoi. Zawiszy 
nosi imię, a w holu rycerz w zbroi”. Sala gimna-
styczna zmieniła się w rycerską tawernę, kiedy 
na scenę wkroczyli uczniowie klasy pierwszej 
i zaprezentowali swoje muzyczne i taneczne 
talenty. Swoją wiedzą, umiejętnościami i ry-
cerskim tańcem ujęli naszego Patrona, gdyż 
egzaminował ich sam Zawisza Czarny. Pierw-
szoklasiści zostali przyjęci do braci Paziów oraz 
uroczyście ślubowali na sztandar. Po złożonej 
obietnicy, Dyrektor Anna Duszczyk oficjalnie 
pasowała najmłodszych na paziów-uczniów 
symbolicznym mieczem. Podczas uroczysto-
ści Zawisza Czarny bezustannie czuwał nad 
swoimi małymi rycerzami i damami dworu. 
Punktem kulminacyjnym było ślubowanie pią-
toklasistów na sztandar szkoły i przyjęcie ich 
do braci Giermków. A już za rok ósmoklasi-
ści zostaną przyjęci do grona Rycerzy, na wzór 
dzielnego Zawiszy Czarnego.

Uroczystość zorganizowali: Edyta Prasuła, 
Stela Ciechańska, Katarzyna Niedźwiedzka, 
Kamila Gruba i Anna Michalik. Na szczególną 
uwagę i uznanie zasługuje tegoroczna oprawa 
muzyczna i tańce w wykonaniu uczniów.

Podobnie było w przeddzień Narodowego 
Święta Niepodległości, obchodzonego 

w 104. rocznicę jej odzyskania, kiedy cała nasza 
szkolna społeczność spotkała się na uroczystej 
akademii. W obecności sztandaru szkoły od-
śpiewany został nasz hymn narodowy, a wszyst-
kich zebranych powitała Pani Dyrektor. Po 

przejmującym przemówieniu, na wyjątkowe 
widowisko historyczne ku czci Niepodległej, 
zaprosili uczniowie. Na scenie wystąpił żakow-
ski teatr tańca, chórek dziecięcy i młodzi ak-
torzy z klas 7-8. Wydarzenia historyczne, do 
których nawiązano w części artystycznej, to 
zbrojne zrywy Polaków: rozbiory Polski, Po-
wstanie Kościuszkowskie, Powstanie Listopa-
dowe, Powstanie Styczniowe, strajk dzieci we 
Wrześni, I wojna światowa i odzyskanie nie-
podległości w 1918 r. Widowisko spotkało się 
z wielkim uznaniem ze strony publiczności, 
która nagrodziła artystów i nauczycieli burzą 
oklasków. Uroczystość przygotowały: Teresa 
Dydek, Milena Majkrzak, Aneta Matak, Wero-
nika Kowalska, Edyta Prasuła i Kamila Gruba.

Budowanie tożsamości narodowej, przywią-
zanie do historii i tradycji, to ważne warto-

ści realizowane w naszej szkole. Dopełnieniem 
tej pięknej uroczystości był IV Szkolny Prze-
gląd Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej. Nasi 
uczniowie zaprezentowali się z jak najlepszej 
strony, wielu z nich było ucharakteryzowanych 
na żołnierzy, harcerzy lub też dzieci przebrane 
były w stroje ludowe. Wsparcia z publiczno-
ści udzielali koledzy, nauczyciele i oczywiście 
rodzice! Cała uroczystość przepełniona była 
podniosłą atmosferą godną małych patriotów 
i szacunkiem do Ojczyzny, a przygotowały ją 
Stela Ciechańska i Katarzyna Niedźwiedzka.

Anna Duszczyk
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Adam Stefan Aleksander Dzwonkowski  
– nasz zasłużony siennicki rodak

27 grudnia 1815 r. w naszej Siennicy uro-
dził się i tu był ochrzczony Adam Ste-

fan Aleksander Dzwonkowski późniejszy 
znany księgarz i wydawca, bardzo zasłużony 
dla rozwoju tych dziedzin działalności gospo-
darczej w Norwegii i Polsce będącej za jego ży-
cia pod zaborami.

Jego rodzicami byli Stanisław Dzwon-
kowski i Ludwika z Czarnków. W chwili 
narodzin Adama mieszkali w Siennicy 
pod numerem 3. W latach 20. XIX w. na-
leżał do nich pobliski majątek Nowodwór. 
O ojcu warto wspomnieć to, że był po 
ukończeniu studiów na uniwersytecie 
w Halle jednym z kierowników budowy 
twierdzy w Modlinie, a potem sprawo-
wał funkcję podprefekta powiatu siennic-
kiego oraz referendarza stanu i naczel-
nika Wydziału Wyznań i Oświecenia 
Publicznego w Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Duchownych. Oboje 
państwo Dzwonkowscy spoczywają na 
siennickim cmentarzu przykościelnym.

Adam miał pięcioro rodzeństwa: trzy 
starsze siostry Stefanię, Annę i Józefę 
oraz młodszego brata Władysława i naj-
młodszą z rodzeństwa Koletę. Można 
przypuszczać, że obok kształcenia do-
mowego pobierał nauki w szkółce ele-
mentarnej w Siennicy.

Gdy w listopadzie 1830 r. wybuchło po-
wstanie listopadowe, niespełna wtedy 
piętnastoletni Adam zgłosił się do wojska 
polskiego, co świadczy o patriotycznej atmos-
ferze wychowawczej panującej w domu rodzin-
nym. Wziął udział, razem ze swoim II Pułkiem 
Ułanów, w bitwach pod Olszynką Grochow-
ską i pod Ostrołęką. Został poważnie ranny, 
cięty rosyjską szablą w kark, ale też awanso-
wany do stopnia porucznika. W Siennicy, jak 
wiemy, w 1831 r. kwaterowały zarówno wojska 
polskie jak i rosyjskie.

Po upadku powstania, musiał uciekać za gra-
nicę, przekroczył granicę pruską i zatrzymał 
się na trzy lata w Królewcu. Prawdopodobnie 
tam leczył rany i podjął naukę na uniwersyte-
cie. Obawiając się jednak wydania Rosji pota-
jemnie, ukryty na duńskim statku płynącym 
z Gdańska do Kopenhagi w 1834 r. znalazł się 
w Danii. Planował prawdopodobnie wyjazd 

do Ameryki Południowej. Wtedy poznał Carla 
Augusta Guldberga teologa próbującego wy-
dawać pismo ilustrowane. To za jego namową 
przeniósł się do Norwegii, która w owym cza-
sie połączona była unią personalną ze Szwecją.

Kluczową rolę w życiu Dzwonkowskiego ode-

grał w tym czasie francuski konsul generalny 
Roche Hyacinthe L. P. F. de Serre, który widząc, 
że jego córka i Adam mają się ku sobie posta-
nowił zarekomendować młodego Polaka wpły-
wowym kręgom życia towarzyskiego i bizne-
sowego stolicy. Dzięki staraniom dyplomaty 
Guldberg i Dzwonkowski zostali wspólnikami 
i założyli w Christianii księgarnię i drukarnię. 
Od 1835 r. wydawali czasopisma i książki w ję-
zyku norweskim. 

Jak pisze norweski historyk „…Dzwonkow-
ski był bardzo przedsiębiorczym człowiekiem. 
Nieprawdopodobnie szybko i łatwo zasymilo-
wał się w skromnej norweskiej społeczności 
miejskiej, nauczył się języka kraju i w ciągu 
krótkiego czasu, w trudnych warunkach, ra-
zem z Guldbergiem zbudowali drukarnię i wy-

dawnictwo, które odegrały znaczącą rolę jako 
czynnik kulturotwórczy. Ci dwaj wspólnicy 
uzupełniali się nawzajem w wspaniały sposób. 
Guldberg był przede wszystkim akademikiem, 
redaktorem i konsulentem literackim. Dzwon-
kowski był bardziej przedsiębiorcą, kierowni-
kiem, człowiekiem z talentem”.

28 października 1835 r. Adam Stefan 
Aleksander Dzwonkowski ożenił się ze 
wspomnianą wyżej córką francuskiego 
konsula Marie Therese de Serre. W 1837 
r. urodziło się pierwsze z ośmiorga ich 
dzieci – córka Maria Ludwika. Jak w tam-
tych czasach bywało, śmiertelność wśród 
dzieci była duża. Spośród ósemki wieku 
dorosłego dożyło tylko czworo, w tym 
jedyny syn Stanisław.

W końcu czerwca 1839 r. rodzina Dzwon-
kowskiego odwiedziła Nowodwór. Do-
piero 29 czerwca w Siennicy została 
ochrzczona dwuletnia już Maria Lu-
dwika. Trzeba pamiętać, że w tym czasie 
w Norwegii nie było ani kościołów, ani 
duchownych katolickich i to było powo-
dem zwłoki z chrztem. W sierpniu nato-
miast urodziła się ich druga córka, Ma-
tylda Julia, którą ochrzczono również 
w Siennicy.

Po powrocie do Norwegii Dzwonkowski 
bardzo zaangażował się w integrowanie 
społeczności katolickiej. W 1842 r. razem 
z innymi osobami zajął się tą sprawą tak 
skutecznie, że od króla Szwecji i Norwe-

gii Karola XIV Jana uzyskano zezwolenie na 
założenie kościoła i przybycie księży. W domu 
Dzwonkowskiego urządzono kaplicę pod we-
zwaniem św. Olafa. W Niedzielę Palmową 9 
kwietnia 1843 r. odprawiono mszę świętą. Pod-
czas wizyt w Christianii kaplicę tę odwiedzała 
nawet szwedzka królowa.

Rodzina Dzwonkowskiego, a i sam Adam, co-
raz więcej czasu spędzała w Polsce. Działalność 
w Cristianii nie przynosiła spodziewanych do-
chodów. Asortyment sklepu powiększano o ta-
kie artykuły jak ramy do obrazów, instrumenty 
muzyczne i akcesoria do nich. Prawdopodob-
nie już wtedy Dzwonkowski myślał o powro-
cie na stałe w rodzinne strony, ale tu sprawa 
niesłychanie się skomplikowała ze względów 
politycznych.
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Otóż w tym czasie działające na emigracji 
Towarzystwo Demokratyczne Polskie przy-
gotowywało powstanie narodowe mające ob-
jąć ziemie polskie wszystkich trzech zaborów. 
Jednym z łączników między krajem a przy-
wódcami Organizacji był brat Adama Włady-
sław Dzwonkowski. W lutym 1846 r. w Nowo-
dworze przebywał przewidywany na jednego 
z przywódców powstania Bronisław Dąbrow-
ski. Adam Dzwonkowski uznał przygotowa-
nia do narodowego zrywu za niezbyt dobrze 
przemyślane i nie chciał wdać się w to przed-
sięwzięcie, a jego ocena, jak przekonują dalsze 
wydarzenia była właściwa.

Niemniej jednak władze rosyjskie postano-
wiły ścigać Adama Dzwonkowskiego gdy był 
już w drodze do Norwegii za próbę wzniece-
nia rokoszu i spiskowanie z Bronisławem Dą-
browskim. Został jednak aresztowany przez 
policję pruską w Królewcu. Sprawę tę sze-
roko opisywała norweska prasa, podkreślając 
m.in. że Dzwonkowski jest właściwie obywa-
telem Norwegii. Przypominano, że już wcze-
śniej Król Karol XIV wymógł na rosyjskim 
carze ułaskawienie dla Dzwonkowskiego za 
udział w powstaniu listopadowym. W sprawie 
Dzwonkowskiego interweniowali urzędujący 
w Królewcu konsulowie szwedzki, francuski 
i angielski.

Swoje położenie zmienił sam Dzwonkowski 
ratując się ucieczką podczas spaceru po mie-
ście, na który miał pozwolenie. Jednak te wy-
darzenia spowodowały, ze jego powrót 
do Polski znowu stał się niemożliwy. Ani 
on, ani jego brat Władysław nie mogli 
wziąć udziału w pogrzebie matki, która 
zmarła 5 lutego 1852 r. W tym roku po-
tkały go też kolejne rodzinne nieszczę-
ścia. Po urodzeniu bliźniaczek zmarła 
żona Adama, a i dziewczynki również. 
Dzwonkowski został sam z synem i czte-
rema córkami. Sprzedał firmę i wyjechał 
do Francji, a następnie do Szwajcarii.

Nowe możliwości pojawiły się w 1856 r. 
Car Aleksander II swoje panowanie roz-
począł aktem amnestii. Zezwolono oso-
bom, które opuściły Królestwo Polskie, 
na powrót po spełnieniu wymaganych 
warunków. Co ważne zwolniono je od 
śledztwa i dochodzenia politycznego.

Dzwonkowski spełnił wymagane wa-
runki i w 1959 r. w Warszawie rozpo-
czął działalność znowu jako księgarz 
i wydawca. Założył przy ulicy Miodo-
wej Zakład Artystyczno-litograficzny 
i skład nut muzycznych oraz Księgarnię 

Polską A. Dzwonkowskiego. Wydawnictwo 
stało się znaną firmą, zatrudniającą wielu ma-
larzy, litografów, innych współpracowników 
i uczniów. Słynęło z wydawania kalendarzy 
i kalendarzyków różnych wielkości i formatów, 
poradników dla kobiet, książek kucharskich. 
Także pozycje o tematyce religijnej stanowiły 
część oferty. Produkowano ponadto ozdobny 
papier listowy, wizytówki, druki reklamowe 
i okolicznościowe. W ramach serii „Biblioteka 
teatralna”, publikowano teksty i partie forte-
pianowe utworów scenicznych. Wydawnictwo 
wydało też globus, mapę Europy, mapę Króle-
stwa Polskiego i plan Warszawy. Dzwonkow-
ski był ceniony za zmysł organizacyjny. A jego 
park maszynowy w 1861 r. składał się z dwu-
nastu maszyn, co było pokaźną, jak na tamte 
czasy, liczbą. Wydawnictwa chwalono za wy-
soką jakość techniczną. Sam Dzwonkowski 
upominał się o prawa autorskie do wydawa-

nych pozycji, gdyż na rynku ukazywały się ko-
pie ilustracji z jego wydawnictw.

W styczniu 1867 r. Adam Dzwonkowski oże-
nił się po raz drugi. Zawarł wiązek małżeński 
z bezdzietną wdową Marią Kiellner z domu 
Zaleską. W następnym roku odkupił od ro-
dziny żony dobra ziemskie Rudzienko k. Koł-
bieli z klasycystycznym, modrzewiowym dwo-
rem z I poł. XIX w. Dwór Rudzienko nadal 
istnieje; można go zwiedzić w Muzeum Ar-
chitektury Drewnianej Regionu Siedleckiego 
w Suchej koło Grębkowa dokąd został przenie-
siony przez prof. Kwiatkowskiego.

Adam Dzwonkowski po zawarciu małżeń-
stwa zaczął się stopniowo wycofywać z dzia-
łalności gospodarczej. Małżonkowie przez pe-
wien czas mieszkali w Rudzienku, ale oboje 
umarli w Warszawie. Adam Dzwonkowski 
zmarł 24stycznia 1885 r. a jego żona kilka lat 
później. Oboje są pochowani na cmentarzu 
powązkowskim.

Na koniec warto jeszcze zauważyć, że syn 
Adama Dzwonkowskiego Stanisław wziął 
udział w powstaniu styczniowym. Dowodził 
oddziałem, który walczył w okolicach Tyko-
cina. Po aresztowaniu przez Rosjan trafił do 
Twierdzy Modlin, którą budował kiedyś jego 
dziadek. Gen. niepodległości, jak mówi Jó-
zef Kański, potomek rodu Dłużewskich od-
zywał się w kolejnych pokoleniach polskiego 
ziemiaństwa. Rody Dłużewskich i Dzwonkow-

skich były zresztą spokrewnione gdyż 
Erazm Dłużewski ur. w 1814 r., rówie-
śnik Adama Dzwonkowskiego, ożenił się 
w 1839 r. z jego siostrą Aleksandrą Józefą 
Dzwonkowską. Oboje pochowani są na 
siennickim cmentarzu przykościelnym.

Adam Dzwonkowski swoim życiem na 
pewno zasłużył na miejsce w historii 
norweskiego i polskiego księgarstwa. 
Warto więc pamiętać, że pochodził z na-
szej siennickiej ziemi.

Bardzo dziękuję Piotrowi Miłkow-
skiemu za zwrócenie mojej uwagi na 
losy naszego bohatera podczas zupeł-
nie przypadkowego spotkania przy gro-
bach Dzwonkowskich. Książka Jacka Ju-
niszewskiego „Kartki z życia wydawcy 
i księgarza Adama Aleksandra Dzwon-
kowskiego”, która trafiła w moje ręce 
dzięki uprzejmości pana Piotra, jed-
nego z krewnych Adama Dzwonkow-
skiego, stała się podstawą niniejszego 
opracowania.

Tadeusz Gnoiński
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Niezamknięta zapora – 60 lat temu
Trzy słowa

Poranek 6 grudnia 1962 r.; do sześcioletniego 
chłopca podeszła mama i powiedziała trzy 

słowa: „Tatuś nie żyje”. Trzy słowa, bo więcej 
nie mogła. Trzy słowa, które dla autora tego 
tekstu, dziś 66-letniego mężczyzny, pozostały 
w pamięci na zawsze. Trzy słowa…

Katastrofa

W środę 5 grudnia 1962 r. o godz. 19:02 
pociąg pospieszny Moskwa – Berlin na-

jechał na strzeżonym przejeździe kolejowym 
przy ul. Siennickiej w Mińsku Mazowieckim 
na autobus PKS jadący z Mińska do Siennicy. 
W katastrofie zginęło 9 osób – 8 pasażerów 
oraz dróżnik. Dwunastu 
pasażerów i kierowca zo-
stali ciężko ranni. 7 osób 
odniosło lżejsze obrażenia. 
Przyczyną wypadku było 
nieopuszczenie przez dróż-
nika zapory na przejeź-
dzie. W katastrofie śmierć 
ponieśli: Zenon Gańko 
z Wielgolasu, Franciszek 
Grabowski i Jan Banaszek  
z Redzyńskiego, Stanisław 
Jastrzębski z Kątów, Feliks 
Ośko i Czesław Gaładyk 
z Iwowego, Wacław Szczę-
sny z Siodła, Piotr Kowalski 
(dróżnik) oraz mężczyzna, 
którego nie zidentyfiko-
wano. W szpitalu w Mińsku Mazowieckim 
przebywają: Stanisław Zwierz, Jan Antosie-
wicz, Jan Podniesiński, Mateusz Bielakowski, 
Kazimierz Sienkiewicz, Krystyna Łojek, Ry-
szard Zagrabski, Zdzisław Kozicki, Jan Łodyga, 
Bolesław Kiełczykowski, Ryszard Kalinowski, 
Henryk Pielasa, Stanisław Rudzik. W szpita-
lach w Warszawie znajdują się: Roman Nalazek 

– kierowca autobusu, Piotr Zieliński, Józef Osz-
kiel, Stanisław Brzeżek oraz kobieta, której na-
zwiska dotychczas nie ustalono. 

(Źródło: „Dziennik Ludowy” 
z 07.12.1962 r.)

Mój tata 
Stanisław Jastrzębski uro-

dził się w 1905 r. w Kątach. 
Tu mieszkał, uprawiał ziemię, 
działał społecznie, wychowywał 
pięcioro dzieci. Był człowiekiem 
szlachetnym o wielkich warto-

ściach moralnych. Kochającym mężem i tro-
skliwym ojcem. W latach 1926-1928 służył 
w 3 szwadronie 7 Pułku Ułanów Lubelskich 
w Mińsku Mazowieckim; służbę zakończył 
w stopniu starszego ułana.  W latach 1930–
1935 należał do Związku Młodzieży Wiejskiej 
RP „Wici”. W czasie II wojny światowej był 
żołnierzem Armii Krajowej. Od 1946 r. dzia-
łał w SL, a następnie ZSL. Pełnił funkcję pre-
zesa PK ZSL w Mińsku Mazowieckim, a także 
radnego PPRN i GRN. Wieloletni prezes GS 
w Siennicy. 5 grud-
nia 1962 r. wracał do 
domu z zebrania służ-
bowego – nie wrócił.

Od Autora
W tym roku mija 60 lat 

od tej tragedii – to 
duży upływ czasu, może 
historia. Niewiele osób wie 
o tym, co się stało, niektó-
rzy coś słyszeli, inni pew-
nie nie wiedzą nic. O takich 
zdarzeniach w tamtych cza-
sach mówiło się mało, a na-
wet bardziej milczało. W hi-

storii Mińska Mazowieckiego trudno znaleźć 
jakąkolwiek wzmiankę. Katastrofa, którą 
wspominam, była jedną z najtragiczniejszych 
w powojennym Mińsku Mazowieckim. Może 
warto by było to miejsce jakoś upamiętnić?

Jak do tej tragedii doszło? Kto zawinił? Czy 
podawane wtedy skąpe informacje były praw-
dziwe? Na te i wiele innych pytań starałem się 
znaleźć odpowiedź. Oczywiście już jako doro-

sły człowiek. Czas mojej nauki 
w szkole średniej i pracy zawo-
dowej to 50 lat mojej obecności 
w Mińsku Mazowieckim. Wła-
śnie wtedy spotkałem i pozna-
łem wielu ludzi, którzy opo-
wiadali mi o tym, co wiedzieli 
i widzieli. Zrobiłem wiele nota-
tek. Zgromadzony materiał po-
zwolił mi na własną ocenę tego 
wydarzenia. Jednak ponieważ 
od wypadku minęło wiele lat, 

a moi rozmówcy byli już w podeszłym wieku, 
nie wiem, czy wszystkie podawane przez nich 
informacje można uznać za wiarygodne. Ten 
wątek zasługuje na osobny artykuł, mam na-
dzieję, że kiedyś będę miał okazję go rozwinąć. 

Jerzy Jastrzębski

Korekta i współpraca: 
Sylwia Chrabałowska i Monika Lubaszka, 

moje córki
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Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
Piszą o nas

Doskonale wiemy, że w naszej gminie nie 
brakuje wyjątkowych ludzi, którzy są na-

szą chlubą i dumą. Ich sława często wychodzi 
daleko poza granice siennickiej ziemi, mimo 
że oni sami są niezwykle skromni. Dzieje się 
tak dlatego, że to właśnie ich pasja, wybitne 
dzieła czy konsekwencja w działaniu stają się 
inspiracją dla innych, którzy chcą promować 
postawy godne naśladowania. Tak też się stało 

w przypadku Ryszarda Łubkowskiego. „Nasz 
człowiek” pojawił się w październikowym nu-
merze miesięcznika „Szlachetne Zdrowie”! 
Wywiad z siennickim pasjonatem sztuki, ar-
tystą plastykiem, społecznikiem, nauczycie-
lem, instruktorem Sekcji plastycznej Biblio-
teki, chórzystą... – po prostu „Człowiekiem 
o wielkim sercu i wielu talentach„ przepro-
wadziła Ewa Sądej. 

Czasopismo dostępne jest w Bibliotece – zapra-
szamy do lektury, zaś Panu Ryszardowi gra-
tulujemy uznania.

Odwiedzili nas

Nowo wybudowany Kulturalny Urząd cie-
szy się dużym zainteresowaniem wśród 

mieszkańców naszej gminy – i nie tylko, 
a co najważniejsze, jest otwarty dla każdego. 
Zapraszamy!

Klasa VIII z PSP Siennica

Oddział przedszkolny z PSP Siennica Klasa VIII z PSP Siennica

Klasy 0 z PSP Siennica

Oddział przedszkolny z PSP Żaków
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Mała Książka Wielki 
Człowiek

Biblioteka przystąpiła do kolejnej edycji 
projektu skierowanego do dzieci w wieku 

przedszkolnym.  Realizowany jest on w ra-
mach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka 

- wielki człowiek” we współpracy z bibliote-

kami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodzi-
ców do odwiedzania bibliotek i codziennego 
czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki 
biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezen-
cie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na do-
bry czytelniczy start. Zapraszamy w Nowym 
Roku po odbiór wyprawek.

Komitet  
Aleksandra Fredry 

Nasza Biblioteka, dzięki długoletniej współ-
pracy Koordynatora kultury z Towarzy-

stwem Historycznym im. Szembeków, stała się 
członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Obcho-
dów Roku hr. Aleksandra Fredry. W tym za-
cnym gronie znaleźli się m.in.: zaproszeni do 
współpracy przedstawiciele samorządów, re-
nomowanych uczelni wyższych, ludzie teatru, 
sztuk plastycznych i innych, prezesi stowarzy-

szeń i fundacji o profilu kulturalno-historycz-
nym itp. podmiotów.

Prezes TH im. Szembeków Władysław Sze-
ląg był jednym z pomysłodawców ustanowie-
nia przez Sejm roku 2023 rokiem Aleksandra 
Fredry (po raz pierwszy wnioskował o to 30 
lat temu; udało się dopiero teraz) – najwybit-
niejszego polskiego komediopisarza, a także 
pamiętnikarza, poety oraz żołnierza kampa-
nii napoleońskich.

Dzięki szerokiej współpracy nawiązanej w ra-
mach przygotowań do tychże obchodów, nasza 
Biblioteka planuje zorganizować w Siennicy 
tematyczne wydarzenie kulturalne na wyso-
kim poziomie merytorycznym i artystycz-
nym już na wiosnę. Jesteśmy po pierwszych 
wiążących rozmowach z potomkami Fredry, 
członkami TH oraz Dyrektor Departamentu 
Oświaty i Polityki Społecznej Anną Radecką 

– „opiekunem” obchodów ze strony Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnyM
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Wakacyjny Czytelnik – 

wspomnień czas

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”
Umberto Eco

Aktywność czytelnicza w wakacje nie usta-
wała, co jest przykładem na to, że książki 

są najlepszym sposobem na wakacyjny relaks. 
Najaktywniejsi Czytelnicy w poszczególnych 

kategoriach (dzieci, młodzież, dorośli) to: Wa-
leria Bajer, Helena Osica, Maja Muszyńska, Ka-
lel Gąsiorowski dos Santos, Filip Ołdak, Oliwia 
Pieńkowska, Paweł Soszyński, Przemysław Ko-
mar, Julia Jurkowska, Anna Pucelak, Patrycja 
Gut, Ewelina Miszkurka, Ksenia Wąsowska, 
Artur Chojnacki, Halina Michalik, Zenona 
Wielgo i Krystyna Zgódka.

Gratulujemy!

Transitus św. Franciszka
Po raz kolejny w siennickim kościele, 

czyli dawnym zespole kościelno-klasz-
tornym zakonu oo. franciszkanów reforma-
tów, można było zobaczyć to osobliwe wido-
wisko teatralno-muzyczne. Nabożeństwo to 
upamiętnia nie tyle śmierć włoskiego Bie-
daczyny, co jego „narodziny dla nieba”; po-
korne i ubogie życie utorowało mu drogę do 
świętości.

Warto zaznaczyć, że św. Franciszek z Asyżu 
jest ojcem założycielem I Zakonu francisz-
kańskiego, do którego należy Zgromadzenie 
Braci Mniejszych Kapucynów. Kultywowanie 
pamięci o nim jest swoistym pomostem po-
między samym św. Franciszkiem a braćmi 
reformatami przebywającymi w Siennicy 
na przeł. XVII/XVIII w. (i spoczywającymi 
w podziemiach naszego kościoła) oraz sio-
strami ze Zgromadzenia Sióstr Kapucynek 
Najświętszego Serca Jezusa prowadzącymi 
w Siennicy Dom Dziecka. Jak widać nasza 

gmina i parafia jest żywym przykładem tego, 
że „historia kołem się toczy”…

Za każdym razem imponująca jest liczba osób 
chętnych do przygotowania widowiska, poczy-
nając od inicjatorek – sióstr kapucynek, po-
przez aktorów – czyli dzieci i młodzież oazową 
a kończąc na chórzystach odpowiadających za 
stronę muzyczną przedstawienia. Widząc tak 
dużą grupę naszych milusińskich w przebra-
niach klasztornych zawsze nasuwa się myśl, że 
w naszej parafii nie zabraknie powołań kapłań-
skich i zakonnych.

W tegorocznej edycji scenariusz do widowiska 
przygotowała s. Monika Bieniek, zaś śpiewy 
z Chórem Kanon poprowadziła Monika Pszkit 
przy akompaniamencie Macieja Kopki. Wszy-
scy uczestnicy wydarzenia otrzymali od Biblio-
teki pamiątkowe pocztówki nawiązujące do ze-
szłorocznej edycji Transitusa. Nabożeństwo 
tradycyjnie zakończyło się wspólnie odśpie-
wanym „Błogosławieństwem św. Franciszka”.
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Romantyczna Siennica

Mając dużą świadomość potrzeb kultu-
ralnych i ogromu potencjału drzemią-

cego w naszej lokalnej społeczności, Biblioteka 
planuje i realizuje nietypowe projekty umożli-
wiające wykorzystanie naszych artystycznych 
zasobów.

Projekt Romantyczna Siennica to oryginalna 
siennicka interpretacja romantycznych dzieł 
Adama Mickiewicza. Spotkał się on z bardzo 
entuzjastycznym przyjęciem wśród uczest-
ników i widzów. W spektaklu wykorzystano 
fragmenty „Ballad i romansów”: Romantycz-
ność, Świtezianka, Powrót taty i Pani Twar-
dowska. Wyjątkowość przedstawiania polegała 
na jego wielowarstwowej budowie; poza trady-
cyjnymi scenami teatralnymi (gra aktorska) 
wykorzystano tu także film, muzykę (graną na 
żywo i mechaniczną), śpiew oraz taniec (ele-
menty baletu, hip hopu, breakdance’u i jazzu). 

Projekt rozpoczął się kilka miesięcy temu pro-
fesjonalnymi warsztatami artystycznymi, które 
poprowadzili:
• Anna Wąsowska – instruktor teatralny, au-

tor scenariusza i reżyser spektaklu.

• Agnieszka Gugała-Szczerbicka – tancerka 
i choreograf, wieloletnia artystka i instruk-
tor zespołu Gawęda.

• Maciej Kopka – wokalista, muzyk, instruk-
tor warsztatów wokalnych, autor aranżacji 
muzycznej spektaklu.

Gościnnie w przygotowaniach do premiery 
uczestniczył także zawodowy aktor Arkadiusz 
Głogowski udzielając wykonawcom bardzo 
cennych wskazówek scenicznych, technicz-
nych, interpretacyjnych.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była 
Monika Pszkit.

A kto wystąpił? Mieszkańcy Gminy Siennica 
– amatorzy, ale bardzo otwarci na przygodę 
z prawdziwą i jakże ambitną Sztuką. Wykre-
owali oni wspaniałe role i zadziwili niejednego 
widza „ukrytymi” talentami aktorskimi, wo-
kalnymi i tanecznymi oraz profesjonalną cha-
rakteryzacją. Wśród wykonawców znalazły się 
wszystkie grupy wiekowe: małe dzieci, mło-
dzież, osoby dorosłe oraz seniorzy. I zapewne 
dzięki temu wystawione dzieło stało się auten-
tyczne w odbiorze, bardziej wymowne a sami 
artyści stworzyli niepowtarzalną zintegro-

waną grupę otwartą na każdy nowy pomysł 
artystyczny.

W ramach projektu przedstawienie wysta-
wiono 5 razy: w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Grzebowilku i w Siennicy, w Zespole Szkół 
w Siennicy (dla uczniów i członków Klubu Se-
nior+) oraz dwukrotnie w Bibliotece – spektakl 
premierowy i finałowy. 

Podczas premiery widowiska dyrektor Biblio-
teki Elżbieta Jurkowska wraz z z-cą Wójta Ma-
riuszem Kozerą wręczyli aktorom i instrukto-
rom pamiątkowe dyplomy z jubileuszowym 
wydaniem „Ballad i romansów” A. Mickiewi-
cza. Po wyśmienitej uczcie duchowej był także 
czas na zasłużone gratulacje przy słodkim po-
częstunku Koła Gospodyń Wiejskich Liderki 
z Żakowa i Aktiwja z Żakówka.

Na pokazie finałowym sala biblioteczna także 
wypełniona była do ostatniego miejsca; wiele 
osób pojawiło się po raz drugi, by znów do-
świadczyć tych niesamowitych wrażeń. Bardzo 
pochlebne komentarze po spektaklu utwier-
dziły nas w przekonaniu, że jest to świetnie 
przygotowane widowisko i zagrane na najwyż-
szym poziomie artystycznym.
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Po raz szósty Romantyczna Siennica została 
wystawiona w niedzielę, 27 listopada, przed 
podopiecznymi Zakładu Kaśmin w Droż-
dżówce wywołując u nich szczere łzy wzru-
szenia i szczęścia.

Dziękujemy partnerom projektu i podmiotom 
wspierającym jego realizację:
• Stowarzyszenie Absolwentów 

i Wychowanków Szkół Siennickich 
(Siennickie Muzeum Szkolne)

• Sekcja plastyczna GBP z Ryszardem 
Łubkowskim na czele

• Baza Inicjatyw Społecznych GBP
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Siennicy
• Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku 

Mazowieckim
• Personel Biblioteki i Urzędu Gminy 

w Siennicy
• Firma Autokary Zielińscy

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.

Patronat medialny: Sienniczka Czasopismo 
Gminy Siennica, Tygodnik Mazowiecki Nowy 
Dzwon.

Wielkie podziękowania i gratulacje należą się 
wykonawcom i realizatorom spektaklu. Jeste-
ście namacalną przyszłością wielkiej Kultury 
w Gminie Siennica a żadne słowa nie opiszą 
towarzyszących nam podczas widowiska emo-
cji! Czekamy na więcej…
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Mikołajkowe Show

W Mikołajkowy wieczór milusińscy z Gminy 
Siennica radośnie bawili się na imprezie ze 
Świętym Mikołajem. W świąteczny nastrój 
wprowadziła nas zabawa karaoke z piosenkami 
o zimie. Wykonawcy musieli być bardzo prze-
konujący śpiewając „Zima, zima, zima, pada, 
pada śnieg”, gdyż następnego dnia biały puch 
faktycznie spadł na Siennicę i okolice!

Na naszym spotkaniu, notabene organizowa-
nym przez Bibliotekę, nie mogło zabraknąć 
książki; dzieci wraz z rodzicami w skupieniu 
wysłuchały głośnej lektury jednej z mikołajo-
wych opowieści.

Maluchy nie traciły czasu oczekując na wy-
jątkowego gościa – pod kierunkiem Anny 
i Maćka nauczyły się wesołej świątecznej pio-
senki obrazując tekst odpowiednimi gestami. 
Kiedy świetnie opanowały już choreografię 
i melodię, przybył do nich długo wypatrywany 
Święty Mikołaj! Zasiadł w wygodnym fotelu 
przygotowanym właśnie dla niego i z przyjem-
nością wysłuchał świeżo wyuczonej piosenki, 
którą dzieci wykonały z ogromnym przejęciem. 
Po nich scenę opanowała siennicka młodzież. 
Grupa zdolnych i zapalonych do tańca nasto-
latków zaprezentowała swój autorski układ do 
popularnych hitów świątecznych. Trzeba przy-

znać, że bardzo solidnie przygotowali się do 
swojego występu.

Mikołaj, zauroczony wszechstronnymi talen-
tami dzieci i młodzieży, obdarował wszystkich 
przyniesionymi słodyczami, a potem z serdecz-

nym uśmiechem pozował do zdjęć z uczest-
nikami wydarzenia. Po zakończonej sesji po-
żegnał się z dziećmi i ruszył w dalszą drogę…

Biblioteczne spotkanie mikołajkowe miało 
także wymiar edukacyjny, a to za sprawą Tur-
nieju wiedzy o tradycjach świątecznych. Do ry-
walizacji stanęło 10 chętnych dzieci a zwycięz-
cami zostali: Marcin Pieńkowski (1. miejsce), 
Olek Osak (2.) i Antek Rutkowski (3.) dając 
imponujący pokaz swojej wiedzy. To był bar-
dzo sympatyczny wieczór zakończony słod-
kim poczęstunkiem przygotowanym przez 
Koło Gospodyń Wiejskich Nowodworzanki 
z Nowodworu – dziękujemy.

Jesteśmy wdzięczni także Wójtowi Gminy 
Siennica Stanisławowi Duszczykowi za za-
pewnienie obecności Świętego Mikołaja na 
naszej imprezie…
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Rodzinne Warsztaty 

Świąteczne

Z dużym zainteresowaniem spotkały się pierw-
sze, zorganizowane w nowej siedzibie Biblio-
teki, warsztaty świąteczne poprowadzone przez 
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Sien-
nicy. Podczas spotkania nie zabrakło pogadu-
szek o tradycji, przygotowywania ozdób świą-

tecznych, dekorowania pierników i po prostu 
dobrej zabawy wśród dzieci. Starsi uczestnicy 
sprawdzali swe siły w pleceniu bożonarodze-
niowych wianków.

Organizatorzy dziękują za tak liczne uczest-
nictwo i wspaniałą atmosferę tego magicznego 
wieczoru, gdzie nasza siennicka społeczność 
mogła się zintegrować i spędzić wyjątkowy 
czas.
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Sekcja Historyczna
Nadchodząca 160. rocznica Powstania 

Styczniowego stała się dla sekcji okazją 
do nawiązania współpracy z nowymi podmio-
tami. W sobotę, 1 października, w siedzibie 
Biblioteki miało miejsce spotkanie mające na 
celu wyłonienie listy powstańców pochodzą-
cych z naszej gminy, ale także tych przyby-
łych walczących na naszej ziemi i ewentual-
nych miejsc ich walk, zgonów i pochówków. 
Dyskusja na ten temat była (i nadal jest) bardzo 
ożywiona, co z jednej strony wynika z niejed-
noznacznych źródeł historycznych a z drugiej 

– z ich braku.

Uczestnicy spotkania reprezentowali różne 
stanowiska w tej kwestii, a byli to:

Krzysztof Krzemiński (z ojcem Jarosławem) – 
Członek Zarządu Fundacji Nie zapomnij o nas; 
społecznik, Prezes Mazowieckiego Oddziału 
Stowarzyszenia Odra-Niemen, w którym od 

2017 r. organizuje projekty pomocowe dla 
Polaków oraz Weteranów żyjących na terenie 
Kresów Wschodnich;

Piotr Wojdyga – Przewodniczący Rady Mu-
zeum Ziemi Mińskiej, b. Radny Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki, Członek Klubu Dawnych 
Motocykli „Magnet”;

Tadeusz Gnoiński – kustosz Siennickiego Mu-
zeum Szkolnego (SAiWSS), lokalny pasjonata 
historyk, społecznik;

Renata Bąk, Monika Pszkit, Piotr Czmoch 
i Zbigniew Szubert – Członkowie Sekcji Hi-
storycznej GBP.

Jesteśmy przekonani, że trwające rozmowy 
i ostateczne ustalenia pozwolą nam spopula-
ryzować zebraną wiedzę i uczcić we właściwy 
sposób pamięć o poległych w ramach obcho-
dów kolejnej rocznicy Powstania Styczniowego 
w naszej gminie.

Tajemnicze Nazwy Przysiółków
„Przez nazwy miejscowe, najstarsze i najtrwal-
sze pomniki dziejowe, opowiada dawno wy-
marły naród swoje dzieje; zachodzi tylko pyta-
nie czy jego głos pozostaje dla nas zrozumiały”.

Wilhelm von Humboldt

Rozwój osadnictwa w naszej gminie i po-
wstanie kolonii – przysiółków ma swój 

początek w drugiej połowie XV w. Nastąpiła 
wtedy zmiana charakteru funkcjonowania wsi 
z osady Bartników (ok. 300 lat istnienia) na 
typowo rolniczą z wyodrębnieniem (w grani-
cach osady) Woli Siennickiej. Rozpowszech-
niona w całej Polsce nazwa Wola, inaczej Wol-
nizna, oznaczała zwolnienie z danin dopóki 
nie zagospodarują się osadnicy. Istniała też 
Wola Żakowska, Zglechowska i Wólka Dłu-
żewska (Wólka, czyli mała Wola). Dalsza eks-
pansja osadnicza związana z podziałami ro-
dzinnymi dóbr siennickich, sprzedażą części 
majątku i uwłaszczeniem włościan (1864 r.) do-
prowadziła do powstania nowych wsi a w ich 
pobliżu kolonii. Dominującą cechą nazew-
nictwa tworzonych kolonii było korzystanie 
z imion i nazwisk pierwszych właścicieli wy-
odrębnionych obszarów, np.: kolonia Kazimie-
rzówka, Andrzejówka, Józefin, Adolfin lub na-
zwisk: kolonia Kępki, Brodówka, Truszczyn, 
czy kolonia Latowicka. Ta ostatnia nazwa po-
chodzi od nazwiska Siennickiego Żyda - La-
towicki i była zlokalizowana od ul. Akacjo-

wej, wzdłuż Mińskiej w stronę Pogorzeli. Od 
staropolskiego imienia Jamroz pochodzi na-
zwa przysiółka Mrozik – wzmiankowany już 
w 1576 r. (w Słowniku geograficznym Króle-
stwa Polskiego), od Macieja Ptaka – wieś Ptaki 
(pierwszego właściciela młyna wodnego).

Ciekawym przykładem powstania dużego sku-
piska przysiółków jest obszar byłego folwarku 
krzywickiego. Legenda głosi: dziedzic majątku 
podzielił swoje dzieci ziemią i dlatego od ich 
imion powstały nazwy wsi: od Stefana – Stefa-
nówka, od Juliana – Julianów, od Tekli – Teklin, 
od Zygmunta – Zygmuntówka i od Wojciecha 

– Wojciechówka (Wojciechówek). Z majątku 
wykupione zostały też kolonie Strugi Krzy-
wickie – nazwa od obrabianego drewna w po-
bliżu lasu; Ukraina (daw. Folwark) – nazwa 
powstała z racji znacznego oddalenia od in-
nych gospodarstw; Laski Krzywickie – laski 
leszczynowe i Stawki Krzywickie – nazwa od 
mokradeł i sadzawek.

W mniejszym stopniu nazwy kolonii powią-
zane były z nazwą wsi macierzystej, np.: ko-
lonia Zglechowska, Nowe Bestwiny, Chełst 
Nowy, Nowe Kulki czy zdrobnienie nazwy: 
Żakówek. Człon topograficzny posiadały przy-
siółki: Łysa Góra – nazwany od niezalesionego 
wzniesienia (związanie z obrzędami pogań-
skimi wg „Księgi ziemi czerskiej”), Siennica 

Podlesie – nazwana tak z racji pobliskiego lasu 
i tajemnicza nazwa Patok (Łękawicki), która 
zdaniem prof. Elżbiety Kowalczyk-Heyman 
(IH PAN) oznacza „strumyk, to co płynie, 
spływa” – współcześnie potok. Taka sama 
nazwa średniowieczna – Patok Kałuszyński, 
wzmiankowana jest w 1476 r.,

Siennica Poduchowna i Księżówka to kolonie 
na ziemi kościelnej. Związane z wytwórstwem 

– rzemiosłem to: Siennica Rzemieślniki, Ża-
kowska Huta, prawdopodobnie Czapków i kol-
nia Kulki, która wg etymologii dawnych nazw 
wskazuje na związek z produkcją lnu  „wiązać 
len w kulki” – są tu też od dawna stawy, nie-
zbędne w procesie wytwórczym (do tzw. mo-
czenia lnu). Przysiółek Wiśniówka (Wiśniewo) 
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wywodzi swą nazwę od sadów wiśniowych, co 
potwierdzają badania genezy nazw innych tak 
samo nazwanych osad ludzkich.

Z biegiem lat część przysiółków zniknęła lub 
została włączona do większych struktur jakimi 
są gromady wiejskie – sołectwa lecz ich na-
zwy nie są zniesione – zlikwidowane; pozo-
stają na specjalnych mapach i w rejestrze de-
partamentu Nazw Miejscowości i Obiektów 
Fizjograficznych MSWiA.

Pozostaje do wyjaśnienia jeszcze kilka nazw 
kolonii z przyłączonych w 1973 r. do gminy 
Siennica – gromad Starogród i Grzebowilk 
z bogatą historią, ale mało znaną większości 
mieszkańców gminy.

Zachęcam zatem lokalnych pasjonatów histo-
rii, tych pięknych enklaw posiadających własne 
parafie, do zainteresowania tematem i publi-
kowania swoich dociekań na łamach naszego 
kwartalnika.

Zbigniew Szubert



Sienniczka NR 4 (15) 202226

jak jak spotkanie z kulturą i książkąspotkanie z kulturą i książką

Międzypokoleniowy Chór Kameralny Kanon
Narodowe Święto Niepodległości nieroze-

rwalnie łączy się z uroczystym odśpiewa-
niem Mazurka Dąbrowskiego. Tego dnia chór 
Kanon z dumą wykonał nasz hymn państwowy 
dwukrotnie – najpierw z mieszkańcami naszej 
gminy pod nowymi masztami z biało-czer-
woną, a następnie podczas VI Siennickiego 
Koncertu Pieśni Patriotycznych w Zespole 
Szkół na zaproszenie Stowarzyszenia Przyja-
ciół Ziemi Siennickiej.

Odzyskanie niepodległości to wielki i boha-
terski czyn naszych Przodków, za który win-
niśmy im wdzięczność i pamięć. Nasz współ-
czesny i lokalny patriotyzm możemy wyrażać 
m.in. przez sztukę i współpracę. W myśl tej 
zasady 13 listopada w kościele parafialnym 
w Siennicy chór Kanon i Zespół Sienniczanki 
po raz kolejny wykonały „Koncert piosenek 
wojennej Polski”. Ideą wydarzenia jest eduko-
wanie i uwrażliwianie odbiorców na treści za-
warte w utworach odnoszących się do różnych 
okresów walki Polaków o wolność, opisujących 
piękno naszego ojczystego kraju i przypomina-
jących o najważniejszych wartościach budują-
cych i jednoczących naszą wspólnotę. Podczas 
koncertu wybrzmiały zatem takie pieśni jak: 
Łączko zielona, Biały krzyż, Leguny w niebie, 
Niebieska chusteczka, Święta miłości, Matko 
o twarzy czarnej, Uwierz Polsko, Modlitwa 
o pokój. Oba zespoły przygotowała i poprowa-
dziła Monika Pszkit; na gitarze akompaniował 
Maciej Kopka. Na zakończenie wszyscy uczest-
nicy wydarzenia wykonali popularną polską 
pieśń hymniczną Boże coś Polskę do organo-
wego akompaniamentu Jakuba Mazka.

Ostatni kwartał roku to zwykle szybka zmiana 
akcji… repertuarowej. Wiąże się to ze skraj-
nie różnymi uroczystościami, w których zespół 
bierze udział, a każda z nich wymaga zgoła od-
miennej oprawy muzycznej.

Październik zaczęliśmy udziałem w tradycyj-
nym już projekcie „Transitus św. Franciszka” 
wraz z s. Moniką Bieniek i członkami wspól-
noty oazowej. Potem szybko musieliśmy opra-
cować pieśni patriotyczne na listopadowe ob-
chody Narodowego Święta Niepodległości, 
w tym na drugi już Koncert piosenek wojen-
nej Polski – wykonaliśmy go przy akompania-
mencie gitarzysty Macieja Kopki i z zespołem 
Sienniczanki z Klubu Senior+ (GOPS). W tym 
roku Kanon odśpiewał hymn państwowy pod 
nowymi masztami z flagą Polski przy Kultu-
ralnym Urzędzie a także podczas VI Siennic-
kiego Koncertu Pieśni Patriotycznych w Ze-

spole Szkół na zaproszenie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Siennickiej.

Dziękujemy za wszystkie komentarze pełne 
wzruszeń i wyrazów uznania dla naszych sien-
nickich zespołów wokalnych. Niezmiernie cie-
szy fakt, że mamy w gminie tyle zdolnych osób 
a bywalcy naszych koncertów, wykazują wy-
soką wrażliwość na muzykę i śpiew.

Na stałe w naszym chóralnym kalendarzu za-
gościł coroczny grudniowy wyjazd do para-
fii w Wólce Mińskiej, gdzie aktywnie uczest-
niczymy we mszy św. w intencji pszczelarzy 
(wspomnienie ich patrona – św. Ambrożego 
– przypada 7 grudnia). Na tę okoliczność, 
zgodnie z aktualnym okresem liturgicznym,  

przygotowujemy pieśni adwentowe, natomiast 
podczas copiątkowych prób ćwiczymy już ko-
lędy i pastorałki, które potem ochoczo śpie-
wamy kolędując pół godziny przed pasterką 
oraz podczas Siennickiego Orszaku Trzech 
Króli w siennickim kościele parafialnym.

To tylko niektóre z wybranych przykładów na-
szej codziennej „pracy” w chórze. Jeśli komuś 
w duszy gra to co nam, serdecznie zachęcamy 
do przyłączenia się do naszego międzypoko-
leniowego zespołu chóralnego!

Z najlepszymi życzeniami noworocznymi dla 
Naszych Słuchaczy – członkowie chóru Kanon.

Monika Pszkit
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W ostatnim wydaniu „Sienniczki” pisałam 
o tym, że studiuję turystykę i rekreację 

oraz lubię podróżować. W tej serii chciałabym 
zabrać Was – Czytelników w podróż do świata 
wikingów i opowiedzieć o ich historii i zwy-
czajach żywieniowych.

Seriale
Wikingowie są teraz na topie; powstaje mnó-
stwo filmów i seriali o tej tematyce. Myślę, 
że niektórzy z Was kojarzą serial „Wikingo-
wie” i sławnego Ragnara Lodbroka (pewnie 
niektóre dziewczyny do niego wzdychały…). 
Film oparty na losach prawdziwych postaci, 
które odbiły się na kartach historii. W stycz-
niu ma pojawić się kolejny sezon innego se-
rialu – o ludziach z północy pt. „Wikingowie: 
Walhalla”, w którym zagrał Marin Dorociński; 
wcielił się on w rolę wielkiego księcia Rusi Ki-
jowskiej Jarosława Mądrego z dynastii Ruryko-
wiczów. Możemy być dumni z naszego rodaka!

Historia
Wracając do historii wikingów, byli oni wo-
jownikami pochodzącymi ze Skandynawii. 
Od VIII w. prowadzili liczne wyprawy mor-
skie. Na początku miały one głównie charak-
ter rabunkowy, a następnie osadniczy. Swoje 
sukcesy odnosili dzięki dużej mobilności, jaką 
dawały im ich łodzie zwane drakkary, a także 
zwarte formacje określane murem tarcz. Do 
ich ważniejszych ośrodków handlowych na-
leżał Wolin (Pomorze). Wikingowie nie mieli 
jednolitego systemu wierzeń, doktryn ani 

dogmatów. Ich religia obejmowała wiele róż-
nych praktyk i rytuałów.  Ludzie dzielili świat 
z wieloma nadprzyrodzonymi istotami, mię-
dzy innymi boginiami, bogami, trollami, ol-
brzymami, walkiriami, krasnoludami, elfami  
czy  goblinami. Nordyccy bogowie i inne istoty 
wymagali oddawania im czci i składania ofiar.

Czym się żywili?
Podstawą kuchni wikińskiej były ryby. Wi-
kingowie bardzo cenili mięso dorszy, śledzi, 
pstrągów i węgorzy. Chętnie sięgali też po 
tłuste kacze i gęsie jaja. Wikingowie byli fan-
tastycznymi myśliwymi, na ich stołach często 
gościło nie tylko dzikie ptactwo, ale i niedźwie-

dzie, jelenie, foki czy renifery i łosie. W kuchni 
wikingów przyrządzano również mięso wie-
lorybów. W swoich osadach wikingowie ho-
dowali owce, świnie, kury oraz bydło. Jednak 
mimo wszystko wikingowie najchętniej się-
gali po bogate w kwasy omega-3 ryby morskie. 
Warto też wspomnieć, że wikingowie do zup 
i mięs bardzo często dodawali czosnek oraz 
cebulę. Innym ważnym składnikiem w diecie 
wikingów był także chleb. Ten z białej mąki 
pojawiał się na stołach tylko najbardziej ma-
jętnych wikingów, pozostali raczyli się wy-
piekiem na bazie zmielonego ziarna owsa lub 
kory sosnowej czy grochu. Czy wikingowie 
znali sól? Znali, ale nie była ona powszechnie 
stosowana z prostego powodu – była cennym 
składnikiem przywożonym z dalekich wypraw 

handlowych. Wikingowie byli świetnymi han-
dlarzami, rzemieślnikami, ale też kucharzami: 
suszyli, marynowali, kisili warzywa, ale i mięso 
ryb czy reniferów. Do dziś w Skandynawii dużą 
popularnością cieszą się kiszone śledzie i pikle, 
nie tylko z ogórków.

Wikińskie trunki
Wikingowie mieli trzy ulubione trunki: wino – 
było bardzo kosztowne i mogli pozwolić sobie 
na nie tylko nieliczni wojownicy, miód pitny 
– był bardzo słodki i stosunkowo drogi i piwo 
– ciemne i słodowe, najbardziej popularny al-
kohol wikingów, piły go nawet dzieci wojow-
ników. Ciekawostką jest to, że wikingowie pili 

głównie z bydlęcych rogów. Wikingowie często 
mawiali: „zazwyczaj pijam piwo, wodę pijam, 
kiedy piwa nie ma”.

Podsumowując
Kuchnia wikingów jest istotnym wyróżni-
kiem wśród światowych grup etnicznych,  
lecz niestety ich tożsamość wraz z kolejnymi 
latami została zatracona. Era wikingów za-
kończyła się około XIII w. Niemniej jednak 
temat wart jest uwagi, a ich kuchnia uważana 
jest za zdrową.

A ja się pożegnam z Wami po wikińsku Skål 
– na zdrowie!

Aleksandra Łukasiak

Źródło: Creative Commons Attribution
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Maryjna Siennica
Około czterystu lat temu rozpoczął się kult 

Matki Bożej Siennickiej. Sława Siennic-
kiej Królowej miała duży zasięg, bowiem ks. 
Krzysztof Szatański (siennicki proboszcz w la-
tach 1747-1807) w książce Gratiae B. M. V. Ad 
refungientibus in imagine Sennicensis Eccle-
siae  (Łaski otrzymane przez proszących Matkę 
Bożą w obrazie Siennickiego Kościoła) opisuje 
liczne cuda, których doświadczyli wierni piel-
grzymujący do niezwykłego wizerunku Matki 
Bożej w Siennicy. Posługując się przykładem 
osób uzdrowionych wskazuje, że kluczem do 
uzyskania cudu była nie tylko modlitwa, ale 
nade wszystko ofiarowanie się Siennickiej Pani. 

Inną publikacją która jest potwierdzeniem 

działania Maryi w Siennicy jest artykuł ks. 
Łukasza Janczaka, żyjącego na przełomie XIX 
i XX wieku. W swoich słowach z 1917 r. po-
twierdza niezwykłość wizerunku Matki Bożej 
Siennickiej: Ofiarujący się do tego obrazu cu-
dów doznawali (…) Zaświadczyli to Kazimierz 
Rudziński, kasztelan czerski, i inni jak: Pudłow-
ski, Domaszewski, Dobrzeniec, Niedziałkowski, 
proboszcz miejscowy Adam Turowski, ks. Jan 
Niepomucen a. S. Josepho, pijar. Wiele jest jesz-
cze zapisków w księgach metryk różnych łask, 
doznanych u obrazu cudownego siennickiego, 
jak to: ks. Ignacego Łopackiego, proboszcza Ko-
rytnickiego w r. 1742, który uzdrowiony od cho-
roby przysłał wotum srebrne. Cudów musiało 
być tak wiele, że w odnalezionej w te wakacje 
mapie z 1938 r. widnieje Siennica na wyka-

zie Cudownych Obrazów Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski oraz zwycięstw za Jej 
przyczyną odniesionych. Niestety działania wo-
jenne spowodowały utratę tego szczególnego 
wizerunku. Mimo, że kościół poreformacki 
udało się odrestaurować, jednak zarówno sam 
obraz, jak i wszystkie wota będące dowodem 
niezwykłości kultu zostały stracone. 

W 2004 r. ks. prałat Kazimierz Sokołowski, ów-
czesny Dziekan Siennicki odtworzył wizeru-
nek naszej Królowej nawiązując do historycz-
nych opisów oraz relacji najstarszych Parafian. 
Ponad pół wieku musiała czekać Siennica na 
powrót Królowej na ziemię, którą sobie sama 
wybrała. Jak śpiewamy w hymnie do Matki 
Bożej Siennickiej: Matko coś u nas tron sobie 
obrała, by nas wspomagać w życia czas, Sien-
nicka Matko Tyś nas pokochała i nie opuścisz 
nigdy nas.  

Mając pewność skuteczności Matki Bożej 
Siennickiej opartą na spisanych przez ks. Sza-
tańskiego i ks. Janczaka cudach za Jej wsta-
wiennictwem, a także po zrekonstruowa-
niu cudownego wizerunku dla nas żyjących 
współcześnie postawione zostało wielkie zada-
nie – odnowienie kultu maryjnego. Pierwszym 
etapem ku temu było wprowadzenie relikwii 
pierwszego stopnia (włosy) błog. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego przez ks. prof. dr hab. 
Piotra Tomasika, dziekana Wydziału Teolo-
gicznego UKSW, a przed laty naszego dusz-
pasterza. Może pojawić się pytanie: Co łączy 
prymasa Polski z Siennicką Królową? Oczywi-
ście jest to niezwykłe zamiłowanie Kardynała 
do Matki Bożej. To w czasie, kiedy Prymas 
Wyszyński był Ordyna-
riuszem Warszawskim 
ożywił się kult maryjny 
na terenie diecezji. Dla-
tego Siennica, będąc histo-
rycznie wdzięczna Matce 
Bożej, że wybrała naszą 
ziemię na miejsce piel-
grzymek do Jej tronu nie 
mogła nie posiadać reli-
kwii Wielkiego Prymasa.

Drugim etapem jest wpro-
wadzenie Siennickiej Pani 
do liturgii naszej Parafii. 
Pojawiła się inicjatywa, 
aby w r. 2022 wprowadzić 
Mszę Świętą wotywną ku 
czci Królowej z Siennicy 

w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 
7.00 rano. Dzień tygodnia nie jest przypad-
kowy, bowiem jak czytamy w Wiadomościach 
Archidiecezjalnych Warszawskich z r. 1917: 
Wotum wielkie srebrne przysłał z Warszawy 
Tarło, wojewoda Lubelski, który ciężko chory 
ofiarował się do cudownego obrazu w Sien-
nicy, a po Mszy św. w sobotę na jego intencję 
odprawionej uzdrowiony został. Począwszy od 
pierwszej soboty listopada taka Msza Święta 
wotywna jest sprawowana regularnie. Po li-
turgii zawsze odmawiana jest litania Loretań-
ska, ponieważ jak mówią historyczne zapiski: 
Zeznanie małżonków Orlewskich w r. 1727, że 

ich syn bliski śmierci ofia-
rowany do obrazu N. M. 
P. w Siennicy, po odśpie-
waniu litanii, powrócił do 
zdrowia. 

Niech wszystkie teksty, 
publikacje i świadectwa 
cudów za wstawiennic-
twem Matki Bożej Sien-
nickiej będą dla nas na-
dzieją na lepsze jutro. 
Siennicka Pani, która tak 
wiele dobra wniosła do na-
szej lokalnej społeczności 
niech będzie dla nas fun-
damentem w każdej trud-
ności naszego życia. 

Ks. Piotr Domański
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Gminny Ośrodek pomocy Społecznej
KLUB SENIOR+

Jesień w Klubie, podobnie jak ta za oknami, 
ukazała nam się w wielu barwach, a to ozna-

cza, że ostatnie tygodnie pozostaną we wspo-
mnieniach jako pełne wrażeń i emocji. 

17 września w Mrozach podczas V Mazowiec-
kiej Sportowej Senioriady, odnieśliśmy piękny 
klubowy sukces, udowadniając sobie i innym, 
że nie stoimy w miejscu. Autorką największego 
osiągnięcia sportowego została Zofia Gutfeter, 
która zdobyła dwa złote medale w konkurencji 
biegowej oraz skoku w dal. Srebro w konkuren-
cji biegowej wywalczyła Sabina Konopka, brąz 
Teresa Kurdej (skok w dal) oraz Weronika Wią-
cek (pchnięcie kulą). Ponadto dwukrotnie na 
podium stanął instruktor zajęć rekreacyjno-

-sportowych w Klubie – Piotr Wojdalski, zdo-
bywając brąz w tenisie stołowym oraz skoku 
w dal. I to się nazywa drużyna!!! Sienniccy Se-
niorzy na tle województwa zaznaczyli swoją 
obecność, na tle powiatu – byli bezkonkuren-
cyjni! I to się nazywa promocja!!! Wszystkim 
raz jeszcze gratulujemy!

Po takim sukcesie nie mogło zabraknąć na-
grody. Jedną z pasji siennickich Seniorek są 
podróże, więc ostatnie dni lata spędziliśmy 
w uroczym zakątku Polski, poznając bliżej 
Warmię i Mazury. Zwiedziliśmy Muzeum Bu-
downictwa Ludowego w Olsztynku, gdzie mie-
liśmy okazję m.in. uczestniczyć w warsztatach 
rękodzielniczo – etnograficznych. Kolejnym 

punktem wycieczki był Olsztyn, który mimo 
deszczu, bardzo pozytywnie nas zaskoczył 
oraz Ostróda - wraz z jeziorem Drwęckim, wi-
tająca nas promieniami zachodzącego słońca. 

Prawdziwym wyzwaniem okazał się następny 
dzień: trzygodzinne zwiedzanie Zamku 
w Malborku – duże zainteresowanie, mała 
zadyszka, duża dawka humoru, niemało od-
liczania i… wszystko się udało – w końcu po-
dróże to nasza pasja…

… więc już 3 października „wpadliśmy na kawę” 
do Lublina. Stało się to możliwe dzięki współ-
pracy z  Agatą Kabzą-Papugą, Prezesem Fun-
dacji „Pod jabłonią”. Muzeum Wsi Lubelskiej, 
warsztaty artystyczne, podczas których pozna-
liśmy różne techniki tworzenia kwiatów z bi-
buły, najbardziej charakterystyczne miejsca 
Lublina i… kawa, która smakowała wyśmie-
nicie. Mimo deszczu, Lublin nas zachwycił. 
Wróciliśmy więc z postanowieniem, że to nie 
będzie ostatnia kawa w Lublinie – zaczekamy 
tylko na lepszą pogodę.   

Za nami czas wielu pięknych i wzruszających 
spotkań i wydarzeń, których tło stanowiła 104. 
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. 8 listopada klubowa grupa wokalna, pro-
wadzona przez instruktorkę Monikę Pszkit, 
zaprezentowała się podczas XV Powiatowego 
Przeglądu Patriotycznego „Tu wszędzie jest 
moja Ojczyzna” w Mrozach, z utworem „Le-
guny w niebie”. Seniorkom trudno było kon-

kurować z niezwykle utalentowaną młodzieżą, 
ale w ocenie sympatyków wizualnie nie miały 
sobie równych, a przy tym zdobyły cenne do-
świadczenie sceniczne. 13 listopada grupa wy-
stąpiła podczas „Koncertu piosenek wojennej 
Polski” w kościele parafialnym w Siennicy 
wraz z Międzypokoleniowym Chórem „Ka-
non”. W sposób szczególny w pamięci Senio-
rek zapisały się jednak nie ich własne występy, 
ale możliwość świętowania z najmłodszymi – 

przedszkolakami z terenu naszej gminy. Odpo-
wiadając na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola 
Gminnego, a następnie Przedszkola „Chatka 
Puchatka” w Siennicy, Panie miały możliwość 
uczestniczenia w niezwykłej uczcie duchowej, 
a występami dzieci zostały wręcz zauroczone. 
Czas spędzony wspólnie z najmłodszymi do-
starczył Seniorkom wielu wzruszeń, zwłasz-
cza gdy okazało się że przedszkolaki pamię-

tają również o przypadającym w listopadzie 
Święcie Seniora. Miłą niespodziankę sprawili 
również uczniowie siennickiej podstawówki 
obdarowując Panie życzeniami, własnoręcznie 
wykonanymi laurkami, a przede wszystkim…
swoim czasem. Bezcenne.

Tegoroczne Święto Seniorów siennickiego 
Klubu miało miejsce 15 listopada i rozpoczęło 
się zabawą taneczną w sali lustrzanej za bramą 
ogrodu (brzmi prawie jak bal). Po niej – już 
w murach Klubu, na Seniorki czekał poczęstu-
nek, niespodzianka oraz ścianka a także zapro-
szeni goście. Wśród nich Wójt Gminy Siennica 
Stanisław Duszczyk, Zastępca – Mariusz Ko-
zera, Sekretarz – Ksenia Wąsowska oraz Dyrek-
tor sąsiedniej szkoły – Małgorzata Kobylińska. 
Ci, którzy przybyć nie mogli, przekazali życze-
nia. Po Paniach, mimo szaleństwa na parkiecie, 
nie było widać cienia zmęczenia, co już chyba 
nikogo nie dziwi. Było za to dużo radości, cie-
płych słów i… pamiątkowych fotografii – oczy-
wiście na ściance – jak na gwiazdy przystało.



Sienniczka NR 4 (15) 202230

jak jak skrótyskróty      wydarzeńwydarzeń

Gwiazdy – niezwykłej urody – zdominowały 
również klubowe dekoracje. Dzięki inicjaty-
wie i zaangażowaniu grupy wolontariuszy oraz 
ich opiekunów ze szkoły w Starogrodzie nasz 
Klub wypełnił się gwiazdami, wprowadzając 
wszystkich w miły, świąteczny nastrój. 

Monika Wilk

X Wojewódzki Konkurs Kronik OSP
Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chle-
wiskach (gm. Kotuń, pow. Siedlecki) gościł na-
stępców Galla Anonima, Jana Długosza, czy 
też Wincentego Kadłubka w X Wojewódzkim 
Finale Konkursu Kronik OSP woj. mazowiec-
kiego. Za sprawą udziału w konkursie kroniki 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Sien-
nicy, naszą OSP i gminę reprezentowali: dh 
Leszek Dąbrowski – autor kroniki, Oskar Jur-
kowski-Okrzeja i Arek Kalinowski – członko-
wie MDP w Siennicy oraz dh Adam Pszkit – 
członek OSP w Siennicy.

Witając mazowieckich kronikarzy i kronikarki 
oraz zaproszonych gości, otwarcia finału doko-
nał dyrektor biura Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP dh Dariusz Malinowski.

W prezydium zasiedli: Antoni Jan Tarczyński 
– prezes ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego, 
starosta miński, ndbryg. Jarosław Nowosiel-
ski – mazowiecki kom. woj. PSP w Warsza-
wie, Marek Błaszczyk – dyrektor Domu Pracy 
Twórczej „Reymontówka”, dr Rafał Dmowski 
– wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo-
-Humanistycznego w Siedlcach, a także prze-
wodniczący komisji oceniającej oraz Piotr Mą-
drach – dyplomowany konserwator zabytków 
Polskiej Izby Artystów Konserwatorów Dzieł 
Sztuki, który ubrany był w dawny galowy strój 
strażaka.

Na wstępie wszyscy wysłuchali listu od Mar-
szałka Sejmiku woj. mazowieckiego Adama 
Struzika, po czym nastąpił wykład nt. „Rola 
kronikarzy w utrwalaniu polskiego pożarnic-
twa” na Mazowszu, wygłoszony przez dr. Ra-
fała Dmowskiego.

Druh Leszek Dąbrowski za długoletnie zapi-
sywanie historii MDP w Siennicy, odebrał dy-
plom uznania wraz z gratulacjami od strażac-
kich władców województwa mazowieckiego.

Na zakończenie spotkania mazowieckich kro-
nikarzy OSP zwiedzano Muzeum Pożarnictwa 
w Kotuniu, gdzie chłopcy z MDP Oskar i Arek 
mogli dotknąć historii oglądając motopompę 
„Leopolia” przekazanej z OSP w Siennicy.

Leszek Dąbrowski

Przed nami wyjątkowy czas – Święta Bożego 
Narodzenia. Z tej okazji życzymy wszystkim 
Państwu – a w sposób szczególny osobom 
starszym, chorym, samotnym, wyjątkowo do-
świadczonym przez los – byście  w tym szcze-
gólnym czasie odnaleźli radość i nadzieję oraz 
doświadczyli życzliwości i bezinteresownego 
wsparcia ze strony innych. Zdrowia, spo-
koju i miłości w nadchodzącym roku życzą 
Pracownicy i Współpracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubu Se-
nior+ w Siennicy.

WSPOMNIENIE
20 października 2022 r., po długiej chorobie 
odeszła nasza Koleżanka, Szefowa, Lusia – 
Lucyna Adamiec.

Od zawsze zawodowo związana z pomocą 
społeczną, której poświęciła ponad 35 lat 
swojego życia. Do 2015 r. Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy. 
Zawsze blisko ludzi – pełna empatii i zrozu-
mienia, żywo zainteresowana problemami 
i potrzebami innych. Oddana pracy i swoim 
Bliskim. Troskliwa i wyrozumiała Szefowa. 
Silna, wytrwała, pełna wiary, optymizmu 
i godności mimo choroby, z którą przyszło 
Jej się zmierzyć.

Mistrzyni wypieków, mistrzyni pierogów, 
dobry i życzliwy CZŁOWIEK.

Taką Ją zapamiętamy… 

R.I.P.
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Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej

DZIAŁALNOŚĆ  
W ROKU 2022
Rajd rowerowy

W tym roku – po przerwie spowodowanej 
pandemią – wznowiliśmy organizację 

rajdów rowerowych. W niedzielę 10 lipca od-
był się rajd rowerowy z Siennicy do Cegłowa. 
Uczestnicy jechali w dwóch grupach: wyczy-
nowej i familijnej. Grupa wyczynowa – jadąc 
przez Latowicz, Jeruzal i Kuflew pokonała dy-
stans 30 km, a trasa grupy familijnej – przez 

Łękawicę i Rososz – liczyła 10 km. Obie grupy 
spotkały się w Cegłowie w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela, gdzie  mogliśmy podziwiać wy-
jątkowy zabytek – drewniany ołtarz z 1510 r. 
wyrzeźbiony przez Mistrza Lazarusa, ucznia 
Wita Stwosza. Ks. proboszcz Dariusz Cem-
pura przedstawił historię zabytkowego ołta-
rza i opowiedział o pracach konserwatorskich 
przeprowadzonych w cegłowskim kościele. Na-
stępnie wszyscy rowerzyści przejechali jeszcze 
ok. 5 km do leśniczówki, gdzie czekało ognisko, 
kiełbaski i niespodzianki przygotowane przez 

Stowarzyszenie. Organizatorzy rajdu uhonoro-
wali pamiątkowymi statuetkami dwoje szcze-
gólnych rowerzystów: Juniora i Seniora rajdu 
rowerowego. Wśród uczestników została prze-
prowadzona loteria. Wylosowani uczestnicy 
otrzymali upominki rowerowe.

Renowacja nagrobka 
rodziny Braulińskich 

Kontynuując proces renowacji zabytko-
wych nagrobków na cmentarzu parafial-

nym w Siennicy w tym roku odrestaurowali-
śmy nagrobek rodziny Braulińskich składający 
się z figury Matki Bożej na postumencie, płyty 
nagrobnej oraz czterech ośmiokątnych słup-
ków ogrodzeniowych wykonanych z pia-
skowca. Prace konserwatorskie zostały prze-
prowadzone przez uprawnionego wykonawcę 
pod stałym nadzorem Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków i zarządu 
Stowarzyszenia. Działania renowacyjne obej-
mowały między innymi: likwidację zabrudzeń, 
mechaniczne i chemiczne oczyszczenie z glo-
nów i porostów, wzmocnienie struktury po-

stumentu, figury i scalenie pękniętej płyty na-
grobnej, wykonanie uzupełnienia brakujących 
fragmentów, odnowienie napisów, zabezpie-
czenie środkami chemicznymi. Środki finan-
sowe na renowację pochodziły z kwesty oraz 
z dotacji pozyskanych przez Stowarzyszenie od 
Gminy Siennica i Powiatu Mińskiego.

Całkowity koszt renowacji wyniósł 25 790 zł.

Porządkowanie cmentarza

Systematycznie prowadziliśmy prace porząd-
kowe wokół zabytkowych grobów. Dbając 

o zachowanie piękna cmentarza parafialnego, 
przy kontenerze na odpady zainstalowaliśmy 
regał na znicze do ponownego wykorzystania. 
Zachęcamy osoby porządkujące groby do od-
stawiania tam pustych, nieuszkodzonych zni-
czy, które – po włożeniu nowych wkładów - 
mogą być wykorzystane przez innych. Mamy 
nadzieję, że idea ograniczania ilości odpadów 
i powtórnego wykorzystania zniczy rozpo-
wszechni się i wiele osób będzie zarówno od-
stawiało znicze na regał, jak i korzystało z ze-
branych tam lampek.

Kwesta na ratowanie 
zabytkowych nagrobków

Jak co roku w dniu 1 listopada kwestowali-
śmy na siennickim cmentarzu. Prowadzona 

przez SPZS zbiórka publiczna jest przezna-
czona na ratowanie zabytkowych nagrobków. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyń-
com, którzy wsparli naszą tegoroczną kwestę. 
Dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy kwotę 
9386,94 zł (w tym 5 euro i 1 kuna). Zebrane 
środki przeznaczymy na kolejne renowacje, 
m.in. na konserwację i odnowienie żeliwnego 
ogrodzenia wokół nagrobka Karola i Wojcie-
cha Karczewskich. Marmurowy pomnik jest 
już odrestaurowany, ale pole grobowe otacza 
zardzewiały, niekompletny, żeliwny płotek. 
Pomnik z białego marmuru jest unikatem na 
naszym cmentarzu, warto więc zadbać o jego 
otoczenie i przywrócić należyty wygląd arty-
stycznie wykonanym elementom ogrodzenia.
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VI  Siennicki Koncert Pieśni 

Patriotycznych

Już po raz szósty Stowarzyszenie Przyja-
ciół Ziemi Siennickiej zorganizowało Sien-

nicki Koncert Pieśni Patriotycznych (11 li-
stopada). Święto Niepodległości uczciliśmy 
wspólnie z mieszkańcami gminy w Zespole 
Szkół w Siennicy. W uroczystości wzięli udział 
mieszkańcy Siennicy i okolic oraz zaproszeni 
goście: przedstawiciele gminnych i powiato-
wych władz samorządowych, radni, księża 
z parafii Siennica, dyrektorzy szkół i gmin-
nych instytucji. Sala gimnastyczna wypełniła 
się po brzegi. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
okolicznościowe kotyliony. W czasie Koncertu 
można było wysłuchać pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Międzypokoleniowego Chóru 
Kameralnego Kanon oraz obejrzeć prezentację 
multimedialną pt. „Nasi Bohaterowie” przy-
bliżającą postacie Sienniczan zasłużonych dla 
niepodległości. Uczestnicy Koncertu obejrzeli 
program artystyczny w wykonaniu uczniów 
ze szkoły podstawowej w Żakowie. Na scenie 
wystąpił żakowski teatr tańca – uczniowie za-
prezentowali utratę i odzyskanie niepodległo-
ści przez Polskę. Było to przepiękne, wzrusza-
jące widowisko i żywa lekcja historii. Stałym 
punktem w programie Koncertu jest wspólne 

śpiewanie pieśni patriotycznych. Organizato-
rzy zapewnili też niespodzianki – odbyło się 
losowanie nagród a ci, którym sprzyjało szczę-
ście w losowaniu, otrzymali atrakcyjne upo-
minki. W czasie Koncertu goście mogli skorzy-
stać ze słodkiego poczęstunku. W kawiarence 
na wszystkich czekały kawa i herbata oraz cia-

sta upieczone przez Koło Gospodyń Wiejskich 
„Zglechowianki”.

Już teraz zapraszamy do udziału w wydarze-
niach organizowanych przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Siennickiej w przyszłym roku.

Anetta Jurkowska

10 lat akcji  
krwiodawstwa

Krew to lek którego niestety nie da się 
wyprodukować, za to można się nią po-

dzielić. Uzyskuje się ją tylko od drugiego, 
zdrowego człowieka i dlatego jest ona tak bez-
cenna. Pierwsza akcja w Siennicy odbyła się 

18 listopada 2012 roku. W tym roku przypadł 
więc zaszczytny jubileusz 10-lecia akcji krwio-
dawstwa w Siennicy. Jesteśmy pierwszą gminą 
wiejską w powiecie mińskim, w której zaczęto 
organizować akcje oddawania krwi. Wszystko 
to odbywa się dzięki dwóm wspaniałym oso-
bom: Tadeusz Pustoła oraz Marta Kozłowska. 
To dzięki ich zaangażowaniu, bezinteresow-
ności i otwartemu sercu, my krwiodawcy mo-
żemy pomagać potrzebującym. Każda akcja 
jest rewelacyjnie przygotowana pod kątem or-
ganizacji i bezpieczeństwa. Niezmiernie cieszy 
też fakt, że krwiodawców przybywa. Świadczy 
to o coraz większej świadomości naszego spo-
łeczeństwa. Pamiętajmy o tym, że ten z po-
zoru mało znaczący gest  w postaci oddania 
krwi może uratować komuś życie.

W 2022 roku w trakcie 5 akcji 214 osób 
oddało 96,3 litrów krwi. Jest to niesamowicie 
piękny wynik, ale mamy nadzieję, że w każ-
dym kolejnym roku będzie on coraz wyższy.

Tadeuszowi i Marcie bardzo serdecznie 
dziękujemy i życzymy powodzenia w realiza-
cji kolejnych podejmowanych działań oraz nie-
ustającej satysfakcji z prospołecznej postawy. 
Wszystkich chętnych zapraszamy na najbliż-
szą akcję, która odbędzie się już 15 stycznia.

Anna Rembas
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Wspomnienie Dyrektora
25 września br. w wieku 89 lat zmarł Sta-

nisław Prus, nasz emerytowany nauczy-
ciel, który przepracował w żakowskiej szkole 
21 lat, z czego 13 pełnił funkcję jej dyrektora.

Śp. Stanisław Prus urodził się 11 listopada 1932 
r. w Transborze.

W siódmym roku życia rozpoczął naukę 
w tamtejszej szkole podstawowej, a podczas 
okupacji niemieckiej uczęszczał na tajne 
komplety. W szkole w Transborze ukończył  
7 klas. W 1945 r. wstąpił do Gimnazjum Ogól-
nokształcącego w Siennicy, gdzie w 1949 r. 
zrobił tzw. małą maturę. W 1951 r. ukończył 
Liceum Pedagogiczne w Gostyninie (dokąd zo-
stała przeniesiona wówczas siennicka szkoła) 
i został naznaczony na stanowisko nauczyciela 
w Gąbinie.

1 stycznia 1955 r. rozpoczął pracę jako nauczy-
ciel w szkole podstawowej w Rządzy. Od wrze-
śnia 1955 r. do września 1964 r. był kierow-
nikiem szkoły w Pustelniku, a przez kolejne 
6 lat – kierownikiem szkoły w Starogrodzie. 
W tym czasie uczęszczał do Studium Na-
uczycielskiego w Grodzisku Mazowieckim 
na kierunku fizyka z chemią, które ukończył  
w 1970 r. 1 września 1970 r. został kierow-
nikiem, a potem dyrektorem 
szkoły w Żakowie.

Dyrektorowi Prusowi udało się 
znacznie poprawić warunki na-
uki w żakowskiej szkole miesz-
czącej się wówczas w pałacu. 
W 1975 r. wymieniono pokry-
cie dachu szkoły, co uratowało 
budynek na kolejnych kilkana-
ście lat. Budynek wielokrotnie 
był jeszcze remontowany, nie-
małym wysiłkiem rodziców, 
a Pan Prus pracując potem już na rzecz na-
szej siennickiej gminy, zawsze pamiętał o swo-
jej żakowskiej szkole i jej potrzebach.

1 października 1975 r. otrzymał Złoty Krzyż 
Zasługi, a w ocenie jego pracy w 1978 r. czy-
tamy, że na szczególne uznanie zasługuje 
„praca na rzecz wsi, którą zyskuje sobie wysoki 
autorytet wśród miejscowego społeczeństwa”.

Śp. Stanisław uczył fizyki, chemii i PO. Lek-
cje charakteryzowały się właściwą dyscypliną  
i atmosferą pracy. Lekcje fizyki i chemii cecho-
wała duża ilość doświadczeń, które stanowiły 
wielką atrakcję dla dzieci i pomagały im w opa-

nowaniu materiału. Dyrektor Prus cieszył  
się należytym szacunkiem wśród rodziców, ale 
wzbudzał też respekt wśród samych uczniów. 
Dbał o dobrą atmosferę w pracy i serdeczne re-
lacje pośród nauczycieli, do grona których na-
leżała również jego małżonka, pani Krystyna.

W 1984 r. odszedł na emeryturę po przepraco-
waniu w zawodzie nauczycielskim 33 lata, ale 
nie chcąc tracić całkowitej łączności ze szkołą, 
rokrocznie wnioskował jeszcze do ówczesnego 
Wydziału Oświaty i Wychowania o możli-
wość zatrudnienia na część etatu przez lata 
kolejne. I tak aż do roku 1991. Jako emeryt, 
poza w/w przedmiotami, prowadził też lekcje 
techniki i wych. Fizycznego.

Dyrektor Tadeusz Gnoiński podsumowując 
coroczną pracę pedagogiczną swoich nauczy-
cieli, w 1987 r. napisał, że śp. Stanisław „zawsze 
służył radą i pomocą młodszym kolegom, za-
równo w sprawach dydaktycznych, jak i orga-
nizacyjnych. (…) Szczególnie wyróżnić należy 
koleżeńską postawę i zdyscyplinowanie oraz 
zrozumienie problemów szkoły i pomoc dyrek-
torowi w trakcie ich rozwiązywania”.

Tymczasem, w środowisku od dawna dojrze-
wała myśl, by radykalnie zmienić warunki na-

uki i pracy w żakowskiej szkole. 
Jak wielokrotnie podkreślał 
Dyrektor Stanisław Prus, nowy 
budynek szkoły udało się po-
budować dzięki niespotyka-
nemu zaangażowaniu społecz-
nemu rodziców i mieszkańców 
Żakowa oraz olbrzymiemu wy-
siłkowi finansowemu Gminy.

Kiedy w 2009 r. powierzono mi 
stanowisko dyrektora szkoły 
w Żakowie, on od pierwszych 

dni wspierał mnie i szczerze mi dopingował. 
Żakowska szkoła zawsze mogła liczyć na jego 
wsparcie, zainteresowanie i dobrą radę, a Dy-
rektor Prus nigdy nie szczędził nam wszyst-
kim ciepłych słów i serca. Dopytywał o relacje 
w gronie nauczycielskim, zaangażowanie ro-
dziców, ale też o współpracę z organem prowa-
dzącym, wiedząc jak istotna jest to zależność. 
Wraz z małżonką, pojawiał się na wszystkich 
szkolnych uroczystościach, na które był za-
praszany i widać było szczerą radość z tych 
spotkań. Chętnie zabierał głos na tych uro-
czystościach, niezmiennie dobrze nam życząc. 
W 2014 r. po odrestaurowaniu Pałacu w Żako-
wie, pojawiliśmy się tam z okazji Święta Eduka-

cji. Jego opowieściom, anegdotom i wspomnie-
niem nie było końca. Był duszą towarzystwa  
i prawdziwym gawędziarzem. Tematów do roz-
mowy nigdy nam nie brakowało.

Kiedy w 2017 r. organizowany był Jubileusz 
100-lecia szkoły, wraz ze swoją małżonką Kry-
styną, zaangażowali się w przygotowania do tej 
uroczystości. Pomogli mi spisać historię na-
szej szkoły, ale też spotkali się z młodzieżą, 
opowiedzieli o swoich szkolnych perypetiach 
z uczniami, o tym jak wyglądała szkoła i wa-
runki do nauki i pracy w latach 70. oraz o tym, 
jak oboje – ramię w ramię – zabiegali o ich po-
prawę w latach kolejnych.

Ten piękny Jubileusz był też okazją do przy-
wołania pamięci  o zdarzeniach i ludziach 
współtworzących dzieło, którego kiedyś zo-
staliśmy spadkobiercami, a teraz mamy moż-
liwość zapisywać jego kolejne karty. Był to 
też moment na najszczersze podziękowania  
i słowa uznania dla śp. Stanisława Prusa za 
jego oddanie, wsparcie i wierną obecność –  
on wiedział doskonale,  czym ta szkoła  jest 
dzisiaj dla nas, kim dla nas są nasi uczniowie 
i jak wielką wartość stanowi dla wszystkich to 
wspólne dobro, jakim jest SZKOŁA.

Była to piękna okazja do wspomnień, które – 
choć minione – zawsze pozostają w pamięci, 
chociaż czas je porządkuje i wartościuje, to jed-
nak niezmiennie dodaje im blasku. Trudno bo-
wiem być obojętnym wobec miejsca, w którym 
zostawiło się część swojego życia…

Śp. Stanisław nigdy obojętny nie był, a nasza 
szkoła zajmowała w jego sercu i pamięci ważne 
miejsce. Chcemy odwdzięczyć się tym samym 
i na zawsze zachować w pamięci Człowieka, 
który zostawił część swojego życia w Żakowie.

Cześć Jego Pamięci!

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

Anna Duszczyk
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jakjak  sukcesy sportowesukcesy sportowe

UKS Berek Żaków 
UKS zorganizował już kilka wyjątko-

wych imprez sportowych w tym 
roku szkolnym. Chłopcy z klas V-VIII rywa-
lizowali o mistrzostwo szkoły w piłce noż-
nej, dziewczęta z klas V-VIII o mistrzostwo 
szkoły w siatkówce, a dzieci z przedszkola i klas 
I-IV wzięły udział w Jesiennym Biegu Zawi-
szy i w Mikołajkach na Sportowo. Mamy też 
na swoim koncie sportowe sukcesy na forum 
gminy i poza nim. 

30 października odbyły się Mistrzostwa Gminy 
Siennica w tenisie stołowym. 

Złote medale w swoich grupach wiekowych 
wywalczyli: Filip Żukowski i Mateusz Rokicki 
(kl. 1-3), Filip Michalik (kl. 4-6) i Daniel Nie-
przecki (kl. 7-8). Srebrne medale wywalczyli: 
Kacper Michalik (kl. 1-3) i Mateusz Guzow-
ski (kl. 4-6). 

20 listopada odbył się z kolei pierwszy etap II 
Siennickiego Grand Prix w tenisie stołowym 
pod patronatem Wójta Gminy Siennica.
• Filip Żukowski  

- 2. miejsce w kategorii klas 1-3
• Filip Michalik  

– 1. miejsce w kategorii klas 4-6
• Oskar Śluzek  

– 1. miejsce w kategorii klas 7-8

• Szymon Świder  
– 2. miejsce w kategorii klas 7-8

Ponadto w kategorii OPEN debel 2. miejsce 
zajął Oskar Śluzek.

Większość weekendów zawodnicy trenują 
i startują.

Pierwsze miejsce w Piasecznie na tamtej-
szym Grand Prix zajął Oskar Śluzek, który 
bardzo dobrze wypadł również w Wiązow-
nej, gdzie zajął miejsce 2.

GRATULUJEMY!

A tymczasem nasi zawodnicy i trener Janusz 
Wójtowicz przygotowują się do kolejnych roz-
grywek i mistrzostw szkoły.

Tenis Stołowy w Gminie Siennica
W dwie niedziele – 20 listopada i 11 grud-

nia, odbyły się dwa etapy II Siennic-
kiego Grand Prix w tenisie stołowym. Udział 
w turniejach wzięli uczniowie szkół podstawo-
wych, zawodnicy w kategorii OPEN SINGIEL 
i pary w kategorii OPEN DEBEL. Na półmetku 
tabele kształtują się następująco:

Dziewczęta
1 Nikola Czyż   
160
2-3 Weronika Purgał  100
2-3 Katarzyna Purgał  100

Chłopcy kl. 1-3
1 Oliwier Mielczarek  200
2-3 Filip Żukowski  80
2-3 Maciej Szwaczkiewicz 80

Chłopcy kl. 4-6
1 Filip Michalik  180

2 Mateusz Guzowski  130
3 Kamil Zagrabski  110

Chłopcy kl. 7-8
1 Oskar Śluzek  200
2 Szymon Świder  140
3-4 Kamil Maciołek  80
3-4 Daniel Nieprzecki  80

OPEN
1 Karol Struczewski  180
2 Wojciech Nowakowski 160
3 Mirosław Podstawka 80
4 Bogdan Jurkowski  70
5 Artur Senktas  65

OPEN DEBEL
1-2 Śluzek/Kotowski  110
1-2 Brodzik/Świątek  110
3-4 Wojdalski/Nowakowski 100
3-4 Gaładyk/Podstawka 100
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jak jak skupiskoskupisko  rozmaitościrozmaitości

Informujemy, że na konkurs z numeru 14. doty-
czący „Patriotycznego promotora miejsc pamięci 
narodowej” nie wpłynęły żadne prace, stąd brak 
jego zwycięzców.

Jeśli zadanie z poprzedniego konkursu nie przy-
padło Czytelnikom do gustu lub okazało się zbyt 
trudne, to zachęcamy do zapoznania się z warun-
kami następnego…

W związku z przypadającą w 2023 roku 160. rocz-
nicą wybuchu Powstania Styczniowego chcemy 
zaangażować lokalną społeczność w pogłębienie 
wiedzy na ten temat. Zadanie konkursowe polega 
na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej Po-
wstanie Styczniowe – może to być scena walk czy 
udzielania pomocy rannym uczestnikom powsta-
nia, portret powstańca z ówczesnym uzbrojeniem 
i umundurowaniem, mogiła powstańcza itp…

Czekamy na ciekawe pomysły! Warto poszukać 
inspiracji w historii przebiegu powstania i jego 
związków z terenem naszej gminy.

Technika prac dowolna, prace płaskie w formacie 
A3, podpisane imieniem, nazwiskiem i wiekiem 
autora na odwrocie pracy. Prace można składać 
do 15 lutego 2023 r. w siedzibie Redakcji wraz 
z wypełnioną kartą zgłoszenia (do pobrania na 
bibliotekasiennica.pl zakładka: Sienniczka). Naj-
lepsze prace otrzymają nagrody, zaś wszystkie zo-
staną zaprezentowane na wystawie w Bibliotece 
podczas oficjalnych obchodów okrągłej rocznicy 
Powstania Styczniowego. Szczegóły niebawem.

Zapraszamy do zabawy!               

Uwaga!  
Konkurs!
Spróbuj swoich sił!

Info
Istnieje możliwość nadsyłania materiałów 

– tekstów i zdjęć (jako osobne pliki) do na-
stępnego numeru Czasopisma do 20 marca 
2023 r. 

Teksty: max. 4 000 znaków (ze spacjami); 
zdjęcia: ok. 3-5 szt., dobrej jakości: szero-
kość 1000-1200 px, wysokość dowolna, min. 
300 dpi (zdjęcia nieostre lub niedoświetlone 
nie będą załączane do artykułów). W tytule 
wiadomości proszę wpisać: „Sienniczka 

– artykuł”.
Bardzo prosimy o przestrzeganie limitów 

znaków i grafik oraz o podpisywanie artyku-
łów nazwiskami autorów. Z góry dziękujemy 
i zapraszamy do współtworzenia naszej Sien-
niczki.                               

W tym roku pomyślnie został utworzony Sztab 31 Finału WOŚP przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Siennicy. Serdecznie zapraszamy osoby prywatne, firmy i in-
stytucje gotowe przeznaczyć na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy swoje 
produkty i przedmioty. Zbiórka fantów trwa do 20.01.2023 w siedzibie Biblioteki, ul. 
Mińska 33. Finał wydarzenia zaplanowany jest na 29.01.2023 również w Bibliotece. 
O wszystkich działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.                       
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