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800 - LETNIA HISTORIA SIENNICY W WIELKIM SKRÓCIE

1220 Konrad Książę Mazowsza i Kujaw przejmuje Siennicę od zakonu Norbertanek w Strzelnie

1515 Kapituła Poznańska podejmuje decyzję o powstaniu parafii Siennica

1526 Księżna Anna na Mazowszu nadaje rodowi Siennickich prawa miejskie na Janowo (pozostała jednak Siennica)

1528 Biskup poznański Jan Latalski eryguje parafię w drewnianym kościele p.w. św. Jana Chrzciciela

1559 Przy kościele powstaje szkoła parafialna z rektorem Augustynem Wattiusem

1577 Na miejscu zniszczonego kościoła powstaje nowy, z bali modrzewiowych

1698 Kończy się budowa trzeciego już kościoła modrzewiowego; istnieje on do 1939 r.

1655-1721 Wojny kozackie, potop szwedzki i wojna północna przynoszą liczne zniszczenia i pożary w Siennicy; następuje regres handlu 
i powolny upadek miasta

1760 Na wzgórzu poza miastem powstaje murowany barokowy kościół z klasztorem oo. reformatów

1794 Zjazd szlachty ziemi siennickiej, która podpisuje akt przystąpienia do powstania kościuszkowskiego

1815 W obwodzie stanisławowskim zostaje utworzony powiat siennicki

1818 Siennica staje się dekanatem, w skład którego wchodzi 17 parafii

1830-1863 Miasto doznaje wielu zniszczeń wskutek kwaterowań i przemarszów wojsk powstania listopadowego i styczniowego

1864 Władze carskie likwidują zakon reformatów w odwecie za pomoc powstańcom; świątynia staje się filią kościoła parafialnego

1866 W budynku klasztornym władze carskie organizują szkołę dla nauczycieli ludowych (kursy nauczycielskie)

1869 Dekretem carskim Siennica traci prawa miejskie

1872 Powstaje carskie Seminarium Nauczycielskie i szkoła gminna; trwa rusyfikacja narodu polskiego

1900 Budowa nowej plebanii przy kościele poreformackim, który staje się parafialnym

1905 Strajk szkolny – walka o nauczanie w języku polskim

1911 Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy

1916 Początki szkolnictwa polskiego; Rosjanie wycofują się; rozpoczyna się okupacja niemiecka

1918 Polska niepodległa!

1920 Uczniowie i nauczyciele Seminarium Nauczycielskiego ruszają na wojnę polsko-bolszewicką

1926 Kończy się budowa nowego gmachu Seminarium Nauczycielskiego (dziś Zespołu Szkół im H. i K. Gnoińskich)

1939 Siennica płonie! W pożodze wojennej ginie bezpowrotnie 80% zabudowy, w tym zabytkowy kościół modrzewiowy, urząd 
gminy, drewniana szkoła podstawowa... Powstaje murowany budynek szkoły podstawowej

1944 W czasie walk frontowych płonie kościół barokowy z budynkiem poklasztornym, wszystkie dokumenty parafialne i szkolne 
wraz z biblioteką

1950 Powstaje Gminna Biblioteka Publiczna

1989 Dekretem Kardynała Józefa Glempa w Siennicy osiedlają się siostry Kapucynki Najświętszego Serca Jezusowego

1990-2020
następuje dynamiczny rozwój Siennicy: rozbudowa szkoły podstawowej, budowa pełnowymiarowej hali sportowej, sieci 
kanalizacyjnej i gazowej; powiększenie Siennicy o sołectwo Stara Wieś; konsekracja zrekonstruowanego ołtarza w kościele 
parafialnym; powstają stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, sekcje zainteresowań...

2020 Rozpoczyna się budowa Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy w Siennicy
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Dobiegł końca niezwykle trudny rok szkolny 
2019/2020. Nasze placówki oświatowe sprostały no-
wym wyzwaniom. Dziękuję dyrektorom szkół i przed-
szkola, nauczycielom, rodzicom oraz uczniom, za trud 
i zaangażowanie. Życzę udanego, bezpiecznego wypo-
czynku.

Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia. Pomimo 
znoszenia obostrzeń, pamiętajcie proszę, że epidemia 
nadal trwa, zachowujcie dystans i środki ostrożności.

Dbajmy o siebie nawzajem.

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Teryto-
rialnego. To święto, które upamiętnia pierw-

sze wolne wybory samorządowe z 27 maja 1990 r. 
Dla uczczenia tego wyjątkowego święta dokonaliśmy 
wmurowania kamienia węgielnego w nowo powstają-
cy budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego 
Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy w Siennicy. Wszyst-
kim, którzy na przestrzeni tych 30-tu lat przyczynili 
się do rozwoju Gminy Siennica dziękuję oraz życzę 
zdrowia, wytrwałości, niegasnącego zapału i siły. Za-
praszam do dalszej pracy na rzecz naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że pomimo trudnego czasu zwią-
zanego z trwającą epidemią, gmina realizuje swoje 
zadania i zaplanowane inwestycje. Z sukcesem pozy-
skujemy też nowe środki finansowe. W bieżącym roku 
pozyskanie ich szacujemy na rekordową kwotę 5 555 
225 złotych. To pieniądze niezwykle potrzebne. Umoż-

Szanowni Państwo!
jakjak  słowem wstępusłowem wstępu

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
ul. Latowicka 9
05-332 Siennica
tel./fax 25 757 22 76
e-mail: gbpsiennica@poczta.fm

Zespół Redakcyjny w składzie:
Monika Pszkit, Elżbieta Jurkowska

Projekt graficzny/ Skład:
Marcin Ławrysz
Druk: Foldruk Media
Nakład: 1000 egzemplarzy
Na okładce: zdj. archiwalne GBP
Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej na:
www.bibliotekasiennica.pl
www.ugsiennica.pl

Urząd Gminy w Siennicy
ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica
tel. 25 757 20 20, fax 25 757 20 95
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Autorem tekstów działu „Sprawny urząd” jest  
Urząd Gminy w Siennicy

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian 
w nadsyłanych tekstach.

liwią realizację wielu ważnych zadań, posłużą rozwo-
jowi naszej gminy, przez co poprawią jakość życia jej 
mieszkańców.

1 czerwca, w Dzień Dziecka, po raz pierwszy symbo-
licznie powitaliśmy nowo narodzonych mieszkańców 
naszej gminy. Dzieci urodzone w 2020 r. i zameldowa-
ne w Gminie Siennica otrzymały upominki, a rodzice 
listy gratulacyjne. Chciałbym, aby takie symboliczne 
powitanie nie tylko promowało macierzyństwo, ale 
przede wszystkim wpływało na poprawę demografii 
w naszej gminie.

30 czerwca, Rada Gminy w Siennicy jednogłośnie 
udzieliła mi wotum zaufania oraz absolutorium. Tak 
wysokie, zgodne poparcie, jest dla mnie niezwykle 
ważne i motywuje do dalszej pracy. Wójt Gminy Siennica

I najbardziej imponujący fakt: środowisko nauko-
we potwierdza, że najstarsza pisemna wzmianka 
o Siennicy zachowała się w dokumencie sporządzonym 
w Radziejowie 15 czerwca 1220 r. Albert, prepozyt 
klasztoru norbertanek w Strzelnie, oświadcza w nim, 
że dokonał zamiany kilku wsi, w tym Siennicy [Zen-
niza], z księciem Konradem Mazowieckim. Wzmianka 
ta dowodzi, że nasza osada istnieje od co najmniej 800 
lat! Więcej dowiecie się Państwo na następnych stro-
nach naszego Czasopisma. 

Życzymy przyjemnej „wyprawy w czasie”...

Oddajemy w Państwa ręce historyczny numer 
Sienniczki. Historyczny z kilku powodów.

Właśnie minął rok od ukazania się pierwszego wyda-
nia naszego Gminnego Czasopisma! Jest nam bardzo 
miło, że coraz częściej dopytujecie Państwo o każdy 
kolejny numer. Cieszy nas niezmiernie, że Sienniczka 
pozyskała zarówno stałych Czytelników, jak i autorów 
testów, których grono sukcesywnie się powiększa.

Po wtóre aktualny numer wzbogacił się o nowy dział 
– Skarbnica historii, w którym przeczytacie Państwo 
o fascynujących losach ludzi związanych z naszą Gmi-
ną oraz o cudownych miejscach, które być może mija-
my na co dzień bezrefleksyjnie, nie wiedząc, jaką mają 
wartość i jak barwne historie w sobie kryją.

  Redakcja
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W akcję szycia maseczek dla mieszkańców Gminy Siennica 
pod tym właśnie hasłem włączyło się wielu wolontariuszy, 

dlatego przebiegła ona niezwykle sprawnie i w czasie tygodnia, 
do mieszkańców Gminy Siennica trafiło prawie 6000 maseczek. 
Bez Waszego zaangażowania, umiejętności i poświęconego czasu, 
uszycie, spakowanie, a następnie dostarczenie 
maseczek nie byłoby możliwe. Daliście innym 
cząstkę samych siebie, bezinteresownie okazali-
ście pomoc, a jak mówił święty Jan Paweł II: „Je-
dynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby in-
nego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca 
wyciągnie dłoń, pomocną dłoń.”

Słowa podziękowania kieruję do: Pań ze wszystkich działających 
na terenie naszej gminy Kół Gospodyń Wiejskich, uczestniczek 

Bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą

Jesteście wyjątkowymi,
wspaniałymi ludźmi.

Klubu Senior +, przedstawicieli Koła Emerytów i Rencistów, Sióstr 
Kapucynek, uczestniczek Ośrodka Przylesie z Bożej Woli, stra-
żaków ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu naszej gminy, radnych Gminy Siennica, sołtysów, pracow-
ników: Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz bardzo wielu 
ludzi dobrej woli, którzy przyłączyli się do naszej 
akcji.
Drodzy Wolontariusze, życzę Wam dużo zdrowia 
i pamiętajcie: DOBRO WRACA!

Wójt Gminy Siennica

Setne 
wspomnienie 
urodzin Papieża 
Polaka

18 maja 1920 r. w Wadowicach uro-
dził się Karol Wojtyła – arcybiskup, 

metropolita krakowski, kardynał, papież 
Jan Paweł II, ogłoszony w kwietniu 2014 r. 
świętym. W 100. rocznicę urodzin Papieża 
Polaka, Wójt Gminy Siennica złożył kwia-
ty pod pomnikiem świętego Jana Pawła II. 
Pomnik papieża powstał (na skwerze Jego 
imienia) przy Urzędzie Gminy w 2014 r. 
Ufundowali go wdzięczni za łaski miesz-
kańcy gminy.

Środki ochrony dla OSP

W związku z trwającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epi-
demią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, Samorząd Woje-

wództwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 8 mln. złotych na za-
kup środków ochrony indywidualnej dla strażaków jednostek OSP 
funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga-
śniczego. W dniu 12 czerwca Pani Marszałek Janina Ewa Orzełow-
ska przekazała strażakom z OSP Siennica oraz OSP Żaków płyn do 
dezynfekcji, jednorazowe maseczki, kombinezony oraz rękawice, 
a także hełmy lekkie i komplety ubrań specjalnych.

27 czerwca odbył się dwuetapowy turniej 
tenisa ziemnego. 

W deblu zwycięstwa odnieśli Daniel Zyśk 
i Zenon Kosut, zdobywając 12 punktów, dru-
gie miejsce zajęli Wojciech Nowakowski i Mi-
chał Zyśk – 10 pkt., trzecie miejsce natomiast 
– Janosz Izdebski  i Krzysztof Kosut – 10 pkt. 
Ogółem startowało 5 par.

W grach indywidualnych pierwsze miejsce 
zajął Wojciech Nowakowski, drugie – Bar-
tek Chmielewski, trzecie – Krzysztof K osut. 
W turnieju uczestniczyło 11 zawodników 
z Gminy Siennica.

Świętojański 
turniej 
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Kamień węgielny w 30-lecie samorządności

W dniu 27 maja dokonano wmurowa-
nia kamienia węgielnego w powsta-

jący właśnie budynek Gminnej Biblioteki 
Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury 
i Urzędu Gminy w Siennicy. Aktu tego do-
konali: Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Zenon Jurkowski, Wójt Gminy Siennica 
Pan Stanisław Duszczyk, Dyrektor GBP 
Pani Elżbieta Jurkowska oraz przedstawi-
ciel Wykonawcy Pan Arkadiusz Nowicki. 
Pomimo skromnego charakteru uroczy-
stości (ze względu na pa-
nującą epidemię) miała 
ona wyjątkową, wręcz hi-
storyczną symbolikę – 
w naszej gminie od lat po-
trzeba miejsca, w którym 
jej mieszkańcy mogliby 
rozwijać czytelnictwo, 
swoje zainteresowania 
i pasje, organizować wy-
jątkowe wydarzenia kul-
turalne, dzielić się swoimi 
talentami. Jeszcze w tym 
roku zostanie zakończony 
I etap budowy a oddany do użytku miesz-
kańcom Gminy Siennica budynek będzie 
służył wielu następnym pokoleniom.

Inwestycja dotycząca budowy gmachu 
biblioteki realizowana jest jako zadanie 
„Biblioteka dla Siennicy” w ramach Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnic-

twa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 
2016-2020, na którego realizację Gminna 
Biblioteka Publiczna w Siennicy uzyskała 
dofinansowanie w kwocie 1 273 000 zł ze 
środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z budżetu państwa.

Wmurowanie kamienia nie przypadko-
wo miało miejsce w tym dniu, bowiem 
w Polsce 27 maja obchodzony jest Dzień 

Samorządu Terytorialnego. Jest to święto 
ustanowione dla uczczenia przeprowadzo-
nych w 1990 r. pierwszych w powojennej 
historii Polski i w pełni wolnych wyborów 
do rad gmin. Dzień ten symbolicznie roz-
począł współczesną historię polskiej sa-
morządności. W bieżącym roku przypada 
okrągła, bo 30. rocznica tego wydarzenia. 

Niniejszym prezentujemy chronologiczną 
listę włodarzy naszej gminy:

1990-1994
Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Zieliński
Wójt Gminy Krzysztof Michalik
1994-1998
Przewodniczący Rady Gminy  
Franciszek Witek
Wójt Gminy Krzysztof Michalik
1998-2002
Przewodniczący Rady Gminy  
Franciszek Witek
Wójt Gminy Witold Koseski
2002-2006
Przewodniczący Rady Gminy  
Jacek Zwierz
Wójt Gminy Grzegorz Zieliński
2006-2010
Przewodniczący Rady Gminy  
Jacek Zwierz
Wójt Gminy Grzegorz Zieliński
2010-2014
Przewodniczący Rady Gminy  
Witold Sokół
Wójt Gminy Grzegorz Zieliński
2014-2018
Przewodniczący Rady Gminy  
Zenon Jurkowski
Wójt Gminy Grzegorz Zieliński
2018-2023
Przewodniczący Rady Gminy  
Zenon Jurkowski
Wójt Gminy Stanisław Duszczyk
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Narodziny dziecka to czas, 
kiedy świeżo upieczeni ro-

dzice obsypywani są prezenta-
mi. Po raz pierwszy w tym roku 
dzieci urodzone od 1 stycznia 
2020 r. i zameldowane w Gminie 

Siennica otrzymały od Wójta upominek w postaci poduszki i kocyka 
z logo „maluszek z Gminy Siennica”. W ten sposób Wójt symbolicznie 
przywitał najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Trwająca epide-
mia uniemożliwiła zorganizowanie uroczystości i zaproszenie rodzi-
ców wraz z dziećmi do Urzędu Gminy, dlatego też miluchne wypraw-
ki dla maluchów zostały dostarczone indywidualnie 1 czerwca, czyli 
w Dzień Dziecka. Wójt Gminy przesłał rodzicom Listy gratulacyjne 
z życzeniami wszelkiej pomyślności, rodzinnego szczęścia, radości 
z wychowania dziecka oraz wielu powodów do dumy, zaś małym 
mieszkańcom życzył zdrowia i beztroskiego dzieciństwa.

Witamy maluchów w Gminie Siennica!

W dniu 30 czerwca radni Rady Gminy 
w Siennicy jednogłośnie udzielili 

Wójtowi Gminy Siennica Stanisławowi Dusz-
czykowi wotum zaufania oraz absolutorium.

Oznacza to, że publiczne pieniądze w Gminie 
Siennica wydawane są w sposób prawidło-

Jednogłośne absolutorium dla Wójta
wy. Podczas posiedzenia Rady Gminy Wójt 
przedstawił sprawozdanie z realizacji ubie-
głorocznego budżetu oraz pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zastrze-
żeń do realizacji budżetu nie miała też Komi-
sja Rewizyjna Rady Gminy w Siennicy, która 
wnioskowała o udzielenie Wójtowi absolu-

torium. Wniosek Komisji Rewizyjnej został 
przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Wójt Stanisław Duszczyk podziękował rad-
nym za okazane zaufanie oraz dobrą współ-
pracę.

Miluchne 
wyprawki dla 
maluchów
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Kolejne fundusze dla Gminy
1 lipca w Miejskiej Szkole Artystycznej 

w Mińsku Mazowieckim Wójt Gminy 
Siennica podpisał umowę z Samorządem 
Województwa Mazowieckiego na:

1. Przyznanie pomocy finansowej 
w ramach „Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 
2020”, środki zostaną przeznaczone na:
• doposażenie placu zabaw w sołec-

twie Kośminy – 10 000 zł,
• doposażenie placu zabaw w sołec-

twie Bestwiny – 10 000 zł,
• doposażenie placu zabaw w sołec-

twie Grzebowilk – 10 000 zł,
• modernizację placu zabaw w so-

łectwie Zglechów – 10 000 zł,
• zakup odzieży i sprzętu ppoż. dla 

OSP w Starogrodzie – 10 000 zł,
2. Udzielenie dotacji na zadanie z zakre-

su budowy i modernizacji dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych, środki 
zostaną przeznaczone na:
• przebudowę drogi gminnej 

w miejscowości Nowy Zglechów 
(etap I) – 95 000 zł,

3. Przyznanie pomocy finansowej 
w ramach zadania MAZOWIECKIE 

STRAŻNICE OSP-2020, środki zosta-
ną przeznaczone na:
• wymianę drzwi garażowych 

w budynku użytkowanym przez 
jednostkę OSP w Łękawicy – 
20 000 zł.

Na posiedzeniu w dniu 7 lipca Sejmik Wo-
jewództwa Mazowieckiego zdecydował 
o udzieleniu wsparcia gminom powiatu 
mińskiego w ramach programu Mazowiec-
ki Instrument Wsparcia Ochrony Powie-
trza MAZOWSZE 2020. Gmina Siennica 
otrzyma 147 390,00 zł na inwentaryzację 
indywidualnych źródeł ciepła.

Wizyta Posłanki na Sejm

Wyposażenie pracowni 
informatycznej w Żakowie

30 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została 
umowa partnerska na realizację projektu pn. „Mazowiecki 

program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 
zdalnego”. W ramach tego projektu Gmina Siennica otrzyma wy-
posażenie pracowni informatycznej dla Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Żakowie.

W dniu 3 lipca br. na zaproszenie Wójta 
Gminy Siennica, w Urzędzie Gminy 

gościła Posłanka na Sejm Pani Bożena Że-
lazowska. Podczas spotkania omówiono 
problemy związane z istotnym zmniejsze-
niem dochodów budżetu gminy, którego 
głównym powodem są malejące wpływy 
z podatku dochodowego, a także niepo-

krywająca wydatków bieżących na oświatę, 
wysokość subwencji oświatowej. Ponadto 
Pan Wójt zwrócił uwagę na problemy gmi-
ny w zakresie gospodarki odpadami oraz 
rosnącymi opłatami za odbiór odpadów od 
mieszkańców.
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ny – damy pole do działania amatorom 
tańca, śpiewu, rękodzieła i tradycji rze-
mieślniczych, teatru, filmu, fotografii, pió-
ra a także kolekcjonerom, których zbiory 
będziemy prezentować na wystawach cza-
sowych... W zależności od wieku, potrzeb 
i zamiłowań, w naszej „bibliotece z kultu-
rą” znajdzie się miejsce dla każdego, kto 
pragnie spełniać się artystycznie.

Duże znaczenie dla Gminy ma również 
pozyskane w 2018 r. przez Bibliotekę 
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 
2016-2020 w kwocie 1 273 000 zł.

Śmiało można uznać, że decyzja o realiza-
cji niniejszej inwestycji była słuszna, gdyż 
pozyskane środki umożliwią wybudowa-
nie zupełnie nowego, służącego mieszkań-
com gminy budynku, przy wydatkowaniu 
z budżetu gminy kwoty o wiele niższej, 
w stosunku do tej, jaką planowano prze-
znaczyć na nadbudowę obecnej siedziby 
Urzędu Gminy.

(UG)

dydaktyczno-historycznym i nowocze-
snym placem zabaw na świeżym powie-
trzu, parkingiem, oświetleniem i terenem 
zieleni. Parter budynku zajmą Biblioteka 
i Ośrodek Kultury, zaś pierwsze piętro – 
Urząd Gminy.

Realizacja zadania udoskonali warunki 
funkcjonowania biblioteki. Brak barier 

architektonicznych pozwoli wzbogacić 
ofertę biblioteczną o zajęcia dostosowa-
ne do każdej grupy wiekowej i osób nie-
pełnosprawnych. Powstaną nowoczesne 
pomieszczenia biurowe, socjalne, wypo-
życzalnia dla dorosłych, dział dla dzieci, 
czytelnia internetowa i ogólna, sala wie-
lofunkcyjna w pełni wyposażona w urzą-
dzenia multimedialne i odpowiednie rega-
ły do eksponowania regionaliów oraz prac 
sekcji zainteresowań. Będzie to miejsce 
spotkań autorskich i tych promujących 
czytelnictwo; miejsce szkoleń, warszta-
tów, eventów itp. Powstaną zupełnie nowe 
miejsca w infrastrukturze biblioteki: letnia 
czytelnia i tarasy historyczno-dydaktyczne 
a przy wejściu do biblioteki - nowoczesny 
system automatycznych zwrotów książek.

W zakresie kultury pojawi się zupełnie 
nowa oferta dla mieszkańców naszej gmi-

13 lipca w Miejskiej Szkole Artystycz-
nej w Mińsku Mazowieckim uro-

czyście podpisano umowy o udzielenie 
dotacji z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach Instrumentu wspar-
cia zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju Województwa Mazowieckiego 
na dofinansowanie realizacji zadania pn. 
„Budowa budynku Gminnej Biblioteki 

Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz Urzędu Gminy w miejscowości Sien-
nica wraz z dostawą wyposażenia meblo-
wego i informatycznego”. W uroczystości 
tej udział wzięli: Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, Członkinie 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc, 
Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk 
oraz Skarbnik Gminy Siennica Renata No-
wakowska. Dzięki staraniom Wójta Gminy 
wspomniana budowa zostanie dofinanso-
wana kwotą 2 956 200 zł. Jest to najwyższa 
dotacja, jaką udało się pozyskać dla Gmi-
ny Siennica na przestrzeni ostatnich 30 lat. 

Przedsięwzięcie ma na celu budowę 
3-funkcyjnego budynku użyteczności pu-
blicznej (dwie kondygnacje o pow. użytko-
wej ok. 1500 m2) wraz z: wew. instalacją 
gazową i wodno-kanalizacyjną, tarasem 

jakjak  sprawny urządsprawny urząd

Gmina Siennica z rekordową dotacją
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Solidny bon inwestycyjny

Zdalna Szkoła

Dofinansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Folie rolnicze

Gmina Siennica otrzymała symboliczny 
bon inwestycyjny w ramach Rządowe-

go Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwo-
tę 1 232 779,00 zł. Źródłem finansowania 
projektu jest Fundusz COVID-19. Wspar-
cie jest bezzwrotne.

Celem projektu jest wsparcie szkół 
z terenu Gminy Siennica w systemie 

kształcenia zdalnego. Planowanym efektem 
jest zakup 38 zestawów do pracy zdalnej, 
w których skład wchodzi: laptop, myszka 
i słuchawki oraz przekazanie ich szkołom 
z terenu naszej gminy.

Wartość projektu wynosi 68 932,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 
100% wartości projektu.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Siennica!

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie 
do przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Wnioski wraz z załącznikami można składać 
w Urzędzie Gminy w Siennicy, ul. Kołbielska 
1, 05-332 Siennica.

Wójt Gminy Siennica informuje o możli-
wości dostarczenia do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
folii rolniczych i innych odpadów pocho-
dzących z działalności rolniczej (folia rol-
nicza, siatka do owijania balotów, sznurek 
do owijania balotów, opakowania po nawo-
zach, opakowania typu Big Bag).

Odpady można dostarczyć do PSZOK 
w każdą sobotę w godzinach 7:00 – 14:00.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to 
środki przeznaczone na dotacje dla gmin, 
powiatów i miast. Wysokość wsparcia jest 
wynikiem relacji wydatków majątkowych 
i zamożności gmin i powiatów.

Środki przekazane przez rząd będziemy 
mogli wykorzystać na bliskie ludziom in-
westycje, które wpłyną na poprawę jakości 
życia naszych mieszkańców.

UWAGA: Odpady przeznaczone do odbio-
ru należy składować i dostarczyć do PSZOK 
podzielone na frakcje (folia rolnicza, siatka 
do owijania balotów, sznurek do owijania 
balotów, opakowania po nawozach, opa-
kowania typu Big Bag) zwinięte w bele lub 
rolki umożliwiające ich zważenie.

Zasady przyznawania dotacji określa Regu-
lamin programu udzielania dotacji celowych 
na realizację budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków ze środków budżetu Gminy 
Siennica dostępny na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Siennicy w zakładce „Pro-
gram Budowy Przydomowych Oczyszczalni 
Ścieków”.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Siennica!

Zwracam się do Was z prośbą o racjonalne 
gospodarowanie odpadami – przemyśla-
ne zakupy, segregowanie odpadów zgod-
nie z wytycznymi, zmniejszanie objętości 
odpadów. Ilość odpadów wytworzonych 
przez mieszkańców naszej Gminy w tym 
roku jest ponad 60% większa niż w latach 
ubiegłych.
- Dokonujmy świadomych i rozsądnych 
decyzji przy robieniu zakupów, aby nasze 
gospodarstwa domowe nie wytwarzały 
góry odpadów;
- Zmniejszajmy objętości odpadów – 
zgniatajmy butelki i inne opakowania

z tworzyw sztucznych, składajmy opako-
wania papierowe i kartony; - Zadbajmy 
o nasze przydomowe ogródki poprzez 
kompostowanie odpadów biodegrado-
walnych – właścicielom nieruchomości, 
którzy pomyśleli o zagospodarowaniu 
odpadów zielonych we własnym zakresie 
i posiadają własny kompostownik przy-
sługuje częściowe zwolnienie z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Przypominam rolnikom, że folia 
rolnicza wykorzystywana do sianokiszo-
nek i kiszonek czy sznurki i siatki do balo-
tów oraz worki typu BIG BAG NIE SĄ od-
padami komunalnymi. W związku z tym 
prosimy, aby podczas zbiórki odpadów 

komunalnych nie wystawiali w/w odpa-
dów. W tym roku średnia produkcja odpa-
dów komunalnych na jednego mieszkań-
ca wynosi MIESIĘCZNIE AŻ 25 KG! To 
oznacza prawie kilogram śmieci dziennie! 
A stawka za odbiór jednego kilograma to 
około 1,24 zł. POMYŚLMY, czy produkt, 
który kupujemy może być w opakowaniu 
wielorazowym lub czy możemy kupić go 
bez duopakowania. To MY decydujemy 
o tym, co znajdzie się w naszym koszyku 
i MY płacimy zarówno za towar, jak i wy-
tworzone odpady.

(UG)
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Tak oto zakończyła się II kadencja Młodzieżowej Rady Gminy 
(MRG) w Siennicy, która trwała w okresie od czerwca 2018 

r. do czerwca 2020 r. Młodzieżowa Rada składa się z 15 radnych. 
Przez dwa lata swojej działalności MRG współorganizowała oraz 
inicjowała wiele wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Siennica. 
Były to m.in. Orszak Trzech Króli współorganizowany z Biblioteką 
oraz Parafią Siennica, Koncerty Pieśni Patriotycznych oraz Święto 
3-go maja na sportowo, którego - w wyniku trwającej epidemii ko-
ronawirusa - nie udało się zorganizować w tym roku. Młodzieżowi 
radni spotykali się średnio raz w miesiącu na sesjach i omawiali 
bieżące sprawy, m.in. opiniowali projekty Rady Gminy w Siennicy 
dotyczące problemów młodych ludzi.

W imieniu radnych II kadencji MRG chciałbym bardzo podzięko-
wać wszystkim, którzy uczestniczyli w inicjatywach wspieranych 

przez naszą Radę. To Państwa obecność dodawała nam sił do ko-
lejnych działań, motywowała do poszukiwania nowych projektów, 
które mogliśmy do Państwa skierować. Dzięki pozytywnemu od-
biorowi naszych działań czuliśmy, że mają one sens. Dziękujemy 
również wszystkim osobom, które nas wspierały i bez których na-
sza MRG nie mogłaby powstać oraz tym, z którymi współorgani-
zowaliśmy wszelkie przedsięwzięcia. Dziękujemy bardzo!

Zapraszamy do licznego udziału w wydarzeniach współtworzo-
nych przez następną kadencję Młodzieżowej Rady Gminy!

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Gminy

Jakub Mazek

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Siennica z dnia 10 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy w Siennicy uchwały Nr XX.0007.168.2020 
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w miejscowości Żaków, gmina Sien-
nica (dla działek o numerach ewidencyjnych 373/2 i 378/2).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany pla-
nu.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy 
Siennica, ul. Kobielska 1, 05-332 Siennica, w terminie do dnia 
11 sierpnia 2020 r. 

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

Wnioski niedotyczące zakresu zmiany planu oraz złożone 
po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez 
rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gmi-
ny Siennica.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobo-
wych znajduje się w Urzędzie Gminy w Siennicy. Dane osobowe 
zawarte we wniosku będą przetwarzane dla potrzeb procedury 
sporządzania projektów planów.

Wójt Gminy Siennica



Sienniczka NR 2 (5) 2020 11

jak jak solidnasolidna  EdukacjaEdukacja

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy

Zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. 
Ostatnie tygodnie, z uwagi na zdalne 

nauczanie, to był dla wszystkich wyjątko-
wo pracowity i trudny czas. Zdajemy sobie 
sprawę i doceniamy jak wielki wysiłek za-
równo uczniowie, jak i ich rodzice włożyli 
przez ten czas w edukację. Obecna trudna 
sytuacja związana z koronawirusem jest 
dla wszystkich ogromnym wyzwaniem, 
dlatego tym bardziej dziękujemy za zrozu-
mienie i wzajemną życzliwość. W szkole od 
marca do czerwca wiele się działo. Dzięki 
nauczycielom odbyło się kilka szkolnych 
konkursów, w które uczniowie bardzo się 
zaangażowali.

Na początku marca szkoła przystąpiła do 
ogólnopolskiego programu edukacyjnego 
„Działaj z imPETem”. Zadaniem konkurso-
wym było wykonanie Eko-Kącika. W pro-
gramie szkoła zajęła 26 miejsce.

Konkursy, które zostały zorganizowane 
w naszej szkole to:

• konkurs fotograficzny „Ptaki z nasze-
go otoczenia” realizowany w ramach 
projektu świetlicowego „Ptasie Trele”;

• konkurs plastyczny i konkurs wiedzy 
„Nasz patron - Henryk Sienkiewicz”. 
Głównymi celami konkursów było po-
szerzenie wiedzy o autorze oraz jego 
twórczości, rozwijanie wrażliwości 
artystycznej a także promowanie czy-
telnictwa;

• konkurs plastyczny „Droga do medalu 
- moja ulubiona dyscyplina sportowa”. 
Celem konkursu było propagowanie 
aktywnego trybu życia oraz rozwijanie 
zainteresowań sportem;

• konkurs plastyczny „Dziękujemy bo-
haterom”. Miał on na celu wyrażenie 
wdzięczności ludziom, którzy naraża-
ją swoje zdrowie, a czasem życie, aby 
nasza codzienność w dobie pandemii 
koronawirusa była normalna;

• konkurs profilaktyczny „Bezpieczni 
w sieci”. Celem konkursu było wdra-
żanie młodych internautów do rozsąd-
nego i odpowiedzialnego korzystania 
z sieci Internet.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział 

w konkursach, zaangażowanie, pomysły 
i z wielką przyjemnością gratulujemy wy-
granych!

Wiadomość z ostatniej chwili! Uczniowie 
kl. II-VIII otrzymali 2 wyniki bardzo dobre 
i 7 wyróżnień w Międzynarodowym Kon-
kursie Kangur Matematyczny. Gratulujemy 
zwycięzcom!!! Nagrody wkrótce...

Życzymy wszystkim udanych i bezpiecz-
nych wakacji!

Ewa Magdziarz i Justyna Czyżkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie

Pomimo tego, że żyjemy w niecodzien-
nych czasach, nic nie stanęło nam 

na przeszkodzie świętowania Dnia Dziec-
ka. 1 czerwca spotkaliśmy się wszyscy 
przed budynkiem szkolnym, gdzie czekały 
na nas niespodzianki. Panie Monika i Mag-
da z przedszkola wraz z przewodniczącą 
Rady Rodziców panią Magdaleną zamie-
niły się w tym dniu w bajkowe postacie. 
Panie przygotowały szereg konkurencji, 
w których każdy mógł się sprawdzić – tego 
dnia wszyscy byli zwycięzcami. Następnie 
p. Dyrektor za pierwszym razem rozbiła 
piniatę, z której wysypały się słodycze dla 
wszystkich uczestników naszego spotka-

nia. Po tych emocjonujących wydarze-
niach mogliśmy skosztować waty cukrowej 
i popcornu. Pierwszy raz korzystaliśmy 
z naszej szkolnej maszyny do popcornu, 
na którą zebraliśmy fundusze poprzez or-
ganizowanie słodkich dni w szkole. Nasza 
prażona kukurydza była bardzo smaczna, 
ale do pełni szczęścia brakowało nam tylko 
uczniów klas IV-VIII i nauczycieli! Po obie-
dzie dostaliśmy również lody.

Mamy nadzieję, że w nowym roku szkol-
nym każda impreza będzie w pełnym skła-
dzie!

(PSP)
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Jubileusz 100-lecia Stanisława Zawadki ze Swobody

Pan Stanisław święcił właśnie swe setne 
urodziny. Życzenia Seniorowi złożył 

w jego domu Wójt Stanisław Duszczyk. 
Uroczystość z udziałem Jubilata i całej 
zgromadzonej rodziny odbyła się w dniu 
25 stycznia w remizie w Łękawicy. Było 
o czym wspominać…

Stanisław Zawadka urodził się 25 stycznia 
1920 r. w Woli Siennickiej jako syn Jana 
i Franciszki z Michalików. Rodzice pro-
wadzili gospodarstwo. Pierwsze jego lata 
dorosłe przypadły już w czasach okupacji 
niemieckiej. W początku 1942 r. ożenił się 
z Władysławą Mroczek ze Swobody. I wła-
śnie na Swobodzie spędzili razem swoje 
życie.

Swoboda jako samodzielna wieś powsta-
ła dopiero w 1918 r., kiedy to w wyniku 
parcelacji małego folwarczku osiedliło 
się tu kilkanaście rodzin chłopskich spod 
Parysewa. Liderem nabywców był Józef 
Pieniążek z żoną Zofią z Mroczków, oj-
ciec późniejszego profesora Szczepana 
Pieniążka (nestora polskich sadowników). 
Zmarły w 2009 r. profesor Szczepan Pie-
niążek właśnie na Swobodzie spędził kilka 
lat swego dzieciństwa.

Najmłodszym bratem Zofii Pieniążkowej, 
matki Profesora, był Józef Mroczek - oj-
ciec Władysławy, późniejszej pani Zawad-

kowej. Zresztą większość swobodzkich 
nabywców pochodziła właśnie z rozro-
dzonej rodziny Mroczków, braci rodzo-
nych lub stryjecznych Zofii Pieniążkowej. 
Po osiedleniu się na Swobodzie młody 
Józef Mroczek został od razu powołany 
do Wojska Polskiego, gdzie uczestniczył 

w wojnie bolszewickiej 1920 r. Na froncie 
został ciężko ranny w nogę, czego skutki 
odczuwał do końca życia. Z tego tytułu 
otrzymywał też do końca życia wojsko-
wą rentę inwalidzką. Po powrocie z woj-
ska ożenił się z Józefą z Czyżów. Razem 
założyli od podstaw gospodarstwo rolne 
na Swobodzie i dochowali się trójki dzieci. 
Józef Mroczek zmarł w 1972 r., w tydzień 
po nim zmarła jego żona Józefa.

Stanisław i Władysława Zawad-
kowie wcześniej przejęli po rodzi-
cach gospodarstwo na Swobodzie, 
dawniej Stanisław 
dorabiał także szew-
stwem. Przez ponad 
50 lat oboje w cięż-
kiej i mozolnej pra-
cy uprawiali tu rolę. 
Stały rytm życia wiej-
skiego zakłócały takie 
nadzwyczajne wy-

darzenia, jak wichura 
z maja 1958 r., która spowo-
dowała zniszczenie niektó-
rych budynków i wyłamanie 
w całości lasu swobodzkiego. 
Z kolei 40 lat temu (1982 r.) 
zdarzyło się inne nieszczę-
ście, kiedy to spaliły się dziad-

kom zabudowania gospodarcze z częścią 
inwentarza.

Stanisław i Władysława wychowali kilkoro 
dzieci, z których dwóch synów już zmar-
ło. Najstarszy – Stanisław (1943-2008) był 
wieloletnim nauczycielem szkół mińskich, 
m.in. tzw. „Chemika”, pracownikiem Ku-
ratorium w Siedlcach i dyrektorem Szkoły 
Społecznej w Mińsku. Nie żyje już także 
Janusz (1945-1983) – cukiernik, dawny 
mieszkaniec Mińska. Pozostałe dzieci były 
przy Ojcu podczas rodzinnej fety: Zenon 
z Warszawy; Teresa – emerytowana na-
uczycielka ze Starogrodu, Krzysztof z Sie-
dlec i najmłodszy syn – Jerzy, dziedziczący 
gospodarstwo na Swobodzie.

Uroczystość zgromadziła całą rodzinę 
włącznie z licznymi wnukami i prawnuka-
mi mieszkającymi w Mińsku, Warszawie 
i Siedlcach. Przy samym dziadku pozosta-
je najmłodszy syn Jerzy z żoną Bogusławą, 
ich córki Renata i Sylwia, które mieszkają 
ze swoimi rodzinami na rodzinnym siedli-
sku z dziećmi Laurą i Ksawerym. Seniorzy 
rodu przez długie lata mieli tę satysfakcję, 
że żyli wspólnie z kolejnymi pokoleniami; 
pozostali w starym drewnianym domu.

Schorowana Władysława Zawadka zmarła 
w 2013 r. a pan Stanisław, mimo ułomno-
ści sędziwego wieku, nadal prowadzi ak-
tywne życie.

Bogusław Niemirka

Ślub, Siennica, 1942 r.

Stanisław i Władysława z matką Franciszką, 1973 r.

Nestor w gronie rodziny.  2020 r.
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O najdawniejszym pobycie człowieka 
na terenie Siennicy i okolic świadczą 

pozostałości jego działalności, odkryte 
w czasie badań archeologicznych (po-
wierzchniowych oraz wykopaliskowych). 
Bardzo często różnego rodzaju znaleziska 
pojawiają się w czasie prac budowlanych 
i rolniczych. Informacje o nich trafiały do 
odpowiednich służb, jak również do na-
uczycieli. Z takich znalezisk powstawały 
w szkołach kolekcje narzędzi 
krzemiennych, kamiennych 
oraz naczyń glinianych, pradzie-
jowych wyrobów metalowych 
i dawnych monet. Wiele tego 
rodzaju eksponatów możemy 
obejrzeć także w Siennickim 
Muzeum Szkolnym. Najstarsze 
świadectwa osadnictwa, pocho-
dzące z okresu mezolitu (tzw. 
kultura świderska, komornicka, 
janisławicka) to pozostałości 
obozowisk i znajdowane nad 
Świdrem krzemienne narzędzia 
ówczesnych myśliwych. Świder 
i jego dopływy były naturalny-
mi miejscami, wokół których 
skupiała się również późniejsza 
działalność człowieka. Na na-
szym terenie znajdowano także 
neolityczne narzędzia krze-
mienne, siekierki z kamienia 
gładzonego i fragmenty naczyń 
glinianych pierwszych rolni-
ków, świadczące o ich obecno-
ści. W tym okresie szczególnie 
ceniono warunki glebowe oraz 
łatwy dostęp do wody, hodo-
wano bydło i świnie, wspierano 
się również myślistwem, rybo-
łówstwem oraz zbieractwem. 
Z epoką neolitu wiąże się np. 
domniemane umocnienia ziem-
ne w okolicy Truszczyna. Z kolei 
z epoką brązu na naszym terenie 
wiążą się głównie znaleziska kul-
tury łużyckiej (XIII w. p.n.e.) oraz nieco 
młodszej kultury trzcinieckiej. Z wczesną 
epoką żelaza kojarzyć należy częste zna-
leziska pozostałości po ludności kultury 
grobów kloszowych z V-II w. p.n.e. Wy-
różniała się ona charakterystyczną formą 
pochówku ciałopalnego, gdzie spopielone 
kości zmarłego umieszczano w urnie, którą 

z kolei przykrywano misą, zabezpieczano 
wielkimi glinianymi naczyniami, tzw. klo-
szami, obstawiano kamieniami i zasypy-
wano w ziemi. Pozostałości takich cmenta-
rzysk znamy m.in. z Siennicy (znaleziono 
trzy całe naczynia) i Starogrodu; w nieda-
lekim Transborze (gm. Latowicz) przeba-
dano zaś ok. 140 grobów. Także z okresu 
rzymskiego (kultura przeworska od III w. 
p.n.e. do przełomu er) pochodzą znalezi-

ska luźne, przypadkowe (głównie mone-
ty), poświadczające obecność osadnictwa 
ludności, która zajmowała się np. wytopem 
żelaza. Miejsce ludności kultury przewor-
skiej zajęła następnie społeczność wiąza-
na z plemionami gockimi, wędrującymi 
z północy w kierunku Morza Czarnego. 
Po ich odejściu i przerwie osadniczej (od 

poł. V do poł. VI-VII w.), kolejnymi miesz-
kańcami tych ziem stopniowo stawali się 
Słowianie. Zajmowali oni nowe tereny po-
przez wypalanie roślinności. W pierwszym 
okresie uprawiano zboża, len, konopie oraz 
warzywa. Hodowano zaś bydło, świnie, 
owce, kozy oraz drób. Preferowano miej-
sca w pobliżu rzek i strumieni, mieszkano 
w ziemiankach, półziemiankach oraz cha-
tach naziemnych, tworzących małe osiedla, 

później także budowano osady 
i grody obronne (Starogród). 
Przełomowym momentem stało 
się przyjęcie chrześcijaństwa, co 
wiąże się m.in. ze zmianą ob-
rządku pogrzebowego. Z okresu 
XI-XIII w. pochodzą znaleziska 
z cmentarzyska szkieletowe-
go w Starogrodzie, świadczące 
o znaczeniu tego ośrodka oraz 
o rozwiniętej sieci osadniczej. 
W wielu miejscowościach na-
szej gminy również pojawiają się 
drobne, luźne znaleziska cera-
miki z tego okresu. Osadnictwu 
nie sprzyjało znaczne zalesienie 
terenu, było bardzo rozproszo-
ne, powstawały jedynie małe 
enklawy w miejscach bardziej 
dogodnych, także obronnych. 
Ziemie te narażone były również 
na częste najazdy zbrojne sąsied-
nich ludów (Litwini, Jadźwingo-
wie). Sytuacja uległa zmianie 
wraz z podpisaniem układu 
w Krewie oraz późniejszym 
zwycięstwem nad Krzyżakami. 
Od początku XV w. nasila się 
bowiem kolonizacja ziem tzw. 
Mazowsza leśnego z Mazowsza 
czerskiego. Stamtąd, wzdłuż 
Świdra i jego dopływów rozpo-
czyna się zasiedlanie, tworzenie 

sieci większości współczesnych 
osad. Stamtąd również pochodzi 
większość pierwszych właścicie-

li miejscowych dóbr, a więc Cieciszowscy 
(rycerz Daćbóg, właściciel Siennicy), póź-
niejsi Rudzieńscy (wywodzący się od Jana 
z Gościańczyc, właściciela Mińska), Obor-
scy, czy Dłużewscy.

Waldemar Piekarski

Co skrywa siennicka ziemia

Fragment obciążnika do przęślika, epoka brązu; znaleziony w rzece Świder 
w okolicach Dłużewa; zbiory Muzeum Ziemi Mińskiej 

w Mińsku Mazowieckim

Klosz, element grobu kloszowego; przykrywał popielnicę ze spalonymi szcząt-
kami; zbiory Siennickiego Muzeum Szkolnego
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Ryszard Łubkowski, Konrad Mazowiecki w Siennicy 1220 roku; akwarela, cienkopis, papier, 30,5 x 40,5 cm, 
sygn. p.d.: RŁubkowski / 2020
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Państwo Stanisław i Halina Markowie 
byli bardzo cenionymi nauczyciela-

mi Liceum Pedagogicznego w Siennicy, 
a po jego likwidacji pracowali w szkołach 
zawodowych. Pan Stanisław Marek w la-
tach 1974 – 1986 sprawował funkcję dyrek-
tora szkoły. W Siennicy znaleźli się trochę 
przypadkowo. Pani Markowa wspomina: 
„Każde z nas dwojga trafiło do Siennicy 
tym samym zrządzeniem losu. Musieli-
śmy odpracować stypendium fundowane: 
Stanisław z Wyszkowa, ja z Gostynina. 
Skierowanie do pracy należało odebrać 
w Kuratorium Oświaty w Warszawie. I tam 
przekierowano nas do Siennicy. W sierpniu 
1963 r. dotarł do Siennicy Stanisław, a ja 
dwa lata później.”

Stanisław Marek zatrudniony został jako 
nauczyciel fizyki i astronomii, prędko za-
angażował się w pracę społeczną. Piastował 
funkcje wychowawcy klas, opiekuna kółek 
zainteresowań, prezesa ogniska ZNP, wice-

dyrektora i wreszcie w latach 1974 – 1986 
dyrektora Zespołu Szkół.

Dzisiaj wiele osób pamiętających Państwa 
Marków mówi o szczęściu jakie ich spo-
tkało. Mówią to zarówno ci, którzy byli ich 
uczniami jak i ci, którzy mieli okazję z nimi 
współpracować; np. Zofia Zielińska, uczen-
nica, pisze: „Jestem bardzo szczęśliwa, 
że Państwo Markowie pojawili się na mojej 
edukacyjnej drodze w ważnym momencie 
mojego życia w siennickim liceum.” Stani-
sław Gnoiński, nauczyciel, zapisał, że Sien-
nica może być dumna z „przyhołubienia” 
tak wartościowych osób, wyróżniających 
się talentem pedagogicznym, rzetelnością 
i fachowością w pracy oraz wysoką kulturą 
osobistą. Natomiast Stanisław Czajka tak 
się o swoim dyrektorze wyraża: „Pana Dy-
rektora Marka charakteryzowała toleran-
cja, zrozumienie, szacunek i wysoka kultu-
ra osobista w kontaktach z nauczycielami, 
także z przedstawicielami nauczycielskiej 

„Solidarności”, która po 13 grudnia 1981 r. 
została przez władze państwowe zdelegali-
zowana. Zawsze był otwarty na zgłaszane 
przez nauczycieli i pracowników problemy 
czy postulaty.”

Także ja byłem uczniem prof. Stanisława 
Marka i mogę podpisać się pod stwierdze-
niem Zofii Zielińskiej iż: „prowadził zaję-
cia w taki sposób, że pobudzały nas one 
do samodzielnego myślenia. Rozpoznawał 
zdolności ucznia i szczególnie mobilizował 
do pracy tych, których stać było na więcej. 
Zawsze uśmiechnięty i otwarty na każdego 
ucznia, nikogo nie wyróżniał, a jeśli karcił 
- to zasłużenie”. Pamiętam także, że cechą 
charakterystyczną była cisza i dyscyplina 
na jego lekcjach i to, że nigdy nie podnosił 
głosu. Był przy tym wymagającym, ale nie-
zwykle sprawiedliwie oceniającym uczniów 
nauczycielem. Pamiętam go również z zajęć 
sportowych, gdyż sam lubił sport, chętnie 
grał w siatkówkę i tenisa stołowego i po-

Mieszkali z nami i pracowali dla nas

Dyrektor Stanisław Marek przemawia podczas zakończenia roku szk. 1985/86
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trafił do uprawiania sportu zachęcić swo-
ich uczniów. Taką postawą zyskiwał sobie 
autorytet i uznanie wśród społeczności 
uczniowskiej.

Okazało się także, że ma duży talent organi-
zatorski. W czasie swojej pracy na stanowi-
sku dyrektora szkoły zreorganizował pracę 
internatu szkolnego, przeprowadził remont 
kapitalny budynku szkolnego, rozbudował 
bazę dydaktyczną szkół zawodowych. Jego 
współpracownicy podkreślają takt i wyczu-
cie z jakim postępował rozwiązując proble-
my szkoły i kadry pedagogicznej. Życzliwe 
podejście do kłopotów drugiego człowieka, 
zjednywało mu sympatię i zaufanie u pod-
władnych, którzy mogli się spodziewać za-
wsze wszechstronnej i sprawiedliwej oceny 
swych czynów.

Dyrektor Marek znał i cenił historię Sien-
nicy oraz jej dumy – szkoły przez wiele lat 
kształcącej przyszłych nauczycieli. Pewnie 
dlatego zaangażował się bardzo w realiza-
cję pomysłu reaktywowania w Siennicy 
szkoły pedagogicznej w postaci Studium 
Nauczycielskiego, które, także dzięki jego 
staraniom, powstało w 1984 r. podnosząc 

wydatnie rangę i prestiż szkoły. Przyczynił 
się walnie do utworzenia i rozwoju Izby Pa-
mięci, dzisiejszego Siennickiego Muzeum 
Szkolnego.

Pani Halina Podleś, późniejsza żona Sta-
nisława Marka, rozpoczęła pracę jako na-
uczycielka matematyki, wkrótce otrzymała 
też wychowawstwo klasy. Zofia Zielińska 
wspomina: „Pani Profesor kształtowała na-
sze charaktery swoim przykładem. Zawsze 
opanowana, nie okazywała widocznego 
zdenerwowania. Na jej twarzy malował się 
spokój i dobroć. Swoją delikatnością i sub-
telnością wygaszała nasze młodzieńcze, 
rozhuśtane emocje. Była dla nas wzorem 
kobiety uporządkowanej wewnętrznie, 
a zewnętrznie – bardzo zadbanej i eleganc-
kiej, co nie było bez znaczenia dla młodych 
dziewcząt. Myślę, że urzekała nas Jej uroda, 
ale też skromność i szlachetność.”

Wszystko to sprawiło, że Państwo Marko-
wie cieszyli się dużą sympatią, szacunkiem 
i życzliwością mieszkańców Siennicy. Jed-
nak w 1986 r. postanowili wyjechać całą ro-
dziną w rodzinne strony Pana Stanisława, 
na Śląsk. Żegnano ich z ogromnym żalem, 

pamiętając ich zasługi dla Siennicy i jej 
szkoły podczas ponad 20-letniego tu poby-
tu i wiedząc, że następcom będzie niezwy-
kle trudno je powtórzyć.

Pamięć o tych ludziach zobowiązuje nas 
do działania w celu i utrwalenia Ich do-
robku w pamięci siennickiej społeczności. 
Na pewno na to zasługują. Dlatego, moim 
zdaniem należy zgodzić się ze zdaniem 
Stanisława Czajki, który na stronie inter-
netowej naszego muzeum napisał m.in. 
„Zaangażowanie Pana Stanisława Marka 
w pracę na rzecz szkoły, troska o wysoki 
poziom kształcenia i wychowania uczniów, 
wzorowe relacje z nauczycielami i innymi 
pracownikami, dbałość o dobre imię i bazę 
materialną szkoły oraz współpraca ze śro-
dowiskiem lokalnym w pełni zasługują 
na nadanie Państwu Halinie – żonie, wy-
soko ocenianej przez uczniów nauczycielce 
matematyki, która wspierała męża w jego 
pracy – i Stanisławowi Markom godności 
i tytułu Honorowych Obywateli Gminy 
Siennica.”

Tadeusz Gnoiński

Państwo Stanisław Helena Markowie podczas studniówki w styczniu 1967 r.
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Siennicy

Od 4 maja Gminna Biblioteka Publicz-
na w Siennicy jest otwarta w zakresie 

świadczenia usług dla Czytelników takich 
jak wypożyczenia oraz zwroty księgozbio-
ru. Realizacje rezerwacji i zamówień zbio-
rów będą wykonywane po 2-tygodniowej 
kwarantannie zwrotów. W dalszym ciągu 
jest zamknięta: czytelnia główna i czytelnia 
internetowa. Do odwołania nie będą orga-
nizowane spotkania sekcji, zajęcia, warszta-
ty oraz spotkania autorskie. W trosce o bez-
pieczeństwo informujemy, że na terenie 
Biblioteki może przebywać w tym samym 
czasie tylko 1 Czytelnik.

Filia Biblioteczna w Grzebowilku nadal jest 
nieczynna.

GODZINY 
OTWARCIA 
BIBLIOTEKI 

W WAKACJE:
PONIEDZIAŁEK  10.00 - 18.00

WTOREK  8.00 - 16.00

ŚRODA  8.00 - 16.00

CZWARTEK  10.00 - 18.00

PIĄTEK  8.00 - 16.00

Informacja

Lekki wzrost czytelnictwa w Polsce

Cykl audycji radiowych „Od chaty do 
chaty”, prowadzony przez Adriana 

Kowarzyka i Jana Gromnickiego, stał się 
doskonałą okazją do promocji walorów tu-
rystycznych ziemi mińskiej. Tę niezwykłą 
współpracę medialną podjęła Pani Prezes 
Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi 
Mińskiej - Mariola Kowalska.

Tak oto Gmina Siennica stała się głównym 
bohaterem poniedziałkowego (6 lipca) 
odcinka na żywo. Słuchacze mieli okazję 
usłyszeć o jej bogatej historii, atrakcjach 
turystycznych i walorach kulturowych, 
o których w południowym wejściu anteno-
wym opowiadali: wójt Stanisław Duszczyk, 
dyrektor Agnieszka Gańko (która gościła 
radiową ekipę w Zespole Szkół), kusto-
sze Tadeusz Gnoiński i Leszek Dąbrowski 
oraz koordynator kultury Monika Pszkit. 
Wieczorna audycja bogata była w muzykę 
na żywo a to za sprawą chóru Kanon, któ-
ry zaprezentował szeroki wachlarz reper-
tuarowy. Radiowcy prowadzili tym razem 
rozmowę z właścicielami „Mazowieckiego 
Sioła Julianówka” (na terenie którego reali-
zowano audycję) oraz członkami Sekcji hi-
storycznej GBP – Ryszardem Łubkowskim 
i Waldemarem Piekarskim. Panowie przy-
bliżyli słuchaczom swoje pasje artystycz-

no-historyczne oraz pozostałości po naj-
dawniejszych śladach kultury ziem około 
siennickich – kulturę grobów kloszowych 
sprzed V wieków p.n.e.

W trakcie południowych przygotowań do 
audycji okazało się, że wujeczny pradzia-
dek redaktora Jana Gromnickiego – Stani-
sław Łoś – walczył pod Siennicą w trakcie 
kampanii wrześniowej. Wiadomo, że został 
ranny i przewieziono go na leczenie do 
dworu w Dłużewie. Przez wiele lat uzna-
wano, że spoczywa on na naszym sien-
nickim cmentarzu, jednak od co najmniej 
roku wiadomo, że przeżył on zawieruchę 
wojenną, więc miejscem jego pochówku 
nie jest Siennica. Pan Jan z zaciekawieniem 
odwiedził żołnierską mogiłę w towarzy-
stwie Pana Wójta i radiowego kolegi oraz 
obiecał wrócić do Siennicy wraz ze swym 
90-kilkuletnim dziadkiem, który przybliży 
nam tę zawiłą wojenną historię. Czekamy 
z niecierpliwością!

Jak wynika z raportu Biblioteki Narodo-
wej, w 2019 r. można odnotować trwałe 

zatrzymanie spadku czytelnictwa, a nawet 
niewielki wzrost deklaracji czytelniczych 
(39%). Jest to w pewnej mierze wynik do-
brej koniunktury, która pozwoliła na wzmo-
żone zakupy nowości książkowych, ale 
również podsycania zainteresowań czytel-
niczych przez ekranizacje, seriale czy gry 
komputerowe. Niewątpliwie znaczącą rolę 
w kształtowaniu gustów czytelniczych mają 
prestiżowe nagrody literackie, jak Nagroda 
Nobla dla Olgi Tokarczuk.

W naszej gminie również 
nastąpił wzrost czytelnic-
twa; wypożyczono 14 694 
książek, a liczba czytel-
ników zarejestrowanych 
wyniosła 1 428. Wzglę-
dem ubiegłego roku jest 
to wzrost o 1 055 wypo-
życzeń książek i o 118 no-
wych czytelników.
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Nowe oblicza Bożego Ciała
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa nierozerwalnie wiąże się 
z oddaniem należytej czci Jezusowi oraz ma-
nifestacją naszej wiary. W tym roku mieli-
śmy okazję do innego rodzaju świętowania 
a równocześnie przypomnienia sobie daw-
nych, prawie zapomnianych tradycji zwią-
zanych z Bożym Ciałem. Gminna Biblioteka 
Publiczna wraz z Parafią w Siennicy, odpo-
wiadając na propozycję Fundacji Orszak 
Trzech Króli, zachęciła mieszkańców naszej 
gminy do udziału w takich oto akcjach:

Przystrój okno i parapet

W przedsięwzięciu, które jest wyrazem 
pamięci i uczczenia Najświętszego Sakra-
mentu, wzięło udział 11 rodzin - Państwo: 
Duszczyk, Nowakowscy, Pacek, Kubaj, Bier-
nat, Jaworscy, Kołodziejczyk, Rokiccy (Sien-
nica); Duszczyk, Osica (Zglechów). Pięknie 
przystrojona została także kapliczka w Ką-
tach. Wszyscy wykonawcy ozdób otrzymali 
od Biblioteki słodkie upominki.

Dywan kwiatowy

- zamiast uroczystej procesji. Przy ogrom-
nym wsparciu lokalnej społeczności udało 
się wystroić nasz siennicki kościół w prze-
piękny dywan z żywych różnobarwnych 
kwiatów, płatków i zielonych gałązek, 
po którym przeszedł ksiądz proboszcz nio-
sąc Najświętszy Sakrament. Praca trwała 
kilka godzin (nie licząc czasu poświęconego 
na zbieranie kwiatów), ale przyniosła dużo 
satysfakcji zaangażowanym w tę akcję wo-
lontariuszom. Podjęty wysiłek dał bardzo 
imponujący efekt!

Za udział w tej akcji organizatorzy otrzyma-
li od Fundacji OTK 100 szt. „Śpiewników 
na procesję Bożego Ciała”, które będą służyć 
wiernym naszej parafii podczas kolejnych 

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa.

Adoruj Najświętszy Sakrament i Zaśpie-
waj dla Jezusa

W tym przedsięwzięciu sienniccy parafianie 
także wykazali się niezwykłą wrażliwością 
i zaangażowaniem. Nieprzerwanie od godz. 
12.30 do 17.15 trwała adoracja (w postaci 
rozważań i ciszy) prowadzona kolejno przez 
grupy modlitewne i przeplatana śpiewami 
tradycyjnych i współczesnych pieśni eucha-
rystycznych wykonywanych przez chór Ka-
non oraz organistów: Jakuba Mazka i Artura 
Woźnego.

Różnorodność alternatywnych form święto-
wania Bożego Ciała z pewnością zaspokoiła 
naszą potrzebę duchowej bliskości z Bogiem 
i drugim człowiekiem - każdy mógł znaleźć 
tę odpowiednią dla siebie.

Z serca dziękujemy wszystkim wolontariu-
szom i uczestnikom uroczystości za otwar-
tość i wszelką pomoc, dzięki której udało 
nam się wspólnie głębiej przeżyć to wyjątko-
we święto; za nieocenioną pomoc w zbiera-
niu kwiatów i układaniu dywanu oraz pod-
trzymywanie naszych polskich tradycji.

Ogólnopolska akcja wykonania 10 pom-
pek (mężczyźni) lub przysiadów (ko-

biety) oraz wpłata dowolnej kwoty na kon-
to Fundacji Siepomaga okazała się bardzo 
skuteczna, a przy tym „zabawna”. Wspólne 
ćwiczenia, przygotowanie i nagranie filmiku, 
który potem należy zamieścić sieci, dało nie 
jednej grupie wiele powodów do radości. Bo 
pomaganie integruje!

W naszej gminie nie zabrakło ludzi dobrej 
woli o czym świadczą liczne video-relacje 
(m.in. GOPS, Urząd Gminy, szkoły podsta-
wowe, przedszkola, OSP, KGW, Klub Senior +, 
chór Kanon) i wielki entuzjazm zarówno no-
minowanych, jak i nominujących do podjęcia 
tego altruistycznego wyzwania. Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Siennicy także podjęła 
to zadanie z uśmiechem na ustach...

#GaszynChallenge w Siennicy
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Nowo powstała sekcja Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Siennicy skierowana 

jest do wykazującej się inicjatywą młodzieży 
i osób dorosłych z terenu naszej gminy.

Jeżeli masz własne pomysły lub ochotę włą-
czenia się w organizowanie różnego rodzaju 
przedsięwzięć na terenie gminy Siennica, 
a przy tym pragniesz wspierać jej rozwój 
społeczno-kulturalny, to zapraszam Cię do 
sekcji BIS. To jest miejsce właśnie dla 
Ciebie! Wspólnie będziemy sta-
rali się:

• stworzyć coś, czego 
u nas w gminie jeszcze 
nie było,

• zaspokajać potrzebę 
samorealizacji i wyko-
rzystywać potencjał drze-
miący w mieszkańcach 
gminy,

• upiększać nasze otoczenie i wzajemnie 
umilać wolny czas ciekawymi inicjaty-
wami,

• realizować najbardziej oryginalne po-
mysły mieszkańców...

Aktywny udział w zadaniach podejmowa-
nych przez BIS znacznie poszerzy Twoje 

horyzonty, pomoże Ci nabyć nowe umie-
jętności, a także odkryje przed Tobą szereg 
informacji o naszej gminie, o których być 
może nie miałeś nawet pojęcia… Baza sta-
nie się miejscem na realizację wielu oddol-
nych inicjatyw, które dotychczas nie miały 
szansy na wdrożenie ich w życie. Włącz się 
w pracę BIS i wdrażaj te inicjatywy razem ze 
mną!

Pierwszym zadaniem, które-
go podejmie się sekcja BIS, 

będzie udział w projek-
cie „Zabytki regionu 
w obiektywie wolon-
tariuszy” organizowa-
nym przez Fundację 
HEREDITAS z War-

szawy i finansowanym 
przez Narodowy Instytut 

Wolności. Jest to projekt 
o zasięgu ogólnopolskim; po-

lega na opisaniu kilkunastu obiektów 
historycznych znajdujących się na terenie 
danej gminy, które wiążą się z ważnymi 
wydarzeniami historycznymi lub wybitny-
mi postaciami dla całego kraju lub lokalnej 
społeczności. Gmina Siennica ma wiele pa-
miątek historycznych wartych pokazania 
światu... Naszym zadaniem będzie sfotogra-

fowanie i opisanie tych miejsc a następnie 
dodanie tych materiałów do specjalnej apli-
kacji stworzonej na potrzeby projektu. Apli-
kacja ta będzie wirtualnym przewodnikiem 
po najciekawszych miejscach w naszym kra-
ju. Jest to zatem niepowtarzalna okazja do 
promocji bogatej historii naszej gminy.

Jeżeli zainteresowałem Cię założeniami 
i najbliższymi planami Bazy Inicjatyw Spo-
łecznych oraz masz świadomość ogromu 
korzyści płynących z aktywnego włączenia 
się w rozwój naszej lokalnej społeczności, 
to zgłoś się do siedziby sekcji – Biblioteki 
w Siennicy!

Zapraszam Cię do współpracy!

Jakub Mazek

Spektakularnym - historycznym wydarzeniem 
tego roku w Naszej Gminie jest jubileusz po-
twierdzenia istnienia, wg źródeł pisanych, wsi 
Siennica  - Zenniza - w 1220 r.

Sekcja Historyczna od 3 lat prowadzi projekt 
badawczy (o tej samej nazwie), którego celem 
jest gromadzenie dokumentów i konsultacje 
- współpraca z państwowymi instytucjami na-
ukowymi.

Identyfikacji wsi Siennica, wg dokumentu spo-
rządzonego w Radziejowie 15 czerwca 1220 r., 
dokonał Pan dr Kazimierz Pacuski z Instytutu 
Historii Polskiej Akademii Nauk (IH PAN) . 
Chociaż wzmianki o Siennicy i innych miej-
scowościach naszej gminy są jeszcze starsze, 
to pierwszym odnalezionym dokumentem 
jest umowa przejęcia naszej osady przez Kon-
rada I (księcia Konrada Mazowieckiego) od 
prepozyta klasztoru Norbertanek w Strzel-

nie z 1220 r .Klasztor posiadał ją z nadania - 
władcy, możnego bądź rycerza, którzy przed 
XIII w. mogli posiadać wieś jedynie z nadania 
monarchy. Opracowanie to weszło do obiegu 
naukowego i zostało uznane przez liczne gro-
no autorytetów naukowych, m.in. przez Panią 
prof. Elżbietę Kowalczyk-Heyman oraz współ-
pracującą z Sekcją Panią dr Anną Salina - kie-
rownikiem Zespołu Słownika Historyczno 
- Geograficznego Mazowsza w Średniowieczu 
IH PAN. Z treści samego dokumentu możemy 
wnioskować, że Siostry Norbertanki posta-
nowiły zamienić się z księciem Mazowieckim 
na wsie, które były położone bliżej klasztoru, 
zapewne by mieć bliżej do pozyskania należ-
nych danin (z Siennicy do Strzelna jest ok. 260 
km). Wydaje się też prawdopodobnym, że na-
szą wieś jako wiano (posag) wniosła w tamtym 
czasie, wstępująca do klasztoru Norbertanka.

Możemy też pokusić się o stwierdzenie, że jest 
to równocześnie 800-lecie chrześcijaństwa 
w Siennicy. Co prawda parafia powstała 308 

lat później, ale przekazujący wieś Norbertan-
kom właściciele byli chrześcijanami a ludność 
miejscowa musiała przyjąć taką samą wiarę.

Huczne obchody jubileuszu z racji epidemii 
są niemożliwe, ale mamy nadzieję, że prze-
kazywane przez Sekcję informacje, wzbudzą 
Państwa zainteresowanie i będą niezaprze-
czalnym atutem promocyjnym gminy.

Zainteresowanie przeszłością naszej gminy 
wykazują też pasjonaci historii spoza naszego 
terenu (aczkolwiek dawni jej mieszkańcy), tak 
jak Pan Eryk Szubiński,współpracujący z Sek-
cją Historyczną, który przygotował książkę 
,,Dzieje osadnictwa obszaru gminy Siennica 
w powiecie mińskim od pradziejów po nowo-
żytność, Część I opisowa”, poświęcając na to 
13 lat pracy (wydanie po uzyskaniu niezbęd-
nych funduszy) - Wyrazy uznania…

Zbigniew Szubert

Sekcja 
Historyczna

Baza Inicjatyw
Społecznych
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Pierwotna sieć dróg w tej części gminy 
Siennica prawie nie uległa zmianie aż do 

dziś. Aż do lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku pierwotna była również ich nawierzch-
nia: piaszczysta latem, ale błotnista wiosną 
i jesienią oraz zasypana śniegiem zimą. Jedy-
nie „droga dworska” od Dłużewa, przez La-
somin do Nowodworu wyróżniała się wśród 
nich. Na najstarszych, pochodzących z końca 
XVIII wieku, mapach przebiega ona w taki 
sam sposób, jak obecnie. Pierwotnie mogła 
ona być ścieżką omijającą różne przeszko-
dy, wydeptaną zimą przez zwierzęta, póź-
niej pieszych, konnych, rozjeżdżoną przez 
wozy. Stopniowo podwyższana, utwardzana 
i naprawiana, w końcu obsadzona zosta-
ła drzewami (klonami, jesionami, ale także 
porośnięta przez naturalnie rosnące wierzby 
i olchy), dającymi cień podróżnym. Od za-
budowań Dłużewa biegła prosto do granicy 
z Lasominem, następnie przecinała dolinę 
Sienniczki, kilkukrotnie skręcając wychodziła 
w kierunku Nowodworu i Gągoliny, później 

zaś groblą w bagiennym, podmokłym terenie 
dochodziła do drogi Nowodwór – Mrozik. 
Była ważnym szlakiem łączącym sąsiadujące 
ze sobą majątki ziemskie należące pierwot-
nie do tutejszych znamienitych rodów. Wła-
ścicielami tych dóbr byli m.in.: Kazimierz 
Dłużewski, Dzwonkowscy, Antoszewscy, 
Hennebergowie i Bełkowscy w Nowodworze, 
rodziny Cieciszewskich, Puszetów i Caros-
sich w Lasominie oraz dziedziczący po sobie 
członkowie rodziny Dłużewskich w Dłu-
żewie. Rodziny te łączyły bliskie stosunki 
sąsiedzkie, czasem przyjacielskie, wspólne 
działania patriotyczne (np. udział w Powsta-
niu Styczniowym, przygotowania do „Ak-
cji Burza” w 1944 r.), ale również rodzinne. 
Córka właściciela Nowodworu Stanisława 
Dzwonkowskiego – Józefa, poślubiła bowiem 

w 1839 r. Erazma Adolfa Dłużewskiego, syna 
Kazimierza. Z kolei Ludwika Bronisława Ca-
rossi - córka właściciela Lasomina,została 
w 1864 r. żoną Ludwika Dłużewskiego. Syn 
tych ostatnich - Stanisław Benedykt - w 1899 
r. odkupił Lasomin od braci Franciszka Hen-
ryka i Władysława Józefa Carossich i połączył 
sąsiadujące ze sobą majątki. To z jego rozległą 
działalnością łączyć należy m.in. wybrukowa-
nie drogi oraz zmianę fragmentu jej przebie-
gu, omijając zabudowania wiejskie Dłużewa. 
Aleja między dworami w Dłużewie i Lasomi-
nie - nazwana w 2018 r. na wniosek Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Ziemi Siennickiej, przez 
Radę Gminy „Aleją Stanisława Dłużewskie-
go” - stała się właściwie drogą wewnętrzną 
całego majątku. Była również szlakiem łączą-
cym gospodarstwo St. Dłużewskiego z war-
szawską siecią jadłodajni „Mleczarni Nadświ-
drzańskiej”, której był on współzałożycielem. 
Tutaj także, latem 1934 r., powstawały sceny 
do filmu „Śluby ułańskie”. Po śmierci „ostat-
niego na Dłużewie” dobra odziedziczyły jego 

córki: Zofia Kańska oraz Wanda Rzewuska. 
Codzienne kontakty sióstr, ich bliskich i służ-
by odbywały się niezmiennie tą drogą.

Obecnie część dawnego bruku pod drogą 
gminną pokryta jest asfaltem, inna tłucz-
niem, destruktem i żwirem. „Najmłodszy” 
zaś fragment, wiodący w stronę dworu 
w Dłużewie oraz fragmenty mniej uczęsz-
czane stopniowo zarastają trawą i krzewami, 
stając się tą dawną dróżką. Obok bruku od 
zawsze wiodła ścieżka wydeptana przez pie-
szych (dzieci z Lasomina uczęszczające do 
szkoły w Dłużewie oraz parafian w drodze 
do siennickiego kościoła, często boso), czy 
rowerzystów omijających „kocie łby”. „Aleja 
Stanisława Dłużewskiego” znana jest również 
jako „mazowiecka Via Appia”, z uwagi na po-

dobieństwo do tej starożytnej rzymskiej dro-
gi. Innymi „rzymskimi” atrakcjami związany-
mi z tą okolicą są ślady osadnictwa z okresu 
wpływów rzymskich, ale także „akwedukt” 
(dawniej tzw. „koryto” drewniane, a obecnie 
metalowa rura) doprowadzający wodę z Sien-
niczki do rozległego kompleksu stawów oraz 
związki rodziny Carossi z Rzymem. Obecnie 
jest to wyjątkowo urokliwy, spokojny szlak 
przyrodniczy będący wizytówką naszej gmi-
ny. Pozwala on, z jednej strony, obserwować 
wiele gatunków ptaków (bielik, czapla biała, 
żuraw, łabędź, bocian czarny, dudek, zimo-
rodek), z drugiej zaś je usłyszeć (wilga, kos, 
śpiewak). Interesujące może się także okazać 
spotkanie z coraz mniej płochliwymi sarna-
mi, lisami i bobrami oraz poznanie innych 
walorów krajobrazowych (stawy w Nowo-
dworze i Lasominie, dawny staw młyński, 
aleja zabytkowych drzew). Z historycznego 
punktu widzenia, jadąc tą drogą obserwuje-
my dwór z parkiem w Dłużewie, kapliczkę 
słupową z 1832(!) roku, której fundację łączyć 
należy z Antonim Wierusz Kowalskim, ojcem 
ówczesnej właścicielki Lasomina, a także po-
zostałości po tutejszym założeniu dworskim 

oraz pomnik upamiętniający mieszkańców 
Lasomina poległych w latach 1920 i 1939-
1945. Droga może także stanowić doskonałą 
„bazę wypadową” na inne szlaki: Głupianka 
(„Joście”), dwory w Radachówce i Sufczy-
nie nad Świdrem, Nowy Starogród - Kalon-
ka - Gocław, czy „Góra Wólczańska” i Ptaki. 
Zachęcając do rodzinnego spaceru lub prze-
jażdżki rowerowej tą zabytkową drogą, należy 
zwrócić uwagę na potrzebę jej uporządkowa-
nia oraz wytyczenie wzdłuż bruku utwardzo-
nej ścieżki pieszo - rowerowej, umożliwiającej 
swobodny i bezpieczny turystyczno – rekre-
acyjny, jak też edukacyjny przejazd uczniów, 
rodzin z dziećmi oraz osób starszych.

Waldemar Piekarski

Ścieżka, dróżka, droga
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Ostatni kwartał był dla wszystkich 
ogromnym sprawdzianem wiedzy, 

odpowiedzialności, a zwłaszcza umiejęt-
ności radzenia sobie w nietypowych/trud-
nych warunkach. W zależności od rodzaju 
grupy społecznej te „wymagania” były 
nieco inne; chór Kanon musiał pogodzić 
się z brakiem możliwości spotykania się 
na próbach (które spełniają funkcję nie tylko edukacyjną, ale także 
integracyjną, terapeutyczną, społeczną...) a co gorsza – z brakiem 
dzielenia się swoimi muzycznymi pasjami z odbiorcami! Ulubiony 
przez chórzystów okres wielkanocny zamienił się w „śpiewy do-
mowe” podczas indywidualnego uczestnictwa w transmitowanych 
przez Internet nabożeństwach. W tym miejscu dziękujemy klery-
kowi Mariuszowi Kowalskiemu za regularne transmisje z naszego 
kościoła parafialnego. Podczas Triduum i Wielkanocy o uroczystą 
oprawę muzyczną mogło zadbać (zgodnie z wymogami bezpieczeń-
stwa) zaledwie 5 chórzystów i organista – Artur Woźny. To napraw-
dę były nietypowe święta...

Za to bardzo przyjemną niespodzianką było zaproszenie chóru 
na mszę prymicyjną ks. Michała Stachery w dniu 7 czerwca. Do tej 
uroczystości zespół musiał przygotować zupełnie nowy repertuar, 
do czego wykorzystał nowatorskie metody działania – dyrygentka 
chóru nagrała poszczególne partie głosowe pieśni, których chórzy-
ści uczyli się samodzielnie w domach. Trzeba przyznać, że wszyscy 

sumiennie pracowali nad swoimi melo-
diami, dzięki czemu efekt końcowy był 
imponujący.

Chór Kanon wziął także udział we mszach 
św. z okazji imienin ks. Proboszcza, uro-
dzin ks. Dariusza i s. Iwony oraz w nabo-
żeństwie Bożego Ciała i adoracji Najświęt-

szego Sakramentu. W sobotę, 4 lipca zaśpiewał na ślubie Kasi i Pawła 
w Rudzienku a 11-go u Oliwii i Bartłomieja w Starogrodzie. Kanon 
z radością podjął również wyzwanie GaszynChallenge, do którego 
nominował go Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.

Wyjątkowym doświadczeniem dla zespołu stał się udział w audycji 
na żywo, którą 6 lipca realizowało w Julianowie Radio Wnet. Pod-
czas wieczornych wywiadów z mieszkańcami naszej gminy, chór 
zadbał o oprawę muzyczną i – ku wielkiej uciesze panów redakto-
rów – zaprezentował pieśni: Bandoska, Oj nasi jadą, Święta miło-
ści kochanej Ojczyzny, Niechaj Cię Panie, Hello Django. Utwory 
te, z odpowiednią zapowiedzią dyrygentki, doskonale uzupełniały 
treści poruszane w wywiadach a przy tym ukazały szeroki zakres re-
pertuarowy zespołu. Pomimo rzęsistego deszczu i wręcz „polowych 
warunków scenicznych” chór stanął na wysokości zadania promując 
Gminę Siennica!

Monika Pszkit

Międzypokoleniowy Chór Kameralny 

KANON
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Tego roku w Klubie wyjątkowo wcześnie 
zagościła wiosna. Jej pierwszym zwia-

stunem był piękny kolorowy występ przed-
szkolaków z „Akademii Smyka”, która już 
po raz kolejny podejmowała nasze Senior-
ki. Następny prognostyk pojawił się pod-
czas warsztatów edukacyjnych z aloesem 
w roli głównej. Zieleń królowała wszędzie 
– na twarzach i dłoniach rozpromienio-
nych Pań również. Kolejnym były warsz-

taty kosmetyczne, których zapowiedź, 
Seniorki przyjęły z dużym zadowoleniem, 
przywołując w pamięci rok ubiegły i efekt 
pięknych, zadbanych dłoni. Efekt tym bar-
dziej pożądany, że właśnie zbliżał się Dzień 

Kobiet. A ten obchodzony był wyjątko-
wo. Po pierwsze za sprawą Wójta Gminy 
Siennica, który wszystkie Panie obdarował 
kwiatami, a po drugie za sprawą samych 
Seniorek, które na tę okoliczność miały 
„wychodne” do pizzerii. Wiosenny, rado-
sny nastrój zagościł również dzięki zaję-
ciom artystycznym poprowadzonym przez 
wolontariuszki – Mariolę Wiącek i Lucynę 
Czajkę.

Kolorowa mozaika 
zajęć, zrealizowa-
nych i uwiecznio-
nych na fotogra-
fiach w pierwszych 
dniach marca, 
okazała się nie-
oceniona w czasie, 
gdy działalność 
Klubu została za-
wieszona, a jego 
uczestniczki odpowiedzialnie pozostały 
w domach. Wspomnienia tego co było 
oraz kontakt wirtualny (jak na nowocze-
sne siennickie Seniorki przystało) pomógł 
przetrwać najtrudniejsze chwile. Wiosna 
również się nie poddała. Zagościła w Klu-
bie odpowiednio wcześnie, może po to by 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy

Klub Senior +
dać nadzieję jego uczestnikom i nie opu-
ściła klubowych murów, mimo zawieszenia 
zajęć. Już pod nieobecność Seniorek, po-
wstały piękne wiosenne dekoracje okienne 
– zasługa żakowskich Zawiszaków. Zaist-
niała również inicjatywa, której jeszcze nie 
widać, ale którą być może uda się zapre-
zentować już w kolejnym numerze „Sien-
niczki”… . I nadszedł 1 czerwca. Seniorki 
nie kryły radości z możliwości powrotu 

na zajęcia, mimo, 
iż nie wszystko jest 
takie jak wcześniej. 
Jedno się jednak nie 
zmieniło: w Klubie 
nadal jest wiosna! 
Radosne rozmowy 
(mimo koniecz-
ności zachowania 
dystansu), jedno-
brzmiący wokal 
(mimo odległości 

dzielących członków zespołu) i soczysta 
zieleń, towarzysząca uczestnikom podczas 
nieocenionych zajęć na świeżym powie-
trzu. Życie Klubu powoli wraca na utarte 
tory.

Monika Wilk
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W wyniku obowiązujących w czasie 
pandemii przepisów o ogranicze-

niach wynikających z przeciwdziałania CO-
VID-19 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Siennickiej zawiesza organizację cyklicz-
nych imprez z udziałem mieszkańców gmi-
ny. Nie odbędą się planowane na maj-lipiec 
2020: Siennicki Festiwal Piosenki Dekady, 
Rodzinny Turniej Sportowy o Puchar Sto-
warzyszenia oraz rajdy rowerowe. Jeżeli na-
stąpi poprawa sytuacji i zmienią się przepisy 
w zakresie organizacji imprez masowych, 
powrócimy do realizacji zaplanowanych 
działań z udziałem mieszkańców Siennicy.

Nie rezygnujemy jednak ze wszystkich na-
szych zadań. W obecnym czasie Stowarzy-
szenie kontynuuje działania w zakresie reno-
wacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu 
parafialnym w Siennicy. Prowadzone są pra-
ce konserwatorskie na wpisanym do rejestru 
zabytków ruchomych województwa mazo-
wieckiego nagrobku Róży Rembielińskiej 
i Kazimierza Dorożynskiego z 1925 r. Jest to 
wykonana z szarego piaskowca figura Mat-
ki Bożej stojąca na wysokim postumencie. 

Renowacji poddane zostaną również płyty 
nagrobne znajdujące się w jej sąsiedztwie: 
Zofii z Gromnickich Rembielińskiej z 1883 
r., Teressy Rembielińskiej z 1886 r., Wincen-
tego Lubicz Rembielińskiego z 1886 r., Ma-
ryi z Gromnickich Kowalskiej z 1887 r.

Tak jak w latach poprzednich, prowadzimy 
prace porządkowe na cmentarzu parafial-
nym wokół zabytkowych grobów. Pracuje-
my z zachowaniem obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa.

Kontynuujemy również promowanie walo-
rów przyrodniczych i historycznych naszej 
gminy - pracujemy nad przygotowaniem 
nowych ulotek rowerowych z cyklu „Sienni-
ca na rowerach”.

Przygotowujemy się także do kolejnej kwe-
sty na cmentarzu oraz Koncertu Pieśni 
Patriotycznych w dniu 11 listopada 2020. 
Jednak ich organizacja będzie zależała od 
obowiązujących w listopadzie przepisów.

SPZS

 jak  jak skrótyskróty  wydarzeńwydarzeń

Dotychczas każdorazowe tworzenie tek-
stu do rubryki poświęconej działalno-

ści Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Siennicy, opierało się na prezentacji dokonań 
Klubu „Senior+”, działającego w strukturze or-
ganizacyjnej Ośrodka. Prezentowanie tego, co 
przyjemne, radosne, pozytywne i czym można 
się pochwalić, nie naruszając niczyjej godności 
jest bowiem łatwiejsze do zrealizowania. Tym 
razem będzie wyjątek. 7 maja b.r., dzięki za-
angażowaniu Strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żakowie, wolontariuszy z para-
fialnego Caritas oraz pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej, zorganizowana została 
akcja dostarczenia żywności dla najbardziej 
potrzebujących rodzin z terenu Gminy Sien-
nica. Zaangażowanie, energia i zapał do pra-
cy, sprawiły, że w ciągu zaledwie kilku godzin 
prawie 90 osób – w tym starszych, samotnych, 
chorych i niepełnosprawnych, mogło poczuć 
odrobinę radości oraz odzyskać wiarę w dru-
giego człowieka.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim osobom za-
angażowanym w akcj

Monika Wilk

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej
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GKS Fenix Siennica występujący 
w Lidze Okręgowej w ra-

mach OZPN Siedlce przygotowuje się na 
obiektach gminnych do nowego sezonu 
2020/2021. Trener Radosław Rowicki 
aplikuje zawodnikom po dwie lub trzy 
jednostki treningowe w tygodniu, zaś 
drużyna co tydzień rozegra sparing, aby 
dobrze wejść w rytm meczowy nowego 
sezonu. A ten rozpoczyna się już 1 sierp-
nia. Aktualny plan gier:

Tygrys Huta Mińska junior – Fenix Sien-
nica 1:5
KS Sobienie Jeziory – Fenix Siennica 1:1
4/5.07 Świt Barcząca 
11.07 Mazur Radzymin 
18.07 Kolektyw Oleśnica 
25.07 Sarmata Warszawa

Równocześnie Zarząd oraz Trener infor-
mują, że poszukują chłopców z terenu 
naszej gminy w wieku powyżej 16 lat lub 
starszych – doświadczonych zawodników 
z przeszłością na podobnym poziomie 
ligowym, którzy grali w piłkę i chcieliby 
wznowić treningi pod okiem doświad-
czonego trenera, w grupie zawodników, 
gdzie panuje świetna atmosfera.

Zapraszamy do kontaktu przez nasz pro-
fil na Facebook https://www.facebook.
com/fenixsiennica/.

Bartek Paderewski

jakjak  sukcesy sportowesukcesy sportowe
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 jak  jak skupiskoskupisko  rozmaitościrozmaitości

Ogłaszamy, że zwyciężczynią konkursu z numeru 1 (4) 2020 
została Zuzanna Ochmańska z Siennicy. Gratulujemy! i zapra-
szamy po odbiór nagrody. Efekty konkursowe prezentujemy po-
wyżej – jest to krzyżówka ułożona z okazji 800-letniej rocznicy 
pierwszej pisemnej wzmianki o Siennicy. Litery z pomarańczo-
wych pól układają się w hasło: OSIEMSETLECIE.

Kolejny konkurs polega na kompletnym i poprawnym rozwią-
zaniu tej jubileuszowej krzyżówki. Wszyscy, którzy do dnia 31 
sierpnia 2020 r. dostarczą do Redakcji (osobiście lub mailowo) 
uzupełnione krzyżówki, otrzymają upominki. Zapraszamy do 
zabawy!

Istnieje możliwość nadsyłania materiałów – tekstów i zdjęć 
(jako osobne pliki) do następnego numeru Czasopisma do 
dnia 10 września 2020 r. Teksty: max. 5 000 znaków (ze spacja-
mi); zdjęcia: ok. 3-5 szt., dobrej jakości: szerokość 1000-1200 
px, wysokość dowolna, min. 300 dpi (zdjęcia nieostre lub nie-
doświetlone nie będą załączane do artykułów). W tytule wia-
domości proszę wpisać: „Sienniczka – artykuł”.

Zachęcamy także do przesyłania zapowiedzi o organizowanych 
przez Państwa ogólnodostępnych wydarzeniach do Siennickie-
go kalendarium, które co miesiąc ukazuje się na stronie Biblio-
teki (wyłączając czas kwarantanny). Na informacje (data, go-
dzina, miejsce, nazwa wydarzenia i jego organizatora) czekamy 
zawsze do 25-go dnia każdego miesiąca. W tytule wiadomości 
proszę wpisać: „Siennickie kalendarium”.

Uwaga! Konkurs! 
Spróbuj swoich sił!

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10

11 12

13

Poziomo:
2. Ks Łukasz ... kapłan patriota zaanga-
żowany w rozbudzanie i utrzymywanie 
polskości.
3. Gmina sąsiadująca z Gminą Siennica.
4. Stanisław ... - zasłużony dla oświaty, 
organizator i działacz społeczny. Założy-
ciel i pierwszy komendant OSP w Sien-
nicy.
7. Jeden z klubów sportowych w Sien-
nicy.
9 .... Brauliński - nauczyciel śpiewu w se-
minarium i obrońca młodzieży polskiej 
przed represjami zaborców.
12. Nazwa gminnej gazetki.
13. Nazwa szkoły utworzonej po likwi-
dacji klasztoru w 1866 r.

Pionowo:
1. Miejscowość w gminie Siennica wy-
sunięta najdalej na południe, leżąca 
na granicy powiatów.
5. Stanisław ... założyciel osady Siennica.
6. Powiat, w którym leży Siennica.
8. Zakon, do którego należał zespół 
klasztorny powstały w latach 1749-1766.
10. Anna ... księżna, która nadała Stani-
sławowi Siennickiemu prawa miejskie.
11. Nazwisko patronów Zespołu Szkól 
w Siennicy.
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