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Tegoroczny orszak, z przyczyn niezależnych od organizatorów,
nie przewiduje tradycyjnego przemarszu ulicami Siennicy.

Prosimy śledzić profil społecznościowy UG i GBP na Facebooku
– tam 6 stycznia będzie na Państwa czekać niespodzianka...
Zachęcamy także do udziału w konkursach proponowanych przez Fundację Orszak Trzech Króli.
Szczegóły dostępne na: www.orszak.org w zakładce: konkursy.
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Szanowni mieszkańcy Gminy Siennica
K

oniec roku to czas radości, świętowania
w gronie rodzinnym, wśród przyjaciół,
kolegów, znajomych i współpracowników.
Niestety tegoroczne Święta będą zupełnie
inne. Pandemia zmieniła nie tylko nasze życie codzienne, ale również ograniczyła możliwość wspólnego spotykania i świętowania.
Koniec roku to również czas podsumowań
oraz planów na następny rok. Za chwilę rozpoczyna się Nowy Rok. Jaki będzie? Na pewno będzie to rok wyzwań i wytężonej pracy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców planujemy zrealizować inwestycje takie
jak: rozbudowa wodociągu i kanalizacji, modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków,
oddanie do użytku nowego wielofunkcyjnego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
oraz Urzędu Gminy wraz z placem zabaw. To
tylko część zamierzeń. Kolejność ich realizacji oraz termin w jakim zostaną wykonane
jest uzależniony od naboru wniosków o dofinansowanie i pozyskania środków z nowej

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Jurkowski
z Radnymi

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

perspektywy Unijnej oraz środków krajowych. W roku 2020 nie udało nam się zorganizować wielu zaplanowanych imprez kulturalnych, ale część z nich została przeniesiona
na, mam nadzieję, lepszy i bezpieczniejszy
przyszły rok.
Koniec roku to czas podziękowań. Mijający
rok był niełatwy dla nas wszystkich. Jednak
trudy związane z pandemią wyjątkowo dotkliwie odczuli pracownicy pomocy społecznej, któremu koronawirus przysporzył dodatkowych zadań i obowiązków. Zatem dziękuję
bardzo pracownikom Siennickiego GOPS,
za zaangażowanie i pomoc niesioną również
tym, których pandemia dotknęła osobiście.
Dziękuję także Dyrektorom placówek oświatowych, którzy wiele wysiłku poświęcili na
zorganizowanie zdalnego nauczania oraz
przystosowali szkoły i przedszkole do pracy
w nadzwyczajnych warunkach. Podziękowania należą się również druhom ochotnikom,
na których zawsze można liczyć.

Moja motywacja do rzetelnej pracy bierze się
przede wszystkim z bezpośredniego kontaktu
z mieszkańcami; wprowadzone ograniczenia
często uniemożliwiły mi ten kontakt. A przecież to dzięki Państwu mam, w dużej mierze,
wiedzę o najistotniejszych potrzebach i priorytetach. Dlatego dziękuję mieszkańcom
naszej gminy za wyrozumiałość i pomimo
trudności, liczny udział w zebraniach wiejskich, za wnoszone pomysły, sugestie i uwagi.
Tradycyjnie już dziękuję Radnym Rady Gminy za dobrą współpracę oraz pracownikom
Urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej za pomoc w realizacji założonych planów.
Dzięki Waszemu wsparciu mogę efektywnie
działać dla dobra mieszkańców Gminy Siennica.

Wójt Gminy Siennica

Wójt Gminy Siennica
Stanisław Duszczyk
z Pracownikami

Projekt graficzny/ Skład:
Marcin Ławrysz
Druk: Foldruk Media
Nakład: 700 egzemplarzy
Na okładce: zdj. archiwalne GBP
Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej na:
bibliotekasiennica.pl, ugsiennica.pl
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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 nie odpowiada za treść nadsyłanych tekstów.
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Działamy mimo lockdown’u

Doposażenie placu zabaw w sołectwie
Grzebowilk, w ramach którego zakupiona
oraz zamontowana została zabawka na plac
zabaw składająca się z pomostów i wież ze
ślizgiem.
Wartość całkowita zadania 19 767,10 zł
natomiast dofinansowanie ze środków
budżetu Województwa Mazowieckiego:
9 883,55 zł.

Modernizacja placu zabaw w sołectwie
Zglechów, w ramach której zakupiona oraz
zamontowana została zabawka na plac zabaw składająca się z pomostów i wież ze
ślizgiem.
Wartość całkowita zadania 20 000,00 zł
natomiast dofinansowanie ze środków
budżetu Województwa Mazowieckiego:
10 000,00 zł.

Doposażenie placu zabaw w sołectwie
Bestwiny, w ramach którego zakupiona
i zamontowana została altana ogrodowa oraz zabawka na terenie placu zabaw
w sołectwie.
Wartość całkowita zadania - 19 400,01 zł
natomiast dofinansowanie ze środków
budżetu Województwa Mazowieckiego:
9 700,00 zł.

Doposażenie placu zabaw w sołectwie
Kośminy, w ramach którego doposażony
został plac zabaw w miejscowości Kośminy
poprzez zakup i montaż na jego terenie altany, stołu i ławek.
Wartość całkowita zadania 23 057,58 zł
natomiast dofinansowanie ze środków
budżetu Województwa Mazowieckiego:
10 000,00 zł .

Zakup odzieży i sprzętu p. pożarowego dla OSP Starogród, w ramach którego zakupione zostały rękawice, ubrania specjalne, buty, hełmy, kominiarki niepalne, latarki
nahełmowe oraz motopompa dla OSP Starogród.
Wartość całkowita zadania 20 115,42 zł natomiast dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego: 10 000,00 zł.

W grudniu zakończyły się prace pn. „Remont budynku strażnicy OSP w Łękawicy”
polegające na remoncie drzwi garażowych.
Gmina Siennica uzyskała na ten cel pomoc finansową w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020.
Wartość całkowita zadania wyniosła
20 000,00 zł.

Gmina Siennica realizuje zadanie pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej
w Starogrodzie”. Zakres prac obejmuje wykonanie boiska naturalnego o wymiarach
66 x 44 metry. Boisko sportowe będzie
posiadało nawierzchnię z wysianej trawy
sportowej oraz zamontowane bramki aluminiowe 5 x 2 m. Całkowita wartość zadania wynosi 56 133,00 zł.
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Dzięki pomocy finansowej z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE
2020” realizowane jest zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Zawiszy
Czarnego w Żakowie”.
Całkowita
wartość
inwestycji
257 911,30 zł natomiast dofinansowanie
ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego: 100 000,00 zł.

W ramach dotacji ze środków finansowych
budżetu Województwa Mazowieckiego na
zadanie z zakresu budowy i modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów rolnych została wykonana przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Nowy Zglechów gmina
Siennica – Etap I.
Całkowita
wartość
inwestycji
138 898,18 zł natomiast dofinansowanie
ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego: 69 449,09 zł.

Dzięki dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze województwa mazowieckiego, Gmina Siennica realizuje zadanie pn. „Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego zabytkowego budynku
w miejscowości Siennica”.
Całkowita wartość inwestycji 172 783,01 zł
natomiast dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego: 50 000,00 zł.

Gmina Siennica udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 2246W
Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów
w msc. Siennica od km 0+012 do km 0+376
(2020-2021)”
Szacowany koszt zadania 1 085 776,00 zł
natomiast kwota udzielonej pomocy finansowej wyniosła 250 000,00 zł.

Gmina Siennica realizuje zadanie pn. „Budowa chodników ul. Sosnowa w Siennicy”,
w ramach którego wykonywane są roboty
polegające na wykonaniu chodnika na długości 143 m oraz przebudowy istniejących
zjazdów. Całkowita wartość zadania wynosi 64 944,00 zł.

Gmina Siennica realizuje zadanie pn.
„Modernizacja nawierzchni dróg gminnych – Wykonanie progów zwalniających
– 5 szt. na drodze relacji Pogorzel – Krzywica”. Zakres robót obejmuje montaż progów zwalniających oraz montaż znaków
zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Całkowita wartość zadania wynosi
64 798,25 zł.

7 grudnia Wójt Gminy Siennica Pan Stanisław Duszczyk przekazał dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy upominki od św. Mikołaja - kocyk i poduszkę z wyszytym
logo: „maluszek z Gminy Siennica”. Jest to kontynuacja symbolicznego przywitania dzieci
narodzonych w gminie w 2020 roku. Pan Wójt przesłał również rodzicom Listy gratulacyjne z życzeniami wszelkiej pomyślności, rodzinnego szczęścia, radości z wychowania
dziecka oraz wielu powodów do dumy, a małym mieszkańcom życzył zdrowia i beztroskiego dzieciństwa.
Witamy maluszki w Gminie Siennica!
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Opłaty i podatki lokalne na 2021 rok
Szanowni Mieszkańcy Gminy Siennica,

kom za poszczególne frakcje uzyskanym
w przetargu nieograniczonym.

Jak podaje komunikat Głównego Urzędu
Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku
w październiku 2020 r. w porównaniu
z analogicznym miesiącem ubiegłego
roku wzrosły o 3,0%, w związku z tym
należało zgodnie z inflacją zaproponować
Radzie Gminy projekty uchwał w sprawie
podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem wzrostu o 3.0%. Pandemia koronawirusa zrobiła swoje i wiele osób straciło
pracę lub ma ograniczone wynagrodzenia, dlatego projekty uchwał dot. podatków na 2021 r. przedstawiłem na tym samym poziome co w 2020 r., a Rada Gminy
uchwaliła je bez zmian.

Informacja na temat gospodarowania
odpadami na terenie Gminy Siennica
W miesiącach styczeń – listopad 2020 r.
na terenie Gminy Siennica firma Ekolider odebrała od mieszkańców 1800,96
ton odpadów komunalnych, co daje ponad 264 kg odpadów na mieszkańca. Przy
zachowaniu obecnej tendencji do końca
roku da to prawie 290 kg na osobę!
Poniżej przedstawiamy tabelę obrazującą
ilość odpadów z podziałem na frakcje za
pierwsze 11 miesięcy 2020 r.
Do końca listopada za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od mieszkańców
naszej Gminy zapłaciliśmy 2 200 759,02
zł, oznacza to że przy niespełna 6 800 osób

W przypadku opłat za odpady komunalne
zmiany wysokości również nie są przewidywane, stało się tak dzięki niższym staw-

zadeklarowanych przez 11 miesięcy stawka miesięczna powinna wynosić 29,50 zł/
os, aby system się „bilansował”. Niestety
deficyt gospodarki odpadami w 2020 r.
wyniesie ponad milion zł, który pokrywany jest z budżetu gminy kosztem inwestycji. Powinniśmy zwrócić uwagę na bardzo
dużą ilość odpadów biodegradowalnych,
na które wydatkowaliśmy przez 11 miesięcy blisko 340 000 zł. Takich kosztów
można uniknąć stosując na swoich działkach kompostowniki i bardzo zachęcam
do takich postępowań. Świetnymi inicjatywami, aby zredukować ilości odpadów
zbieranych przez firmę są działania naszych szkół. Szkoła podstawowa z Siennicy i Grzebowilka włączyła się do akcji
„zbieraj z klasą” w której zbierany jest
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
oraz baterie, natomiast szkoła z Żakowa
również zbiera baterie oraz makulaturę.

Ilość odpadów z podziałem na frakcje za pierwsze
11 miesięcy 2020 r.
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W poniższej tabeli pokazujemy zestawienie wysokości faktur w zależności od
miesiąca.
W 2021 r. cena za odbiór i zagospodaro-

wanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Siennica zależna będzie od frakcji odpadu. Przy zachowaniu podobnych
proporcji i ilości jak w roku bieżącym
kwota opłaty za każdego mieszkańca nie

urząd

ulegnie podwyższeniu i nadal będzie wynosiła 25 zł przy braku kompostownika
i 23 zł w przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Zestawienie wydatków za godspodarowanie odpadami komunalnymi
według faktur - opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców
300000
250000
200000

260372,88

224901,36

189872,64
162385,92

236451,96

205749,72
163814,4

224901,36

150000

180686,16
167384,34

100000
50000
0
styczeń

30

luty

marzec

listopada br. zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020. Jest
mi niezmiernie miło poinformować, że
w Gminie Siennica odsetek spisanych gospodarstw wyniósł 96,44%, w odniesieniu
do 97% spisanych na Mazowszu oraz niespełna 98% w całym kraju. Ten sukces osiągnęliśmy dzięki zaangażowaniu rolników
oraz ludzi i instytucji wspierających działania Gminnego Biura Spisowego. Zatem
dziękuję: rolnikom, którzy w znacznej części spisali się internetowo, rachmistrzom,
członkom Gminnego Biura Spisowego oraz
tym, którzy wspierali działania Gminnego
Biura Spisowego i pomagali w promocji
spisu: parafiom, szkołom, sołtysom, kołom
gospodyń wiejskich, strażom pożarnym,
ośrodkowi zdrowia oraz ośrodkowi pomocy społecznej.

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

2 listopada br. Gminne Biuro Spisowe
w Siennicy ogłosiło konkurs pod hasłem:
„Spisz się jak na rolnika przystało”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu

sierpień

wrzesień

październik

25 listopada, a na początku grudnia do
nagrodzonych dotarły nagrody - gadżety
Powszechnego Spisu Rolnego 2020, które
otrzymali:
I miejsce - Joanna Cholewińska
II miejsce – Piotr Cholewiński
III miejsce – Krzysztof Michalczyk
IV miejsce – Jacek Zwierz
V miejsce – Paweł Antosiewicz
VI miejsce – Sylwia Osica
Wójt Gminy Siennica
Stanisław Duszczyk
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jak solidna Edukacja

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy

R

ok 2020 powoli się kończy. Jest to czas
wspomnień i podsumowań. Wróćmy
więc pamięcią do wydarzeń, które miały
miejsce u nas w szkole od początku września.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych to
wyjątkowe wydarzenie dla każdego dziecka. 22 i 23 września odświętnie ubrani
uczniowie, w obecności Pani Dyrektor
Małgorzaty Kobylińskiej, uroczyście ślubowali i dołączyli do społeczności szkolnej.
W szkole realizowane są zajęcia z projektu Kompetencje na Start II. Klasa IIIc pod
opieką Pani Anny Wąsowskiej zaprezento-

wała się na scenie, wystawiając przedstawienie pt. „Nie płacz koziołku”. Występ został bardzo ciepło przyjęty przez młodszych
kolegów, którym spodobała się fabuła, gra
aktorów i ich ciekawe stroje. W ramach
projektu uczniowie klas szóstych i siód-

mych uczestniczyli w czterech pokazach
naukowych zorganizowanych przez firmę
Mały Inżynier. Dotyczyły one robotyki,
chemii, ciekłego azotu i suchego lodu. Miały na celu przedstawienie specjalistycznej
wiedzy w przystępny i atrakcyjny sposób.
W innej niż do tej pory formie odbyły się
w tym roku obchody Dnia Niepodległości. W klasach I-VIII były to zajęcia online
przypominające trudną drogę Polaków do
wolności. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wykonały w szkole kotyliony, flagi
oraz odśpiewały uroczyście hymn. Delegacja uczniów, rodziców i nauczycieli w imieniu całej społeczności szkolnej złożyła

kwiaty i zapaliła znicz przed pomnikiem
w siennickim parku.
25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu w szkole towarzyszyli nam specjalni goście - nasze misie. Pokazaliśmy im, gdzie się uczymy, ćwiczymy
i bawimy. Każdy z nas mógł zostać „Przyjacielem Pluszowego Misia”.
Chcąc zachęcić dzieci i młodzież do zachowań proekologicznych nasza szkoła dołączyła do projektu zbiórki baterii, sprzętu
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elektrycznego i elektronicznego w placówkach oświatowych „Zbieraj z klasą”.
Niedawno powstał też nasz ogród deszczowy. Usytuowany jest obok placu zabaw,
przy szkole. Znajduje się on przy wylocie
rynny, aby wykorzystać wodę deszczową
do nawadniania roślin. W naszym ogrodzie
posadzone zostały specjalne rośliny, które
pomagają w oczyszczaniu wody; są to m.in.
turzyca japońska, krwawnica pospolita,
kosaciec syberyjski. W akcji powstawania
ogrodu uczestniczyli uczniowie z klas III.
Już nie możemy się doczekać, aż nasz ogród
zacznie się rozrastać!
Z pewnością rozwijają się za to talenty dzieci w naszej szkole. Gratulujemy im sukcesów w konkursach:
•

Antonina Michalik-Towani zajęła II
miejsce, Julia Kurowska III miejsce,
a Amelia Frelek otrzymała wyróżnienie w IV Siennickim Koncercie Pieśni
Patriotycznych,

•

Zuzanna Gałązka zajęła III miejsce
w IX Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania.

Na koniec chcielibyśmy złożyć Państwu życzenia spokojnych, ciepłych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym
Roku.
Magda Zielińska

jak solidna Edukacja

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie

W

połowie listopada rozpoczął się
cykl zajęć specjalistycznych dla
dzieci w ramach projektu „Integracja drogą do sukcesu dzieci niepełnosprawnych”.
Projekt jest realizowany dzięki funduszom
pozyskanych z Fundacji PZU. Terapia
obejmuje: zajęcia logopedyczne, surdopedagogiczne, terapię ręki, stymulację
rozwoju psychoruchowego, dogoterapię,
alpakoterapię oraz hipoterapię. Głównym
celem działań jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, poprzez usprawnianie najbardziej zaburzonych sfer rozwoju dla poprawy jakości ich życia.
4 grudnia w naszej szkole dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy „O” wraz
ze swoimi paniami zgodnie z przedświąteczną tradycją upiekły pyszne świąteczne
pierniczki. Wszystkim podobało się wykrawanie świątecznych kształtów – choinek, gwiazdek, bałwanków, aniołków,
przy pomocy foremek. Następnie słodkie
ciasteczka piekły się w szkolnej kuchni,
z której zaczął unosić się wspaniały zapach
pieczonych pierniczków i wprawił wszystkich w świąteczny nastrój. Gdy pierniczki

były już gotowe dzieci przystąpiły do ich
dekorowania lukrowymi pisakami i barwnymi posypkami. Słodki lukier sprawił, że
ciasteczka znikały w mgnieniu oka. Zabawa była doskonała, a pierniczki wyszły

przepiękne. Tego dnia naszą szkołę odwiedził także Święty Mikołaj. Dzieci z wielką niecierpliwością oczekiwały przyjścia
niezwykłego gościa. Cały czas nasłuchiwały dzwonków Świętego Mikołaja. Aby
podkreślić wyjątkowy charakter tego wydarzenia dzieci były odświętnie ubrane
w czerwone mikołajowe czapeczki.
Ze względu na sytuację panującą w kraju
w szkole mogą przebywać jedynie dzieci
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z oddziału przedszkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego i to
właśnie one zostały tak mile zaskoczone.
Wizyta Mikołaja sprawiła wszystkim wiele
radości a każde z dzieci otrzymało prezent. Już kolejny rok „Świąteczna paczka”
była zorganizowane dzięki zaangażowaniu i wsparciu Spółki LIDL. Za tą bezinteresowną pomoc serdecznie dziękujemy
Zarządowi oraz Pracownikom Spółki.
Koordynatorem akcji była pani Beata
Brzozowska.
W bieżącym roku szkolnym udało nam
się nawiązać współpracę z firmą Hamelin, która zajmuje się produkcją artykułów
papierniczych i szkolnych. Dzięki uprzejmości pani Katarzyny Soszyńskiej, przedstawicielki firmy, nasza szkoła otrzymała
zapas zeszytów i tektury falistej na kilka
lat. Jakby tego było mało, kilka dni temu
dotarła do nas przesyłka z piórnikami,
workami i plecakiem. Dziękujemy za okazaną hojność i polecamy się na przyszłość.
PSP Starogród
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Gminne Przedszkole w Siennicy

D

ata 16 i 17 listopada to niezapomniane dni w naszym przedszkolu. W tych
dniach odbyła się uroczystość Pasowania
na Przedszkolaka. Niestety, w tym roku wyjątkowo z powodu pandemii, uroczystość
odbyła się bez udziału rodziców i z podziałem na grupy.
Był to szczególny dzień dla dzieci, które
po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły
próg przedszkola. Dzieci zaprezentowały
krótki program artystyczny, na który złożyły się piosenki, wierszyki oraz układy
taneczne do utworów muzycznych, których
nauczyły się podczas krótkiego pobytu
w przedszkolu.
Wszystkie przedszkolaki dzielnie stawiły

czoła wyzwaniom i odważnie się zaprezentowały. Swoim radosnym występem udowodniły, że zasługują na przyjęcie w poczet
społeczności naszego przedszkola. Z wielką
dumą i przejęciem złożyły uroczystą przysięgę, a Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania przez dotknięcie ramienia każdego
dziecka ogromnym czarodziejskim ołówkiem. Na twarzach przedszkolaków widać
było powagę i dumę, że w tym dniu oni są
najważniejsi.
Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci
otrzymały odznakę dzielnego przedszkola-

10
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ka, dyplom i słodki upominek. Uwieńczeniem uroczystości był pyszny tort. Fotorelacja z uroczystości jest dostępna na stronie
internetowej naszego przedszkola.
Nowo pasowanym przedszkolakom życzyliśmy sukcesów, nowych przyjaźni
oraz samych radosnych dni spędzonych
w przedszkolu, a rodzicom dumy ze swoich
pociech.
Maria Kurcz
Karolina Wrzosek
Marzena Zgódka

jak solidna Edukacja

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku

L

istopad jest miesiącem obfitującym
w ważne dni w kalendarzu przedszkolnym. Jednym z nich jest Święto Niepodległości. W tym roku ze względu na sytuację
epidemiczną obchodziliśmy je w skromniejszej formie. Wśród biało-czerwonych
flag, kokard narodowych i kwiatów wybrzmiały dźwięki Mazurka Dąbrowskiego

oraz utworu nowo poznanego przez dzieci
pt. „Wiem, że w Polsce jest mój dom”.
Kolejne ważne święto to wypadający 21
listopada Dzień Życzliwości. Przedszkolaki wykonały piękny plakat, przekonujący

wszystkich, że „śmiech jest słońcem, które
wypędza zimę z serca” oraz że warto postawić w swoim życiu na życzliwość wobec
drugiego człowieka.
Ostatnim świętem był Międzynarodowy Dzień Misia. Każdego roku niezwykle
sympatyczny pluszak gromadzi przedszko-

laków na wspólnej zabawie. W tym roku
dzieci z Oddziału Przygotowawczego zamieniły się w aktorów i przedstawiły swoim
młodszym kolegom dwie scenki teatralne.
Następnie wszystkie dzieci musiały wykazać się swoimi umiejętnościami, aby zdo-

być tytuł Przyjaciela Misia. Zadanie trudne, ale nie dla naszych Milusińskich. Nikt
nie miał problemu ze zdobyciem kolejnych
sprawności uprawniających do tytułu. Na
koniec uroczystości z wielką radością wychowawczynie wręczyły przedszkolakom
pamiątkowe dyplomy.
Urszula Szajkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli
W ostatnim tygodniu listopada Samorząd
Uczniowski ogłosił Konkurs na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną w języku polskim oraz angielskim. Wybór dla jury był
bardzo trudny, ponieważ wszystkie kartki
przygotowane przez uczniów były piękne.
Efekty można podziwiać na Facebooku
szkoły w postaci prezentacji, która została
wysłana do kilku krajów europejskich, np.
do Włoch, Hiszpanii, Turcji, ale także do
szkół w Polsce, w ramach projektu e-Twinning.
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i tak
liczny udział.
PSP Pogorzel
Sienniczka NR 4 (7) 2020
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Dwór w Lasominie
– świadek historii
(część pierwsza)

P

ierwsze zapiski, dotyczące Lasomina,
pochodzą z XVI w. Nie wiemy niestety,
gdzie swą siedzibę mieli ówcześni właściciele majątku - Cieciszewscy. Większą ilość
informacji mamy natomiast na temat późniejszego dworu. Znajdował się on w parku
wśród starodrzewu z lewej strony od ocalałej
do dziś bramy wjazdowej. Według doktora
Mariana Benko, który prowadził badania historyczno – architektoniczne na tym terenie,
powstał on na początku XIX w. Był to budynek klasycystyczny, drewniany, ale tynkowany na dranicach, parterowy. Początkowo był
pokryty gontem, zaś po remoncie papą. Od
strony podjazdu (od północy) znajdował się
charakterystyczny ganek, który opierał się na
czterech drewnianych kolumnach o gładkich
trzonach z doryckimi głowicami i bazami. Po
obu stronach wejścia i okien sieni umieszczone były dwie półkolumny (faktycznie słupy
ścienne). Pierwotnie na kolumnach opierał
się trzyspadkowy daszek. Dwór składał się
z sieni, sześciu pokoi, kuchni, izby czeladnej (dla służby) oraz dwóch korytarzyków.

Lasomin i okolica pocz. XIX w

stępującej utraty wzroku. W 1807 r. sprzedał jednak Zglechów Stanisławowi Truszczyńskiemu, rejentowi okręgu siennickiego,
a w 1815 r. przekazał Lasomin swemu bratankowi Janowi Kacprowi, zachowując dożywocie. Ksiądz Puszet zmarł 5 grudnia 1819 r.
w Lasominie i został pochowany w Siennicy.
Jan Kacper Puszet, nowy właściciel majątku,
był oficerem wojsk Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego. Brał udział w kampanii
rosyjskiej Napoleona
Bonaparte w 1812 r.,
był podpułkownikiem
w Powstaniu Listopadowym 1830/31 r. Zo-

jest akt ślubu córki Antoniny Maszkowskiej
– Izabelli z Andrzejem (Georgoniuszem Michałem Marcinem) Pełczyńskim, pułkownikiem Sztabu Głównego Wojsk Polskich,
urzędnikiem Legii Honorowej i kawalerem
Krzyża Wojskowego, który odbył się w Siennicy 23 stycznia 1821 r. Ciekawe, że już 23
i 25 stycznia 1821 r. dobra zostały „całkowicie
zajęte i zaaresztowane” przez komornika Jana
Dzieciałkiewicza celem sprzedaży ich na pu-

Brama wjazdowa do dawnego dworu

Przed gankiem, w latach II wojny światowej
rosła jeszcze stara, kilkusetletnia lipa. Jeśli
datowanie to jest właściwe, moment budowy
wiązać należy z osobą księdza barona Józefa
(de Puget) Puszeta - pisarza politycznego,
autora dwutomowego traktatu „O uszczęśliwieniu narodów”, wydanego w latach 178889, kustosza wiślickiego, kawalera Orderu św.
Stanisława w 1792 r. Po śmierci ojca otrzymał
on spadek, za który w październiku 1794 r.
zakupił dobra Lasomin i Zglechów. Wycofał
się wtedy z życia publicznego z powodu po12

stał odznaczony Krzyżem Złotym Orderu
Virtuti Militari oraz
Rzut i elewacja dworu wg M. Benko
orderem kawalerskim
Legii Honorowej w 1812 r. Według zapisów blicznej licytacji. 13 września 1821 r. zapadł
w księdze hipotecznej dóbr Lasomin, 4 paź- ostateczny wyrok w Trybunale Cywilnym
dziernika 1819 r. prawa do majątku z wszel- Woj. Mazowieckiego (oczyszczono przy tym
kimi obciążeniami przejął Feliks Rudnicki. majątek z długów i powinności, spłacono
Jednak 4 maja 1820 r. to jeszcze Jan Puszet wierzycieli), na mocy którego właścicielem
zawarł kontrakt z Antoniną Maszkowską na został Stanisław Truszczyński. (cdn)
trzyletnią dzierżawę majątku. PotwierdzeWaldemar Piekarski
niem jej obecności w tym czasie w Lasominie
Sienniczka NR 4 (7) 2020
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Fara w Siennicy

N

iewielu już pewnie żyje dziś mieszkańców naszej gminy, którzy na własne oczy widzieli stary, siennicki kościół
znajdujący się na wzgórzu niedaleko dzisiejszego siennickiego ronda. Mamy, na
szczęście, w zbiorach Siennickiego Muzeum Szkolnego kilka zdjęć i rysunków
przedstawiających ten drewniany – modrzewiowy, pochodzący z końca XVII w.
kościółek. Dzięki temu możemy sobie wyobrazić czasy, kiedy zbierały się w nim rzesze wiernych podczas uroczystości kościelnych a także państwowych, gdyż było to

przez lata miejsce godne dla upamiętniania
tych wydarzeń. Posiadamy też kilka opisów
wyposażenia kościoła.
Historię powstania kościoła oraz jego wygląd i wyposażenie opisał m. in. H.W. - autor artykułu w „Tygodniku Ilustrowanym”
nr 41 z 1911 r. Artykuł ten, zilustrowany
został kilkoma fotografiami. Autor twierdzi, że poprzedni (stojący prawdopodobnie
w tym samym miejscu) kościół „od starości runął” pod koniec XVII w. i podaje, że
drzewo na nowy kościół przekazał Paweł
Siennicki, a budowniczym był Jan Golkowski, którego nazwisko było wyryte na jednej z belek. W 1698 r. odprawiono pierwsze
nabożeństwo. Najcenniejszymi elementa-

mi wyposażenia był umieszczony w ołtarzu
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej przeniesiony jeszcze z pierwszego kościoła oraz
rzeźba malowana przedstawiająca grupę
apostołów. Przed kościołem stała chrzcielnica kamienna „ślicznie rzeźbiona”. Innym
cennym dla nas źródłem informacji jest
artykuł ks. Łukasza Janczaka zamieszczony w „Wiadomościach Archidiecezjalnych”
z 1917 r. zawierający wiele ciekawych informacji o historii i funkcjonowaniu naszej
fary.

sowników i malarzy dokumentalistów, którzy wykonywali w terenie rysunki i zdjęcia zabytków. W ten sposób do Siennicy
w 1916 r. trafił Szymon Poprzęcki, a rok
później Władysław Roman Sztolcman (artyści malarze-dokumentaliści i konserwatorzy zabytków Archiwum Ikonograficznego). Uwiecznili oni zewnętrzny wygląd fary

Fara, czyli kościół farny, to dawne określenie pochodzące jeszcze ze średniowiecznej
tradycji, nadawane kościołowi parafialnemu. Fary budowano najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie rynku, tak jak to właśnie było w Siennicy. Pamiętajmy też, że od
końca XVIII w. funkcjonowały w Siennicy
dwa kościoły. Parafialnym mógł być tylko
jeden i ten nazywany był farą. Nasza fara
została spalona przez hitlerowskiego najeźdźcę 13 września 1939 r.
To, co nas spotkało ostatnio w temacie
siennickich kościołów można nazwać wielką niespodzianką, jeśli nie sensacją! Otóż
w numerze 7-8 czasopisma „Spotkania
z Zabytkami” z tego roku ukazał się artykuł pani Katarzyny Mączewskiej „Zabytki
sakralne Siennicy w ikonografii z lat 1916
i 1917”, z którego dowiedzieliśmy się, że
Muzeum Narodowe w Warszawie jest w posiadaniu kilkudziesięciu rysunków i akwarelowych obrazków przedstawiających ten
zabytkowy kościół w Siennicy i wyposażenie obu naszych kościołów. Chyba nikt
z sienniczan o tym do tej pory nie wiedział,
bo przecież w dotychczasowych opracowaniach o Siennicy ta sprawa przez nikogo nie
była poruszana.
Prace malarskie powstały dzięki działalności Bronisława Gembarzewskiego, wybitnego muzealnika. W 1913 r. został on
prezesem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie i zainicjował
utworzenie Archiwum Ikonograficznego,
którego celem było zbieranie materiału ilustrującego dorobek polskiego dziedzictwa
narodowego, dokumentowanie zabytków.
Zatrudniał on w tym celu fotografów, ry-
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i jej wnętrze oraz detale wyposażenia obu
naszych kościołów. Ich prace zostały zinwentaryzowane w Muzeum Narodowym
i na szczęście przetrwały do naszych czasów. Dzięki zdigitalizowaniu tych zbiorów
i uprzejmości Muzeum Narodowego możemy dziś przedstawić prace Sz. Poprzęckiego
pochodzące z 1016 r. Zapraszam na stronę
internetową naszego muzeum, gdzie moż-

na obejrzeć 13 obrazków jego autorstwa:
Tadeusz Gnoiński
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kulturą i książką

Gminna Biblioteka Publiczna
w Siennicy

Totuby
W trzecim numerze Sienniczki pisaliśmy
o nawiązanej przez Bibliotekę współpracy
z Fundacją na rzecz Wielkich Historii w ramach projektu „Zaopiekuj się pamięcią”. Miał
on na celu zbudowanie w swoich lokalnych
społecznościach zasobu miejsc pamięci lokalnej, które można odkrywać w specjalnie

H. i K. Gnoińskich w Siennicy – wybierając
opiekę nad głazem Antoniego Królikowskiego w ogrodzie szkolnym
- Zofia Abramowska, Gabriela Bilska, Sandra
Krusiewicz, Bartłomiej Łukaszewski i Emilian Piszczek z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A. Czartoryskiego
w Mińsku Mazowieckim – wieża ciśnień przy
mińskim dworcu
- Paulina Jarzębska, Julia Górska, Patrycja
Grzegrzułka, Maja Kalinowska i Kinga Zawadka z Publicznej Szkoły Podstawowej im.
H. Sienkiewicza w Siennicy – budynek dawnego siennickiego Seminarium Nauczycielskiego.

do tego przygotowanej aplikacji. Projekt miał
zasięg wojewódzki. Opisy i zdjęcia dotyczące
naszego powiatu zostały tam umieszczone
przez Ambasadora powiatu mińskiego – Monikę Pszkit wraz z jej podopiecznymi, a byli
to:

Opieka polegała na wybraniu i uprzątnięciu
danego miejsca (adekwatnie do możliwości)
oraz wypromowaniu jego historii w aplikacji

Prezentujemy laureatów III edycji kampanii „Mała książka
- wielki człowiek”, którzy stali się dumnymi
posiadaczami dyplomów i nagród książkowych za swoją aktywność czytelniczą.
Kampania organizowana jest przez Instytut Książki. Każdy przedszkolak, który
przyjdzie z rodzicem do biblioteki, otrzyma w prezencie niezwykłą książkę a także
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece maluch dostanie naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym
jego czytelnicze zainteresowania.

14

doceniona zdobywając miejsca w pierwszej
dziesiątce: 6. PSP w Siennicy, 7. ZS w Siennicy i 8. miejsce SLO w Mińsku Maz. Ponadto
uczennice siennickiej podstawówki otrzymały wyróżnienie za „wysoką jakość pracy”.
Gratulujemy! i bardzo dziękujemy młodzieży za udział w projekcie, który z pewnością
przybliżył jej naszą lokalną historię i uwrażliwił na jej materialne dziedzictwo.
Każde z miejsc będzie oznakowane stosowną tabliczką
informacyjną a więcej można przeczytać na: totuby.pl

- Katarzyna Bojanek, Julia Jakubowska, Monika Pałdyna, Julia Parobczyk, Łucja Piwowarczyk i Oliwia Tryk z Zespołu Szkół im.

Wielki człowiek

i poprzez udział w konkursie prowadzonym
przez Fundację. Nasza młodzież wykazała się
dużym zaangażowaniem i ochoczo uczestniczyła w pracach porządkowych, za co została

Drodzy Rodzice, pamiętajmy o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka oraz
o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Kolejny raz siennicka biblioteka dołączyła
do konsorcjum, w ramach którego czytelnicy uzyskają dostęp do ponad 60 000 e-booków i audiobooków z bazy Legimi. Od 1
stycznia 2021 r. będzie możliwość bezpłatnego korzystania z tej bazy przez czytelników naszej Biblioteki.
Warunkiem otrzymania kodu dostępu jest
posiadanie karty bibliotecznej.
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Nenufary 2020
Tegoroczna edycja konkursu o Nenufary,
jak wiele podobnych wydarzeń w dobie
pandemii, odbyła się w innym terminie
i okolicznościach niż zwykle. Mimo to, towarzyszyła jej wyjątkowa oprawa artystyczna – koncert Miejskiej Orkiestry Kameralnej Mińska Mazowieckiego.
Laureatem nagrody Siennickie Nenufary
2020 – Zasłużeniu dla Kultury Ziemi Siennickiej został Stanisław Czajka – wieloletni
nauczyciel, historyk, regionalista, przewodnik. Kryształową statuetkę wręczali:
pomysłodawczyni konkursu – Elżbieta Jurkowska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy, Zenon Jurkowski Prze-

Pożegnanie
Z wielkim żalem dnia 19 listopada pożegnaliśmy ks. Prałata Kazimierza Sokołowskiego Proboszcza i Dziekana Siennickiego w latach
1995-2005.
Ksiądz Kazimierz urodził się 1 kwietnia 1948
r. w Majdanie Ruszowskim. Pochodził z Parafii MB Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach k. Zamościa i tam też miały miejsce
główne uroczystości pogrzebowe. Spoczął
w grobowcu rodzinnym, obok swoich braci.
10-letni okres przewodniczenia przez śp. ks.
Kazimierza siennickiej wspólnocie parafialnej odznaczał się wyjątkową pracowitością
i ogromną troską o powierzone mu dziedzictwo duchowo-materialne, dbałość o przy-

kulturą i książką

wodniczący Rady Gminy Siennica oraz
Stanisław Duszczyk Wójt Gminy Siennica,
dziękując laureatowi za całokształt pracy
twórczej w naszej gminie i poza jej granicami. Uroczystość miała miejsce w Zespole
Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy, w którym to właśnie Pan
Czajka przez kilka dekad rozwijał i dzielił
się swoimi pasjami. Podczas przemowy nie
krył on wzruszenia, dziękując siennickiej
społeczności za przyznane mu wyróżnienie. Swoje wystąpienie podsumował historyczną refleksją, iż tak pięknego koncertu
nie było w murach tej szkoły od kilkudziesięciu lat, a niegdyś były tu one niemal codziennością, więc wielkie podziękowania
należą się organizatorowi (GBP) za powrót
do pięknych tradycji.

wrócenie jego świetności i konsekwentne
zachowanie pierwotnego stylu.
Z uwagi na pandemię w koncelebrze uczestniczyły skromne delegacje z Cegłowa, Siennicy i Radości. Z upoważnienia ks. Proboszcza
Marka Kasprzaka, na prośbę grupy naszych
parafian oraz Komendanta Gminnego OSP
w Siennicy, obecny na pożegnaniu Stanisław
Czajka, podziękował za okres współpracy
z Zespołem Szkół, wspólnie organizowane
rocznice, uroczystości kościelne i środowiskowe. Wyraził wdzięczność za inicjatywy
i zrealizowanie wielu projektów, które są
i będą trwałą pamiątką po ks. Kazimierzu dla
kolejnych pokoleń siennickich parafian.
Biblioteka wydała „Wspomnienie
- ks. Kazimierz Sokołowski” autorstwa St. Czajki
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Księże Kazimierzu,
zasłużyłeś na pamięć i modlitewne wspomnienie
Odpoczywaj w pokoju!
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Cud 1920 roku - podsumowanie obchodów
Wydawnictwa
Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
wydała trzy publikacje w hołdzie Sienniczanom walczącym i poległym w wojnie
1920 roku. Pamięć o Bohaterach i minionych wydarzeniach są podwaliną przy-

szłości i rozwoju każdej, najmniejszej nawet społeczności, dlatego tak ważna jest
dbałość o prawdę, historię i miejsca związane z ofiarną walką za Ojczyznę. Wydane
publikacje są naszym skromnym wkładem

Gra terenowa

opracował Marcin Kruk – nauczyciel historii w ZS. Nie zabrakło w nim sprawdzianu wiedzy, zagadek logicznych czy zadań sprawnościowych. Gracze, postawieni
w roli rekrutów do polskiej armii, musieli
wykazać się odpowiednim „przygotowaniem do służby”. Do zabawy stawiło się 6
drużyn z terenu naszej gminy. Z propozycji tej świetnej zabawy skorzystały wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież, do-

Biblioteka, w ramach zadania Nasi Bohaterzy 1920 roku, dofinansowanego ze
środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach
Programu Dotacyjnego Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920, zorganizowała
3 października grę terenową oraz koncert
Miejskiej Orkiestry Kameralnej Mińska
Mazowieckiego. Wszystko to na terenie
Zespołu Szkół w Siennicy przy wyjątkowo
pięknej tego dnia aurze.
Gra terenowa stanowiła alternatywne
wspomnienie mieszkańców Siennicy, nauczycieli i uczniów siennickiego Seminarium Nauczycielskiego mężnie walczących
i poległych w obronie ojczyzny podczas
wojny polsko-bolszewickiej. Atrakcyjny scenariusz do terenowych rozgrywek
16

w podtrzymywanie pamięci lokalnej a tym
samym wyrazem wdzięczności za nieocenioną i najwyższą wartość daną nam przez
Bohaterów 1920 roku – Wolność!
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rośli i seniorzy. Gra toczyła się na czas
a jej końcowy etap polegał na zebraniu
wszystkich części puzzli – fotografii jedne-

wyczerpujących zmaganiach terenowych
wszyscy udali się na zdrowy, pokrzepiający posiłek.

•
•
•

go z Bohaterów 1920 r. Drużyny musiały
skleić zdjęcie w całość, opisać daną postać,
jej związek z Siennicą i wojną bolszewicką.
Poziom wiedzy uczestników był bardzo
różny, ale jedno jest pewne: wynieśli oni
z tej zabawy nową porcję nauki, doświad-

•
•
•

czeń i wspomnień. Odpowiednie służby
(punkt medyczny, ochrona) czuwały nad
bezpieczeństwem uczestników, zaś po

Na podium stanęli: I miejsce – Zawiszacy
z Żakowa, II miejsce – Wisła z Siennicy, III
miejsce – Turystyczni z Siennicy. W zabawie wzięły także udział drużyny: Wojownicy z Siennicy, Babeczki z Białego Domu
i Tajniaki. Wszystkim serdecznie gratulujemy, szczególnie podjęcia tego historycz-

nego wyzwania i niezłomnej woli pokonania każdej przeszkody na trasie gry.
W realizacji projektu uczestniczyli Partnerzy, którzy w ramach swoich kompetencji,
zapewnili właściwy poziom merytoryczny
gry, podnieśli jej atrakcyjność oraz udzielili wsparcia finansowego:
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•
•
•
•
•

Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy
Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku
Mazowieckim
Stowarzyszenie
Absolwentów
i Wychowanków Szkół Siennickich
i Siennickie Muzeum Szkolne
Towarzystwo Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Kazimierza Sosnkowskiego
Sekcja Historyczna Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy
Baza Inicjatyw Społecznych (sekcja
GBP)
Klub Senior+ z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Siennicy
Koła Gospodyń Wiejskich „Liderki”
z Żakowa i „Aktiwja” z Żakówka
Ubezpieczenia Jurkowski
Delikatesy Kulfon
Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim

Serdecznie dziękujemy za współpracę.
To była żywa lekcja historii! Wiemy to z relacji uczestników i ogromnie cieszy nas
fakt, iż mogliśmy w ten sposób uczcić pamięć o naszych Bohaterach oraz rozsławić
ich dobre imię wśród kolejnych pokoleń.
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Koncert Nasi Bohaterzy 1920 r.
Wieczorny koncert Miejskiej Orkiestry
Kameralnej Mińska Mazowieckiego stanowił drugą część obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej. Ten artystyczny finał
terenowych rozgrywek był idealną okazją

(Noce i dnie, Polskie drogi). W ten wyjątkowy wieczór Siennica gościła znakomitych artystów, kilku z dosyć odległych
zakątków Polski – Katowice czy Dąbrowa
Górnicza, którzy wprowadzili słuchaczy

do odpoczynku, integracji a zwłaszcza refleksji nad wojenną historią Polski.

w wyśmienity nastrój swoją grą na instrumentach smyczkowych, dętych, perkusyjnych, a także śpiewem w wykonaniu: Zofii
Noiszewskiej, Michaliny Jaszczuk, Moniki
Pszkit i Macieja Kopki.

Muzycy i wokaliści, pod batutą Wenantego Macieja Domagały, zabrali słuchaczy
w podróż w czasie, m.in. do okresu międzywojennego, wykonując znane pieśni
ułańskie (np. Pierwsza brygada, Białe
róże, Przybyli ułani), patriotyczne (Etiuda Rewolucyjna F. Chopina) czy rozrywkowe (Na pierwszy znak). Nie zabrakło
także utworów współczesnych, które już
wpisały się do kanonu polskiej muzyki

18

Cały koncert poprowadził Jerzy Maciejewski w sposób bardzo twórczy (można
by rzec poetycki) zapowiadając nie tylko
solistów, ale także utwory, o których goście usłyszeli wiele ciekawostek.
Bardzo dziękujemy wszystkim współorganizatorom i uczestnikom powyższych
wydarzeń za zaangażowanie w tegoroczne
obchody jubileuszu Bitwy Warszawskiej
a tym samym oddanie hołdu pamięci Bohaterom 1920 roku.
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Dofinansowano ze środków Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
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Jubileuszowa tablica
Wprawdzie linia frontu toczyła się poza
obrębem naszej gminy, ale jej mieszkańcy
także dali najwyższe świadectwo wierności i służby Ojczyźnie licznie wstępując
do Armii Ochotniczej i bohatersko walcząc z wrogiem – ostatecznie oddając za
Nią swe życie. 20 sierpnia miało miejsce
odsłonięcie Jubileuszowej Tablicy przy
głazie poświęconym pamięci Antoniego
Królikowskiego (absolwenta i nauczyciela seminarium) w ogrodzie Zespołu
Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.
Uroczystości towarzyszyła asysta pocztów sztandarowych: ZS w Siennicy, jednostek OSP z Grzebowilka, Siennicy,
Żakowa oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP w Siennicy. Obecni byli
także Komendant Gminny OSP Leszek

Dąbrowski i Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Siennicy
Piotr Rosik.
Kwiaty przy głazie i znicze złożyła delegacja w składzie: Stanisław Duszczyk – Wójt
Gminy Siennica, Agnieszka Gańko – Dyrektor ZS w Siennicy, Elżbieta Jurkowska – Dyrektor GBP w Siennicy, Zenon
Jurkowski – Przewodniczący Rady Gminy w Siennicy. Wyjątkowego charakteru
rocznicowym obchodom patriotycznym
nadała prelekcja historyczna wygłoszona
przez Stanisława Czajkę – znawcę lokalnej historii i byłego wieloletniego dyrektora ZS w Siennicy. Podniosłość tej chwili
podkreślił także występ Międzypokoleniowego Chóru Kameralnego Kanon pod
kierunkiem Moniki Pszkit, wykonując
kilka pieśni legionowych.
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Okrągły Jubileusz Cudu nad Wisłą miał
swoją kontynuację w kościele parafialnym w Siennicy, gdzie odbyła się msza
święta – w intencji Ojczyzny i poległych
w wojnie polsko-bolszewickiej – której
przewodniczył ks. Dariusz Stonio. Po
nabożeństwie uczestnicy uroczystości
zostali zaproszeni na poczęstunek serwowany przez Koło Gospodyń Wiejskich
„Liderki” z Żakowa i „Aktiwja” z Żakówka – na dziedzińcu kościoła.
W ramach obchodów stulecia Cudu nad
Wisłą Wójt Gminy Siennica zapalił także
Jubileuszowe Znicze Pamięci w pozostałych miejscach upamiętniających mieszkańców naszej Gminy walczących i poległych w wojnie 1920 r. (patrz: Pomniki
1920 roku).
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Pomniki 1920
w Gminie Siennica

Głaz na terenie ogrodu Zespołu Szkół im.
Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy
poświęcony profesorowi Antoniemu Królikowskiemu i jego uczniom

Pomnik w Lasominie uwieczniający poległych
mieszkańców wsi

Kapliczka wotywna ocalałego uczestnika działań
wojennych Gustawa Zabieglińskiego
w Starogrodzie

Sekcja
Historyczna

Idąc pod górę główną aleją Siennickiego Cmentarza, po prawej stronie, tuż pod
smukłym kasztanem, zobaczyć możemy
szczególnie wymowne, symboliczne Miejsce Pamięci - Grób Nieznanego Żołnierza. W odwiecznej tradycji wypadało, by
przechodząc obok, zatrzymać się na chwilę
modlitewnej zadumy i przeczytać napis na
płycie pomnika „TU SPOCZYWA NIEZNANY ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIE20

Kapliczka w Starogrodzie z nazwiskami poległych w walkach mieszkańców wsi

Tablica ku pamięci wychowańców seminarium siennickiego
umieszczona w budynku byłego internatu
Zespołu Szkół w Siennicy

GO / POLEGŁ W OBRONIE OJCZYZNY
WE WRZEŚNIU 1939 r”. Wcześniejszy pomnik, prawie niewidoczny (miejsce znane
nielicznym) został w tym roku poddany
gruntownej rekonstrukcji i można powiedzieć, że jest godnym upamiętnieniem
Żołnierza, który poległ na naszej Siennickiej ziemi. Nagrobek został sfinansowany
ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20 000 zł, oraz Gminy
Siennica w kwocie 5 333 zł. Rekonstrukcja
mogła powstać dzięki przeprowadzonej
kwerendzie w wielu instytucjach i odnaSienniczka NR 4 (7) 2020

lezieniu dokumentów potwierdzających
pochówek Żołnierzy a zarazem wykluczających powojenne ekshumacje. Braki dokumentacji parafialnej po pożarach
w 1939 i 1944 r. dopełniła (wg relacji ks.
Gajewskiego) konfiskata ksiąg przez Służbę
Bezpieczeństwa w 1950 r. w ramach przejmowania ziemi kościelnej. W pomoc zaangażował się m.in. Instytut Pamięci Narodowej, ale ostateczną listę z mapą cmentarza
wskazującą miejsca pochówków odnalazł
i przesłał nam Przedstawiciel Zarządu
Głównego Polskiego Czerwonego Krzy-

jak spotkanie z
ża. Wynika z niej, że w zbiorowej mogile
spoczywa dwunastu Żołnierzy (dotychczas
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było 11) w tym dwóch Nieznanych (N .N.)
oraz wykluczony jest pochówek dwóch
Żołnierzy opisanych na płycie pomnika.
Wspomniany pojedynczy Grób Nieznanego Żołnierza, po tegorocznej rekonstrukcji,
ma bliźniaczy odpowiednik przy bocznej
alei cmentarnej (znany nam; jest szansa na
jego renowację w przyszłym roku), który
zamyka listę 14 Żołnierzy spoczywających
na naszym cmentarzu.
W tym listopadowym wspomnieniu pragniemy przypomnieć, że na swoistą rehabilitację i upamiętnienie oczekują też Żołnierze i Powstańcy 1831 i 1864 r. pochowani
na Siennickim Cmentarzu Parafialnym,
których miejsca wiecznego spoczynku były
dokładnie zacierane przez zaborców rosyjskich i bardzo trudno jest odnaleźć jakikolwiek dokumenty w archiwach. Wśród

najstarszych mieszkańców naszej gminy
pamięć o Nich jest jeszcze bardzo żywa
i potwierdzają ją liczne wzmianki w wielu
publikacjach historycznych. Wątpliwości
dotyczyły jedynie miejsca pochówku, ponieważ sądzono, że cmentarz przy ul. Akacjowej powstał w drugiej połowie XIX w.,
ale opublikowana niedawno mapa wojskowa Galicji Zachodniej z 1801 r. wskazuje na
powstanie tego cmentarza już pod koniec
XVIII w.
Prosimy czytelników o wskazówki poszukiwawcze pozwalające przywrócić pamięć
o naszych Żołnierzach i Powstańcach.
Zbigniew Szubert

Międzypokoleniowy Chór Kameralny

KANON
A miało być tak pięknie… Niestety, obostrzenia związane z pandemią zmusiły zespół do
odwołania koncertu poświęconego św. Janowi Pawłowi II z okazji Dnia papieskiego oraz
grudniowego Koncertu ku czci Bogarodzicy.
Jest to czas bardzo trudny dla chórzystów;
bardzo im brakuje wspólnego śpiewu, systematycznej pracy, rozwijania swojej muzycznej pasji, ale także spotkań, bo zespół łączy
wyjątkowa więź przyjaźni i najzwyczajniej
w świecie chórzyści za sobą tęsknią.

W ostatnim kwartale Kanon zaśpiewał na
ślubie Kasi i Michała oraz Anny i Kamila
w Siennicy, Weroniki i Mateusza w Starogrodzie, Karoliny i Pawła w Wielgolesie oraz na
kilu niedzielnych mszach św. w naszej parafii.
Po raz drugi zespół uświetnił także nabożeństwo w intencji pszczelarzy w kościele w Wólce Mińskiej.
Zakaz spotykania się na próbach uniemożliwia chórowi kontynuowanie pracy a żadne
spotkania on-line nie zastąpią żywego kontaktu ze sztuką wokalną. Trzeba to poczuć
każdym zmysłem, aby w pełni uczestniczyć
w procesie tworzenia tak pięknych dzieł, jaki-
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mi są utwory wielogłosowe. Mimo wszystko
zespół będzie się starał podtrzymać dotychczasowy poziom artystyczny i uczyć nowych
rzeczy, by w chwili zniesienia ograniczeń być
gotowym do spotkania ze swoimi dawno nie
widzianymi słuchaczami.
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego chór
Kanon życzy Państwu wiele radości z odkrywania ich istoty, przyjemności z rodzinnego
kolędowania i dużo zdrowia, by realizować
najśmielsze marzenia w Nowym Roku!
Monika Pszkit
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy

P

omoc dla osób pozostających w kwarantannie, a także starszych, samotnych i niepełnosprawnych.
Osoby, które muszą pozostać w domu
i potrzebują wsparcia psychologicznego
lub pomocy w formie np. zrobienia podstawowych zakupów, wykupienia leków,
proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siennicy:

telefon: 25 757 22 64 (w godzinach
pracy ośrodka: pon. 8-17, wt.- czw.
8-16, pt. 8-15), 507 043 944 (również poza godzinami pracy ośrodka),
e-mail:
rodzinne@gopssiennica.pl,
pomost@gopssiennica.pl Psycholog –
Pani Beata Kierzkowska udziela indywidualnego wsparcia psychologicznego
w formie zdalnej (telefonicznie).

Prosimy również o zgłaszanie osób starszych, samotnych, które takiego wsparcia
potrzebują. Jednocześnie apelujemy do
członków rodzin osób starszych, chorych
i niepełnosprawnych o zwrócenie szczególnej uwagi na bliskich i w miarę możliwości udzielenie im niezbędnej pomocy
w tym wyjątkowym czasie.

Klub Senior +

Z

przeciwdziałania dyskryminacji seniorów
oraz psychologii, oceniając ją jako bardzo
przydatną w codziennym życiu.

a kilka dni miną dwa lata od chwili
rozpoczęcia działalności siennickiego
Klubu Seniora. Przez ten czas jego uczestnicy wzajemnie się poznawali, budowali
relacje i próbowali jak najlepiej wykorzystać chwile spędzane w klubowych murach. Niektórzy – zwłaszcza w ostatnich
miesiącach - podkreślali, że nie wyobrażają sobie już rzeczywistości bez Klubu.
Tymczasem ona próbowała nas zaskoczyć,
nie wiedząc jednak, z jakim przeciwnikiem przyjdzie jej się zmierzyć… Seniorki
nie zamierzały bowiem rezygnować z zajęć!
W wyjątkowy sposób uczestnicy oraz
wolontariusze Klubu spędzili 1 paździer-

nika (Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych). Podczas wyjazdu do Siedlec
zwiedzili Muzeum Diecezjalne, podziwiając m.in. „Ekstazę Świętego Franciszka”
autorstwa El Greco, a następnie obejrzeli
film „Legiony” w kinie Helios. Natomiast
3 października, Panie wzięły udział w grze
terenowej „Nasi bohaterzy 1920 roku”.
Drużyna pod nazwą „Babeczki z białego
domu” stanęła w szranki z zupełnie innym
pokoleniem uczestników i szczęśliwie
22

Tak samo przydatny, a nawet niezbędny

dobrnęła do końca. Czas – podobnie jak
na co dzień w Klubie – nie miał żadnego
znaczenia, w przeciwieństwie do pogody
ducha i radosnego nastroju, jaki towarzyszył Seniorkom. Skład drużyny: Krystyna
Gałązka, Weronika Wiącek, Marianna Podobas, Bogumiła Kulka (uczestniczki gry)
a także Anna Rutkowska, Barbara Główka,
Joanna Żukowska Drabiuk, Sabina Konopka.
Równie
adekwatną
do okoliczności postawę, Seniorki zaprezentowały
podczas
warsztatów edukacyjnych. Aktywnie, ale
jednocześnie z uwagą
przyswajały
wiedzę
z zakresu pierwszej
pomocy,
ekologii,
Sienniczka NR 4 (7) 2020

dla funkcjonowania Klubu jest… nowy
dach, który już wkrótce pojawi się na budynku. Tę optymistyczną informację wraz
z certyfikatem „Cenny zabytek Mazowsza”
przekazał podczas wizyty w Klubie, Wójt
Gminy Stanisław Duszczyk wraz ze swo-

jak skróty wydarzeń
im Zastępcą Mariuszem Kozerą. Reakcja
Seniorek mogła być tylko jedna: na stole
zagościło pyszne ciasto, przygotowane
podczas warsztatów kulinarnych, a spotkanie stało się dodatkowo okazją do zadawania pytań włodarzom gminy, którą
Panie umiejętnie wykorzystały.
Przywołane warsztaty kulinarne to tylko jedna z pozycji w klubowym harmonogramie zajęć. Grono zdeklarowanych
zwolenników mają zajęcia taneczne
z Eweliną Kaską-Łobodowską oraz rekreacyjno-sportowe z Piotrem Wojdalskim.
Nie dziwi więc kondycja, wygląd i żywiołowość Seniorek, podobnie jak stu-

procentowa skuteczność, zaprezentowana
podczas spontanicznego konkursu rzutów
do kosza. Zwolennicy bardziej umiarkowanych wrażeń, wybierają pełne barw
(a czasem cieni) zajęcia plastyczne prowadzone przez Ryszarda Łubkowskiego czy
przepełnione muzyką warsztaty wokalne
z Moniką Pszkit. Wszystkich, którzy przecenią swoje możliwości, ratuje fizjoterapeutka Marta Kaim.
26 października, w Klubie po raz kolejny
zagościła nowa rzeczywistość – zajęcia
stacjonarne ponownie zostały zawieszone. W związku z tym, postanowiliśmy odwrócić role i umożliwić Seniorkom pracę

w domu, dostarczając im materiały do
zajęć, organizując konkursy czy akcentując ważne wydarzenia okolicznościowe
(Dzień Seniora, Mikołajki). Skrycie liczymy, że to niejednokrotnie karkołomne
przedsięwzięcie, pozytywnie wpłynie na
kondycję,wygląd i żywiołowość, tym razem naszą – realizatorów. Jednego natomiast możemy być pewni: nasze Seniorki
„wyposażone” w uśmiech, poczucie humoru, dbające o siebie i kontakt z innymi, aktywne i otwarte na wszystko, co się
wokół nich dzieje, poradzą sobie w każdej
rzeczywistości.
Monika Wilk

Siennickie Muzeum Szkolne
Medal dla muzeum

S

iennickie Muzeum Szkolne, jako jedno z nielicznych, otrzymało medal
upamiętniający 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Organizatorzy obchodów tego
okrągłego jubileuszu - Starosta Powiatu
Mińskiego, Burmistrz Miasta i Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki – przekazali medal
na ręce kustosza siennickiego muzeum,
Tadeusza Gnoińskiego. Miało to miejsce
9 września podczas 40. Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego,
którego gospodarzem była Gmina Siennica. Seria okolicznościowych odlewów
w brązie autorstwa Bronisława Krzysztofa (wym. 100x100mm) liczyła 80 sztuk

a wydana została z inicjatywy Muzeum
Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim.
Nasze szkolne muzeum trafiło do zacnego grona obdarowanych, co było formą
podziękowania i podkreślenia ważnej roli

tej placówki w procesie podtrzymywania
i rozpowszechniania pamięci oraz nieustannego odkrywania lokalnej historii,
zwłaszcza z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.
„Pamięć o walce sienniczan, w tym absolwentów
naszej szkoły, ich wkład
w odzyskanie i utrzymanie niepodległości Polski,
jest jednym z głównych
celów istnienia naszego
muzeum. Sądzę, że przyznając nam ten medal
władze powiatowe dostrzegły i doceniły nasze
starania o utrwalanie tej
pamięci wśród szerokiej
społeczności
naszego
powiatu.” - stwierdza kustosz Tadeusz Gnoiński.
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jak skróty wydarzeń

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej

J

ak co roku Stowarzyszenie przygotowało obchody Święta Niepodległości. W dniu 11 listopada odwiedziliśmy
miejsca pamięci na terenie gminy, gdzie
zapaliliśmy symboliczne znicze pamięci,
a o godzinie 12.00 pod pomnikiem „Wolnej Szkole Polskiej” w Siennicy złożyliśmy
kwiaty i odśpiewaliśmy hymn państwowy.

Wpłynęły do nas filmy przedstawiające
popularne, ale także mniej znane utwory
patriotyczne, wśród których znalazły się:
„Rozkwitały pąki białych róż”, „Dziewczyna z granatem”, „Piechota”, „Niepodległa niepokorna”, „Dziś idę walczyć
Mamo” i inne. Przesłane utwory zostały
upublicznione w formie postów na Face-

W tym roku już po raz czwarty
zorganizowaliśmy IV Siennicki
Koncert Pieśni Patriotycznych.
Ze względu na zagrożenie epidemiczne Koncert odbył się
inaczej niż poprzednie – na Facebooku.
W ramach Koncertu na stronie Facebooka Stowarzyszenia
zamieściliśmy prezentację o tematyce historycznej pt. „Siennicki szlak Bitwy Warszawskiej”,
w której – dla uczczenia przypadającej w tym roku 100 rocznicy „Cudu nad Wisłą” przedstawiliśmy miejsca na terenie naszej gminy
związane z uczestnikami wojny 1920 r.
Zaprosiliśmy mieszkańców gminy Siennica do udziału w konkursie pt. „Pieśni
patriotyczne w czasach współczesnych”.
Konkurs polegał na wykonaniu dowolnego utworu śpiewanego o tematyce pa-

triotycznej. Utwór należało nagrać (audio
i wideo) w dowolnym formacie i na Facebooka Stowarzyszenia przesłać film nieprzekraczający 1 minuty. Dla wyrównania
szans uczestników konkursu dopuszczone były tylko amatorskie wykonania indywidualne lub grupowe. Do udziału
w konkursie zgłosiło się 15 uczestników.
Wśród nadesłanych filmów były zarówno
wykonania indywidualne jak i grupowe.
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booku SPZS, gdzie odbyło się głosowanie
poprzez umieszczanie pod wybranym filmem symbolu „Like”. Inne reakcje nie były
brane pod uwagę. Głosować można było
od 8 do 11 listopada do godziny 14.00.
W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników
konkursu na naszym Facebooku można

było obejrzeć specjalnie na tę okazję nagrany występ gości specjalnych. Nasze
zaproszenie do udziału w tegorocznym,
wyjątkowym Koncercie Pieśni Patriotycznych przyjęli Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan – specjalnie dla mieszkańców
gminy Siennica wykonali „Rotę”.
Konkurs przeprowadzony na Facebooku
cieszył się bardzo dużym zainteresowa-
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niem mieszkańców gminy. Według oddanej liczby głosów zostały przyznane
miejsca I, II i III. Trzecie miejsce z liczbą
434 lików zajęła Julia Kurowska. Nagrodą
dla Julki był głośnik do karaoke. Drugie
miejsce z liczbą 516 lików i nagrodę w postaci słuchawek bezprzewodowych zdobyła Antonina Michalik-Towani. Pierwsze
miejsce z liczbą 569 lików i nagrodę główną – profesjonalny
zestaw do karaoke – zdobyła
grupa „Krasnale” z Gminnego
Przedszkola w Siennicy. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Siennickiej przyznało wyróżnienie dla Amelii Frelek, która
w nagrodę otrzymała głośnik
do karaoke. Członkowie Stowarzyszenia
indywidualnie
dostarczyli dyplomy, statuetki
i nagrody laureatom oraz upominki wszystkich wykonawcom.
Dziękujemy wszystkim osobom, które śledziły nasze posty na Facebooku i oddały głosy w konkursie, ale przede
wszystkim dziękujemy uczestnikom konkursu za dostarczenie nagrań wykonywanych przez nich pieśni. Dzięki Waszemu
zaangażowaniu mieliśmy prawdziwy patriotyczny koncert. Gorące podziękowania
za piękne wykonanie „Roty” kierujemy do

gości specjalnych: Barbary Kurdej-Szatan
i Rafała Szatana.
IV Siennicki Koncert Pieśni Patriotycznych współfinansowany był z dotacji
otrzymanej z Gminy Siennica.
Anetta Jurkowska
SPZS

jak sukcesy

sportowe

Gminny Klub Sportowy

Fenix

rozegrał na pozycji stopera. Po 3 bramki
ustrzelili kapitan Feniksa Karol Szczęsny
oraz Tomasz Witowski.

Koniec rundy jesiennej sezony 2020/2021
w wykonaniu siennickiego Feniksa niestety
nie był najlepszy. Kratki, kontuzje i kwarantanny pokazały, że ławka rezerwowych jest
dość krótka aby walczyć o najwyższe cele
w siedleckiej Lidze Okręgowej. 3 porażki
i remis w ostatnich kolejkach spowodował
że Sienniczanie kończą rundę na 10 pozycji.
Najwięcej bramek bo aż 13 strzelił Dariusz
Osica, 4 bramki padły łupem Arkadiusza
Borucińskiego, który większość meczów

Dzięki pozyskaniu środków finansowych
przez zarząd Feniksa przy wsparciu zarządu LIFE na Stadionie Gminnym rozpoczęły
się prace związane z modernizacją murawy,
które będą kontynuowane na wiosnę, dlatego prosimy o nie korzystanie z murawy do
czasu zakończenia prac w marcu przyszłego
roku.

Przygotowania do wiosny zawodnicy z Latowickiej 16 rozpoczną 26 stycznia treningami w terenie oraz na hali sportowej oraz
rozegrają co najmniej 7 sparingów, aby
w drugi weekend
marca 2021 rozpocząć ligę.

Czarni Węgrów 0-1 Fenix Siennica
Fenix Siennica 1-3 Mazovia II Mińsk Mazowiecki
MKS Małkinia 1-1 Fenix Siennica
Fenix Siennica 6-2 Wilga Miastków Kościelny
Zryw Sobolew 2-3 Fenix Siennica
Jabłonianka Jabłonna Lacka 3-1 Fenix Siennica
Fenix Siennica 0-0 Wektra Zbuczyn
Orzeł Unin 7-3 Fenix Siennica
Fenix Siennica 0-3 Naprzód Skórzec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

Z.

R.

P.

Bramki

Z.

R.

P.

Bramki

Naprzód Skórzec
Płomień Dębe Wielkie
Watra Mrozy
Mazovia II Mińsk Mazowiecki
Orzeł Unin
Jastrząb Żeliszew
Zryw Sobolew
Wektra Zbuczyn
Jabłonianka Jabłonna Lacka
Fenix Siennica
Czarni Węgrów
Wilga Miastków Kościelny
MKS Małkinia (Małkinia Górna)
Polonez Mordy
Kolektyw Oleśnica
Victoria Kałuszyn
LKS Ostrówek
Miedzanka Miedzna

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

44
35
35
35
34
32
28
27
27
27
18
16
16
14
14
13
11
10

14
11
11
11
10
9
9
8
8
8
5
4
4
4
4
4
3
3

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

1
4
4
4
3
3
7
6
6
6
9
9
9
11
11
12
12
13

68-12
43-22
30-17
59-19
51-31
49-29
30-36
26-21
35-35
28-30
27-39
30-42
23-39
17-42
26-47
19-46
23-45
27-59

8
6
6
5
5
6
6
4
4
4
3
2
2
3
3
3
3
1

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

1
2
2
2
0
1
2
4
2
2
3
5
3
6
4
5
4
8

41-5
20-10
15-7
31-7
30-15
32-12
13-11
12-10
20-16
14-10
15-10
16-27
13-14
11-25
15-21
13-20
17-18
12-33

6
5
5
6
5
3
3
4
4
4
2
2
2
1
1
1
0
2

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

0
2
2
2
3
2
5
2
4
4
6
4
6
5
7
7
8
5

27-7
23-12
15-10
28-12
21-16
17-17
17-25
14-11
15-19
14-20
12-29
14-15
10-25
6-17
11-26
6-26
6-27
15-26
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M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

2
2
2

6
3
0

2
1
0

0
0
0

0
1
2

5-1
2-3
2-5

2
2
2

4
3
1

1
1
0

1
0
1

0
1
1

3-1
4-4
1-3

1
1
1
1

3
0
1
1

1
0
0
0

0
0
1
1

0
1
0
0

1-0
0-1
2-2
2-2
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Parafialny Klub Sportowy

LIFE

przy Parafii św. Stanisława B.M. w Siennicy

Piłkarska jesień
sezonu 2020/21
Miniony sezon i mijający rok był dla nas
wszystkich nie lada wyzwaniem. PKS
„LIFE” Siennica również został dotknięty
zmianami przepisów, warunków i zasad
prowadzenia zajęć i rozgrywek ligowych.
Wiele klubów wycofywało swe drużyny
z ligi. Nam udało się tego uniknąć. Wręcz
przeciwnie, podjęliśmy wyzwanie przeorganizowania się w tym trudnym czasie. Bardzo dziękujemy rodzicom za to, że
przyprowadzali swe pociechy na zajęcia,
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zawodnikom za zaangażowanie i trenerom
za stworzenie odpowiednich warunków,
zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami. Zawieszone zajęcia stacjonarne
w szkołach, rodzinne kwarantanny spowodowały, że dzieci zasiadły na długie godziny przed komputerami, a ruch, jaki był
ich udziałem, ograniczał się do własnych
domostw.
Wprowadziliśmy wszystkie nakazane zasady postępowania zarówno w zakresie treningowym, jak i rozgrywkowym. Zapewniliśmy naszym zawodnikom zwiększoną
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opiekę trenerską i odpowiednie warunki
do uprawiania sportu, a wszystko po to, by
zachęcić najmłodszych mieszkańców naszej gminy do oderwania się od komputera
i wzrostu aktywności ruchowej.
Wyniki sportowe w okresie pandemii koronawirusa musimy odsunąć na drugi plan.
Najważniejszym stało się zdrowie i ruch
jaki zapewnił nasz Klub. Mimo wszystko
źle się nie zaprezentowaliśmy. Część meczów jednak nie zostało rozegranych. Jesteśmy dumni z naszych zawodników. Oto
nasze wyniki:

jak skupisko rozmaitości

Spiritus movens- kącik Naszej twórczości
Prezentujemy dwa wiersze Marii Kowalczyk (zachowano oryginalną pisownię).

Trochę o mnie

Historia Siennicy „w pigułce”

Gdy dokucza samotność wśród ludzi
szukam towarzystwa przyrody.
Idę odpocząć na pola, łąki, do lasu
i nad Sienniczki wody.
To ona swym szumem mnie ukoi
łaskawie dopuści do głosu,
stanie się powierniczką mojego przemijającego losu.
Odbijam się w jej lustrze wody
i tak sobie szepczemy, gadamy,
ona pluskiem i szmerem,
ja szeptem jak człowiek niemłody.
Aż nadchodzi chwila zadumy i obie cichniemy, milczymy
Każda na swój sposób.
Czas młodości zaciera ślad,
nurtu Sienniczki nie wstrzymasz,
Nie wrócą młodzieńcze dni i nigdy ich nie zatrzymasz.
Wracam do domu dotleniona i wypoczęta,
książkę do ręki chwytam i czytam, czytam, czytam…
Myślami wracam do lat pracy z młodzieżą zadając sobie pytanie:
kto mnie jeszcze pamięta, modlę się o tę pamięć,
pośród codziennych w zwolnionym tempie zajęć.

Na wzgórzu, gdzie kiedyś był las
a dołem Sienniczka płynie
żyjemy spokojnie my – Sienniczanie.
Osiemset lat temu, wiemy z historii przekazu
Nasz protoplasta osiadł tu, wśród przyrody krajobrazu.
Zima wtedy była mroźna, śnieżna, zaspy nad lepianek dachem,
Wilk podchodził pod chaty, wycie jego napawało strachem.
Czas biegnie do przodu, słoneczko ziemię podgrzewa,
przyroda się budzi do życia, ciepły wietrzyk powiewa.
Barwne kwiecie ozdobiło ziemię, zieleń pokrywa drzewa,
na tle błękitu nieba skowronek swą piosnkę śpiewa.
Już lato mocno grzeje, robi się coraz goręcej,
zboże w kłosach dojrzewa, a w pole wychodzą żeńcy.
Plon został zebrany, opustoszały łany,
zbliża się czas odpoczynku; jesień, zima…
Przeskoczmy do przodu wieków kilka, setki lat.
W zapomnienia poszły czasy kurnych chat.
Do kart historii wpisała się wizyta ks. Konrada Mazowieckiego,
budowa naszego zabytku – klasztoru i kościoła barokowego.
Nie ominęły nas powstania, wojny i walki o polską mowę
Zwarte szyki do obrony naszej „Małej Ojczyzny” zawsze były gotowe.

Uwaga!
Konkurs!

Spróbuj swoich sił!
Informujemy, że nagrody w konkursie
z numeru 3 (6) 2020 otrzymują: Dawid
Adamiec, Szymon Adamiec, Małgorzata, Magdalena i Katarzyna Kurdej, Piotr
Mućko oraz Maja Ruta. Dziękujemy

uczestnikom konkursu za zaangażowanie
w uczczenie okrągłego jubileuszu Bitwy
Warszawskiej. Zapraszamy do siedziby Redakcji po odbiór upominków.
Czy wiecie Państwo, że Gminna Biblioteka
Publiczna w Siennicy skończyła właśnie 70
lat?! Gdyby nie pandemia hucznie obchodzilibyśmy jej urodziny. A jak tu świętować
bez gości – Czytelników?
Skoro na spotkanie przy torcie musimy
jeszcze trochę poczekać, proponujemy inną
formę uczczenia tego jubileuszu – zagadki

związane z historią i działalnością tej jedynej w gminie placówki kulturalnej.
Zadanie konkursowe: proszę wymienić
jak najwięcej wydarzeń kulturalnych, których głównym organizatorem była Biblioteka w latach 2010-2020. Na odpowiedzi
czekamy do 28 lutego 2021 r. Można je
wysyłać mailowo: gbpsiennica@poczta.fm
lub składać osobiście w siedzibie Redakcji
– Bibliotece wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (do pobrania na bibliotekasiennica.
pl zakładka: Sienniczka). Na zwycięzców
czekają upominki!

Istnieje możliwość nadsyłania materiałów – tekstów i zdjęć (jako osobne pliki) do następnego numeru Czasopisma do dnia 12 marca
2021 r. Teksty: max. 4 000 znaków (ze spacjami); zdjęcia: ok. 3-5 szt., dobrej jakości: szerokość 1000-1200 px, wysokość dowolna, min.
300 dpi (zdjęcia nieostre lub niedoświetlone nie będą załączane do artykułów). W tytule wiadomości proszę wpisać: „Sienniczka – artykuł”.
Zachęcamy także do przesyłania zapowiedzi organizowanych przez Państwa ogólnodostępnych wydarzeniach do Siennickiego kalendarium, które co miesiąc ukazuje się na stronie Biblioteki (wyłączając czas kwarantanny). Na informacje (data, godzina, miejsce, nazwa
wydarzenia i jego organizatora) czekamy zawsze do 25-go dnia każdego miesiąca. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Siennickie
kalendarium”.
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DOSTĘPNY

NA:
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DAJMY SOBIE POWÓD DO UŚMIECHU!

