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Szanowni Mieszkańcy Gminy Siennica
Z

apraszam do lektury kolejnego numeru
naszego lokalnego czasopisma.

Pierwszy kwartał 2022 roku minął w Naszej
Gminie pod znakiem licznych wydarzeń, spotkań i atrakcji. Dzięki zaangażowaniu wielu
osób, po raz pierwszy został zorganizowany,
cieszący się dużym zainteresowaniem sympatyków ping-ponga, I Siennicki Grand Prix
w tenisie stołowym. Również po raz pierwszy
udało się zorganizować I Siennicki Bieg na
Dzień Kobiet, w którym frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, nie tylko
wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród osób
dorosłych. Mam nadzieję, że takie inicjatywy
sportowe na stałe wpiszą się w kalendarz atrakcji siennickiej społeczności.

dze historii. Serdecznie zapraszam wszystkich
mieszkańców gminy oraz przybyłych gości do
„Kulturalnego Urzędu”.

tak potrzebne teraz poczucie bezpieczeństwa.
Jestem dumny z Państwa postawy.

Nadeszła wiosna, czas wielkanocny, kojarzony
Miniony okres to niestety nie tylko dobre ze Zmartwychwstaniem i odrodzeniem, czas
informacje. Za naszą wschodnią granicą, nadziei. Niech będzie to dobry zwiastun now Ukrainie, toczy się wojna. Już w pierwszych wego, lepszego życia, czasu pokoju.
dniach tych dramatycznych wydarzeń udało
się zorganizować niezbędną pomoc. Dzięki Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia i mizaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, przy łej lektury.
wsparciu druhów z OSP, zgromadzone zostały
Wójt Gminy
i przekazane przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy, najważniejsze produkty. Wśród
osób szukających schronienia w Polsce, przeważają, kobiety z dziećmi oraz osoby starsze.
Na terenie Gminy Siennica głównie w domach
prywatnych i gospodarstwach agroturystycznych przebywa obecnie ponad 200 osób.

Jednak najważniejszym wydarzeniem było
oddanie dla mieszkańców nowego budynku W tym miejscu chciałbym podziękować
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Urzędu wszystkim mieszkańcom, którzy podzielili się
Gminy. Nowoczesny obiekt, przystosowany tym co mieli: domem, ubraniem, jedzeniem
dla osób niepełnosprawnych niewątpliwie czy środkami finansowymi. Zapewniliście nie
otwiera nowy rozdział Naszej Gminy w księ- tylko dach nad głową, ale przede wszystkim
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Wielkie otwarcie
Kulturalnego Urzędu

W

samo południe, 21 marca 2022 r.,
w pełnym słońcu na błękitnym niebie, nastąpiło uroczyste otwarcie imponującego w swej bryle nowego budynku Urzędu
Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siennicy. Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali wyjątkowi goście: Wojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Marszałek
Województwa Mazowieckiego Janina Ewa
Orzełowska, Posłowie na Sejm RP Teresa
Wargodzka i Czesław Mroczek, Senator Maria Koc, ks. dziekan Marek Kasprzak, Starosta Powiatu Mińskiego Antoni Jan Tarczyń-

4

ski, Przewodniczący Rady Gminy Siennica wego z budżetu Województwa Mazowieckiego
Zenon Jurkowski i przedstawiciele general- w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnego wykonawcy wraz z gospodarzami gma- nych dla równomiernego rozwoju Wojewódzchu – Wójtem Gminy Siennica Stanisławem twa Mazowieckiego w kwocie 2 956 200 zł.
Duszczykiem i Dyrektorem Biblioteki Elż- oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
bietą Jurkowską. Po poświęceniu budynku Narodowego w ramach Narodowego Prowszyscy udali się do Sali wielofunkcyjnej, gramu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Ingdzie nastąpiło oficjalne powitanie gości frastruktura Bibliotek 2016-2020 w kwocie
i przekazanie przez Wójta symbolicznego 1 273 000 zł. Z tego tytułu Wójt Stanisław
klucza do Kulturalnego Urzędu miesz- Duszczyk wraz z Dyrektor Elżbietą Jurkowkańcom Gminy Siennica na ręce Ryszarda ską złożyli serdeczne podziękowania obecnej Pani Marszałek Janinie Ewie OrzełowŁubkowskiego.
skiej (należne podziękowania dla Dyrektora
Realizacja zadania, jakim była budowa nowej Instytutu Książki – Dariusza Jaworskiego, zosiedziby władz gminy i biblioteki, nie byłaby stały przesłane pocztą).
możliwa bez znaczącego wsparcia finanso-
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Mowy pochwalne i gratulacje dla gospodarzy głej sobie placówki, przygotowała dla gości To nadzwyczajne spotkanie zakończyło się
nowego obiektu wygłosili niemal wszyscy ze- także interesującą prezentację multimedialną bankietem z inspirującymi rozmowami, które
brani goście, podkreślając, że zakończona re- nt. Sieci placówek bibliotecznych w gminie – mamy nadzieję – przyniosą kolejne ciekawe
alizacja jest bardzo imponująca, zaś plany jakie Siennica.
pomysły i realizacje przy obopólnej współpracy na niwie kultury i pracy samorządu.
gmina i biblioteka czynią względem nowych
możliwości lokalowych – intrygujące i warte „Na deser” organizatorzy zaprosili zebranych
dalszego śledzenia.
gości na „Odrobinę rozrywki” – pierwszy kon- Otwarcie nowego budynku Urzędu Gminy
cert w nowym gmachu kulturalnym, w którym i Biblioteki to wydarzenie niemalże na miarę
Drugą część wydarzenia stanowił Jubileusz wystąpili prowadzący to niecodzienne wyda- wieku, gdyż Urząd zmienił swą siedzibę po
70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sien- rzenie: Monika Pszkit i Maciej Kopka. Wo- 60 latach, zaś Biblioteka nareszcie doczekała
nicy, podczas którego Dyrektor Elżbieta Jur- kaliści z towarzyszeniem bandu (Tatiana Ża- się stałego miejsca po 7 dekadach wędrówki
kowska przyjęła gratulacje i statuetkę „Twórca rek, Sławomir Tkacz, Dariusz Glanas, Jakub po Siennicy; notabene zatoczyła pewien krąg,
Biblioteki z Kulturą” od Wójta Siennicy oraz Jeznach) wykonali dwa utwory nawiązujące do by wrócić mniej więcej w to samo miejsce.
podziękowania od instruktorów sekcji zain- kultury ukraińskiej oraz kilka polskich piose- Wierzymy, że będzie ono długo i przykładnie
teresowań działających przy bibliotece. Pani nek rozrywkowych, przy których publiczność służyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy
Dyrektor, poza rysem historycznym podle- żywiołowo klaskała i śpiewała.
– zapraszamy!
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Dofinansowanie
transportu publicznego

Linia komunikacyjna nr 1: Siennica – Piaski Dąbrowa – Grzebowilk – Nowa Pogorzel las
– Kąty – Wólka Dłużewska Kolonia – Wólka – Pogorzel – Siennica
Dłużewska – Starogród – Nowy Starogród –
stycznia Wójt Gminy Siennica wziął Majdan – Dłużew – Wólka Dłużewska – Kąty Linia komunikacyjna nr 5: Siennica – Pogorzel – Wojciechówka – Krzywica – Łękawica
udział w uroczystości podpisania – Piaski – Siennica
– Boża Wola – Siennica
umowy na dofinansowanie lokalnych połączeń autobusowych. Do Gminy Siennica trafi Linia komunikacyjna nr 3: Siennica – Gągodopłata w wysokości 148 890,60 zł na urucho- lina – Nowodwór – Zalesie – Nowe Zalesie – Środki zostały pozyskane z Funduszu Rozwoju
mienie 3 linii komunikacyjnych, o łącznej dłuPrzewozów Autobusowych.
gości 54,3 km, będą to:

27

V Zjazd Oddziału
Powiatowego Związku OSP

29

stycznia odbył się V Zjazd Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Mińsku Mazowieckim.
W obradach wzięli udział: Prezes Związku
Ochotniczy Straży Pożarnych RP dh Waldemar Pawlak, Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska,
I Wojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz Wójtowie i Burmistrzowie z powiatu
mińskiego. Z Gminy Siennica do Prezydium
Zarządu został wybrany komendant gminny
dh Patryk Prasuła, członkiem Zarządu dh
Piotr Rosik, delegatem na Zjazd Wojewódzki
dh Daniel Sadowski oraz przewodniczącym

OSP Żaków

12

lutego w OSP Żaków odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2021, ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
uroczyste otwarcie wyremontowanego garażu oraz obchody 93-lecia istnienia tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na spotkaniu byli obecni Marszałek Janina
Ewa Orzełowska, Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk oraz przedstawicielki z Kół
Gospodyń Wiejskich z Żakowa i Żakówka.
Pani Marszałek gratulowała młodzieży wstąpienia w szeregi drużyny oraz podkreśliła,
jak ważne dla rozwoju każdej straży są kolejne pokolenia. Doceniając wkład jaki nasi
druhowie włożyli w wyremontowanie garażu przytoczyła jak ważne są marzenia,
które każdy z nas może spełniać, jeśli tylko
tego pragnie.

8

komisji rewizyjnej dh Bartłomiej Czajka. Prezesem ponownie został wybrany dh Antoni

Tarczyński – serdecznie gratulujemy i życzymy
wielu sukcesów.

Z okazji tych uroczystości władze Mazowsza postanowiły wesprzeć strażaków poprzez
przekazanie nowoczesnej motopompy firmy

Honda, która sprawdzi się podczas wielu akcji ratowniczych.
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Wśród zadań zatwierdzonych do dofinansowania znalazło się również zadanie „Przebudowa
drogi gminnej Strugi Krzywickie – Krzywica”.
Dofinansowanie w wysokości 763 888,62 zł
całkowita wartość zadania 954 860,78 zł.

P

rezes Rady Ministrów zatwierdził listy
zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków
na 2022 r.

Trwa ocena ofert złożonych w przetargu. Wykonawca nie został jeszcze wyłoniony.

Złote gody

14. Państwo Marianna i Stanisław Jastrzębscy i radosne chwile, ale też dzielenie z drugą
15. Państwo Kazimiera i Kazimierz Wielądek osobą trosk, smutków i nieszczęść. W przydniu 24 lutego w Urzędzie Gminy Sien- 16. Państwo Krystyna i Stanisław Brzezek
siędze małżeńskiej nasi Jubilaci ślubowali, że
nica odbyło się uroczyste spotkanie 17. Państwo Anna i Aleksander Zawadka
będą ze sobą na dobre i na złe – z tej próby
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego nastę- 18. Państwo Anita i Bogusław Brudkowscy
wyszli zwycięsko. Nagrodą dla nich jest
pujących par:
szczęście dzieci, uśmiech wnuków i prawnu19. Państwo Wanda i Stanisław Ceregra
20. Państwo Krystyna i Zdzisław Rosochaccy ków oraz radość, którą mają z kim dzielić.
1. Państwo Krystyna i Zygmunt Sado
21. Państwo Marianna i Stanisław Jenda
Człowiek jest stworzony do życia w towa2. Państwo Barbara i Jerzy Stojak
22. Państwo Krystyna i Jerzy Jastrzębscy
rzystwie, więc życzymy Wszystkim naszym
3. Państwo Halina i Jan Osica
23. Państwo Janina i Ryszard Reszczyk
mieszkańcom takich towarzyszy życia, z któ4. Państwo Halina i Jan Soczewka
24. Państwo Zofia i Henryk Siwik
rymi w każdym czasie da się przeżyć wspól5. Państwo Marianna i Wojciech Zawadka
25. Państwo Anna i Zbigniew Nowosielscy
nych nawet 100 lat.
6. Państwo Zofia i Tadeusz Jastrzębscy
7. Państwo Krystyna i Henryk Szczęsny
Podczas uroczystości Wójt Gminy Siennica
8. Państwo Hanna i Miron Felczyk
Stanisław Duszczyk udekorował małżonków Szacownych Gości podjęli w Urzędzie Wójt
9. Państwo Barbara i Kazimierz Witek
medalami za wieloletnie pożycie małżeńskie Gminy Siennica Stanisław Duszczyk, Sekre10. Państwo Urszula i Krzysztof Wilczek
nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospo- tarz Urzędu Gminy w Siennicy Pani Ksenia
litej Polskiej. 50-lecie ślubu to wspaniała Wąsowska oraz Pracownicy Urzędu Stanu
11. Państwo Ewa i Ryszard Bakuła
rocznica. Nasi Jubilaci najlepiej wiedzą, że Cywilnego Pani Ewa Chwesiuk i Pani Małgo12. Państwo Teresa i Kazimierz Duszczyk
małżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe rzata Kobza.
13. Państwo Maria i Józef Król

W

„Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2022

dzin, w których sprawowana jest opieka nad
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na terenie Gminy
Siennica będzie ona realizowana zarówno
w formie dziennej jak i całodobowej. Możliwa jest kontynuacja programu zapoczątkowanego w roku ubiegłym – programu bardzo
dobrze przyjętego i ocenianego przez opiekunów osób niepełnosprawnych. Realizatorem
zadania będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.

D

zięki zakwalifikowaniu wniosku złożonego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
Gmina Siennica otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania
w wysokości 61 608,00 zł, co stanowi 100%
wnioskowanej kwoty.

Uzyskane środki pozwolą na szczególne
wsparcie – opiekę wytchnieniową dla 13 ro-
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Pomoc dla Ukrainy

O

d 25 lutego wszystkie jednostki OSP naszej gminy włączyły się w akcję charytatywną polegającą na zebraniu najpotrzebniejszych rzeczy dla ludności Ukraińskiej
dotkniętej wojną.

Pomimo tego, że było to bardzo spontaniczne wydarzenie wiemy, że możemy liczyć
na mieszkańców w 100%. 35 wielkich palet,
łącznie prawie 15 ton asortymentu, zostało zebranych w ciągu pierwszych dwóch dni zbiórki.
Cały transport z darami, w sumie trzy „TIRY”,
bezpłatnie zorganizowała firma A.J. Transport
Justyna i Adam Nalazek z Nowego Zalesia. Folię stretch do zabezpieczenia palet zapewniła
firma GRUPLAST Gruba Spółka Jawna.
W OSP w Siennicy i Żakowie odbywała się segregacja i załadunek. Koordynatorem zbiórki

W

był Komendant Gminny OSP Patryk Prasuła,
a niezbędną pomoc w pakowaniu zapewniła
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Siennicy
oraz mieszkańcy.
Ogromne podziękowania dla wszystkich darczyńców, dla jednostek OSP w gminie Siennica,
dla lokalnych firm, dla dh Grzegorza Ostrowskiego za wsparcie i pomoc logistyczną, dla
dh. Bartłomieja Czajki i Huberta Jackiewicza za dowóz potrzebnych rzeczy na granicę
Polsko-Ukraińską.
Dziękujemy naszym mieszkańcom, którzy
przyjęli do swoich domów obywateli Ukrainy uciekających przed wojną i zatrzymujących się w naszej Gminie. Są to najczęściej
kobiety, dzieci i osoby starsze. W związku
z działaniami wojennymi prowadzonymi na
terytorium Ukrainy w Urzędzie Gminy można
złożyć wniosek o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oby-

I Siennickie
Grand Prix
w tenisie stołowym

niedzielę 6 marca zakończyliśmy I Siennickie Grand Prix w tenisie stołowym.
Zawody odbyły się w IV etapach. W całym wydarzeniu wzięło udział 147 uczestników: 4 zawodniczki ze szkół podstawowych, 5 zawodników w kategorii chłopcy z klas podstawowych
1-3, 24 zawodników w kategorii chłopcy z klas
podstawowych 4-6, 17 zawodników w kategorii chłopcy z klas podstawowych 7-8, 97 zawodników w kategorii open singiel.
Dziękujemy wszystkim za obecność i tak liczną
frekwencję.

10
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watelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zbiórki dla osób z Ukrainy są cały czas organizowane przez jednostki OSP, szkoły, przedszkola, lokalne sklepy. Lista najpotrzebniejszych rzeczy stale się zmienia. W związku z
rosyjską agresją na Ukrainę nasza wspólnota
lokalna jest gotowa na udzielenie pomocy
Obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz pomocy psychologicznej. Osobą udzielającą informacji jest
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Pani Monika Wilk. Został
również uruchomiony całodobowy numer
(507 043 944) pod którym można zgłaszać deklaracje w niesieniu pomocy i e-mail: ukraina@ugsiennica.pl Powstała także specjalna
strona rządowa www.ua.gov.pl, na której
można znaleźć informacje również w języku
ukraińskim.

jak sprawny
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Powiatowy dzień Sołtysa

7

marca w „Domu Strażaka” w Dobrem odbyły się uroczyste obchody z okazji Powiatowego Dnia Sołtysa. W wydarzeniu wzięli
udział: wicepremier Henryk Kowalczyk Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm
Daniel Milewski, Senator Maria Koc oraz Sołtysi, Wójtowie, Burmistrzowie, pracownicy administracyjni oraz zaproszeni goście z powiatu
mińskiego.

Podczas wydarzenia zostały wręczone odznaczenia: „Zasłużony dla Rolnictwa”. Jest nam
bardzo miło poinformować, że na wniosek
Wójta Gminy Siennica Stanisława Duszczyka
w naszej Gminie zostali wyróżnieni: Pani Mirosława Woźnica sołtys sołectwa Żaków oraz
Pan Wiesław Żołądek sołtys sołectwa Kąty,
którzy nie tylko aktywnie i z wielkim oddaniem uczestniczą w życiu lokalnej społeczności ale są kontynuatorami rodzinnej historii
i tradycji w kwestii prowadzenia rodzinnych
gospodarstw rolnych. 24 marca 2022r. odbyła
się sesja Rady Gminy, na której Wójt Stani-

13

sław Duszczyk wraz Przewodniczącym Rady
Gminy Zenonem Jurkowskim złożyli życzenia,
wręczyli dyplomy i drobne upominki Sołtysom z naszej gminy oraz podziękowali za ich

zaangażowanie na rzecz naszej lokalnej społeczności i wkład w rozwój gminy.

I Siennicki Bieg
na Dzień Kobiet

marca odbył się „I Siennicki Bieg na
Dzień Kobiet”, którego organizatorem
była Gmina Siennica. W ramach imprezy
biegowej przeprowadzone zostały następujące biegi: Biegi dla dzieci i młodzieży: Bieg
Krasnala – 0-6 lat, dystans ok. 200 m (dziewczęta i chłopcy) Bieg Liska – 7-9 lat, dystans
ok. 500 m (dziewczęta i chłopcy) Bieg Nastolatka – 10-13 lat, dystans ok. 800 m (dziewczęta
i chłopcy) Bieg Młodzieży – 14-15 lat, dystans
ok. 1000 m (dziewczęta i chłopcy), Bieg główny
– dystans ok. 5 km, zawodnicy 16 lat lub starsi.
Rywalizacja OPEN (K, M) oraz w kategoriach
wiekowych (K, M: 16-19, 20 – 29, 30 – 39, 4049, 50-99). Nordic Walking – dystans ok. 3
km, zawodnicy 16 lat lub starsi Rywalizacja
OPEN (K, M).
W rywalizacji wzięło udział blisko 170 osób.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za tak
liczny udział w imprezie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

20

II Turniej Tenisa
o puchar Wójta

nostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu
Gminy Siennica.

marca na hali sportowej w Siennicy został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Siennicy
II Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta
Gminy Siennica dla druhen i druhów z jed-

Wyniki w kategorii MDP:
I miejsce Szymon Świder z MDP OSP Żaków
II miejsce Daniel Nieprzecki z MDP OSP
Żaków
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III miejsce Jakub Zgódka z MDP OSP Siennica.
Na wyróżnienie zasługuje zajęte IV miejsce
przez Julię Guzowską z MDP OSP Żaków.

G

Wyniki w kategorii OSP:
I miejsce Przemysław Zwierz z OSP Żaków.
II miejsce Artur Jurkowski z OSP Zglechów
III miejsce Piotr Rosik z OSP Żaków.

Wielkie Serce Gminy
Siennica

mina Siennica otrzymała wielkie czerwone serce na nakrętki. Jest to wspaniały prezent od firmy Am-Service Andrzej
Muszyński z Majdanu. Bardzo dziękujemy
Państwu Monice i Andrzejowi Muszyńskim
za tą niespodziankę. Teraz widać, że w Gminie
Siennica serce bije bardzo mocno.

W związku z szybkim „napełnianiem się” serca,
poszukujemy mieszkańców naszej Gminy, dla
których zawartość byłaby pomocna, np. w zbieraniu środków na walkę z chorobą, rehabilitację lub inne szczytne cele.

Folie rolnicze
na PSZOK

W

ójt Gminy Siennica informuje o możliwości dostarczenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) folii rolniczych i innych odpadów

pochodzących z działalności rolniczej (folia
rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek
do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag).
Odpady można dostarczyć na PSZOK w każdą
sobotę w godzinach 7:00 – 14:00

Przystanek kolejowy
w Grzebowilku

Gminę Siennica reprezentował Wójt Stanisław
Duszczyk, ponadto w spotkaniu udział wzięła
Wójt Gminy Stanisławów Kinga Sosińska oraz
kwietnia w siedzibie Polskich Linii Kolejo- Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowwych odbyło się spotkanie zorganizowane
przez Panią Senator Marię Koc z Panem Arnoldem Bresch – wiceprezesem, dyrektorem
ds. realizacji inwestycji PLK S.A. w sprawie
budowy przystanków osobowych na linii kolejowej nr 13 relacji Pilawa – Krusze.

7

W trakcie spotkania zostały przedstawione korzyści oraz wiele możliwości rozwoju całego regionu z uruchomienia przewozów osobowych
na danej trasie.

12
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UWAGA: Odpady przeznaczone do odbioru
należy składować i dostarczyć na PSZOK podzielone na frakcje (folia rolnicza, siatka do
owijania balotów, sznurek do owijania balotów,
opakowania po nawozach, opakowania typu
Big Bag) zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie.
ski – włodarze gmin przez teren których przechodzi trasa kolejowa.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i trzymamy
kciuki, aby realizacja zadania mogła dojść do
skutku.

jak sprawny

urząd

Laboratorium Przyszłości

11

fot. Biuro Poselskie Daniela Milewskiego / Marek Łodyga

kwietnia z rąk Pani Minister Justyny
Orłowskiej – szefa Centrum GovTech
i pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki
ds. transformacji cyfrowej, Pani Senator Marii Koc oraz Pana Posła Daniela Milewskiego,
Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk
wraz z dyrektorami szkół podstawowych Paniami: Anną Duszczyk, Małgorzatą Kobylińską, Kamilą Korzeń oraz Beatą Walas, otrzymali symboliczne czeki, o łącznej wartości
253 200 zł, na stworzenie laboratoriów, które
umożliwią budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM
(nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz
matematyka).
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Przedszkole Niepubliczne Akademia Smyka w Siennicy

P

Czekoladowy autobus

otrzebuję czekolady, zjeść ją muszę, nie
ma rady! Z orzechami, z bakaliami, zwykła mleczna, gorzka, biała, dla mnie każda jest
wspaniała!

Edukacja i zabawa w jednym – czy to możliwe?
Oczywiście! Najlepszym dowodem na to były
zadowolone, ubrudzone czekoladą i uśmiechnięte buźki naszych przedszkolaków, które
uczestniczyły w czekoladowych warsztatach.
Wszystko to działo się za sprawą jedynego, wyjątkowego „Czekoladowego Autobusu”, który
w marcowym tygodniu zaparkował przy
Przedszkolu Niepublicznym Akademia Smyka.
Podczas słodkich warsztatów, które odbywały się właśnie we wspomnianym autobusie,
każdy przedszkolak ubrany w czapeczkę kucharską i fartuszek mógł poczuć się jak mały
„Masterchef”. Uczestnicy zajęć poznali historię
powstania czekolady, jej zastosowanie i wykorzystywanie w dawnej kuchni. Dowiedzieli się
również jak odróżnić czekoladę od produktów
czekoladopodobnych szkodliwych dla zdrowia szymi o godz. 17.00 (ponoć wtedy smakują naj- gnaj Zimo!”. Następnie wszyscy udaliśmy się
oraz w jakich ilościach i kiedy można sobie lepiej). Po zajęciach każdy uczestnik otrzymał do ogrodu przedszkolnego, gdzie Marzannę
pozwolić na chwilę słodkiego zapomnienia. „Dyplom Mistrza Czekolady”. Był to na pewno spakowaliśmy do specjalnie przygotowanego
Przedszkolaki były zachwycone i aktywnie dzień pełen atrakcji i niezapomnianych wra- pudełka i wysłaliśmy na Biegun Północny.
W przedszkolu pojawiła się Pani Wiosna –
uczestniczyły w czekoladowych warsztatach. żeń dla naszych Smyków.
piękna, kolorowa i radosna. Przedszkolaki
Miały okazję degustować trzy rodzaje tego produktu, a przy pomocy silikonowej foremki wyzaśpiewały dla niej piosenkę i razem z nią zaPierwszy dzień wiosny
konały również swoją czekoladkę. Ponadto rytańczyły. Wszędzie dookoła zrobiło się ziesowały własne wzory i ozdabiały je różnymi
owitanie wiosny to wyjątkowe wydarze- lono, a słońce zaczęło mocniej grzać. Wiosna
nie dla każdego przedszkolaka. Sporo poczęstowała wszystkie dzieci cukierkami
rodzajami czekolady. Swoje słodkie wyroby
dzieci zabrały do domu w pięknie zapakowa- emocji wśród naszych dzieci, wzbudziły już i obiecała, że już z Nami zostanie. Bardzo się
nych pudełeczkach, by (jak podkreślały osoby same przygotowania, które rozpoczęliśmy ucieszyliśmy, że w ten sposób Wiosnę powiprowadzące warsztaty) zjeść je razem z najbliż- dużo wcześniej niż kalendarzowe nadejście taliśmy. Mamy nadzieję, że Zimę zobaczymy
wiosny. Podczas licznych spacerów, szukali- dopiero za rok.
śmy oznak nowej pory roku, obserwowaliśmy
kwiaty w przydomowych ogródkach, pąki na
Akademia Smyka
gałązkach drzew, słuchaliśmy śpiewu ptaków
oraz poznaliśmy
wiersze i piosenki
o tematyce wiosennej. Wreszcie
nadszedł długo
oczekiwany przez
wszystkich dzień.
Barwnym korowodem wspólnie z Marzanną
i kwiatami, przemaszerowaliśmy
ulicami naszego
osiedla – skandując hasło: „Witaj Wiosno – Że-

P
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów
Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli
W roku 2022 nasza szkoła postawiła na edukację poprzez zabawę:

S

Tropiciele tajemnic

zkolna biblioteka przeprowadziła akcję
„Tropiciele tajemnic”, podczas której nasi
uczniowie, wraz z bohaterami książek Martina Widmarka, mieli możliwość tropić złodziei cennych zbiorów bibliotecznych. W tym
celu z zaangażowaniem mierzyli się z cyklem
quizów, rebusów, łamigłówek i zagadek. Wy-

tematyczne oraz oryginalne portrety Pani
Wiosny.
pt. „Liczba Pi” w wykonaniu – laureata gminnego etapu konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” – Bartosza Paszkowskiego.
Świetnie sobie z nim poradził. Kolejnym zadaniem była zabawa polegająca na podaniu jak
największej ilości cyfr występujących w nieskończonym rozwinięciu dziesiętnym liczby
. Nasi uczniowie potrafili zapamiętać ponad
30 cyfr rozwinięcia tej liczby.

głaszali także własne opinie na temat przeczytanych książek, przy okazji zachęcając innych
do sięgnięcia po konkretne tomy serii.
Akcja ta miała na celu rozbudzenie wyobraźni
uczniowskiej, kształtowanie umiejętności
współpracy oraz poznanie zasobów i przestrzeni biblioteki w niekonwencjonalny sposób.
Maryla Przasnek

Z

Dzień liczby

kolei 14 marca w naszej szkole obchodziliśmy święto matematyki. Dzięki temu
uczniowie przekonali się, że matematyka to nie
tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale również znakomita przygoda i mnóstwo zabawy.
Nasze spotkanie z królową nauk rozpoczęło
się od recytacji wiersza Wisławy Szymborskiej

16

Podczas tego dnia wszyscy poszerzali swoją
wiedzę oglądając prezentację tematyczną oraz
plakaty. Nie zabrakło również elementów
sztuki, którą wykazali się uczniowie, tworząc
modele z różnych materiałów. Ponadto w trakcie jednej z konkurencji okazało się, że matematyka doskonale łączy się z językiem polskim.
Zasób słownictwa uczniowskiego miał okazję
się poszerzyć podczas tworzenia i wyszukiwania wyrazów z sylabą „pi”.
Na zakończenie święta uczniowie wysłuchali
kilku dowcipów o tematyce matematycznej,
bo przecież matematyka to nie tylko poważna
„królowa nauk”, ale przyjemna zabawa.
Monika Płatek

P

Powitanie wiosny

ierwszy dzień wiosny również wypełniony
był zabawą, podczas której uczniowie wykazywali się swoimi zdolnościami artystycznymi oraz sportowymi. Powstały pejzaże

Sienniczka NR 1 (12) 2022

W tym dniu wszystkie sale ozdobione były
symbolami kojarzącymi się z wiosną, a uczniowie z ogromną fantazją dostosowali swoje
ubrania do wylosowanych zwiastunów tej
pory roku. Po ukwieconej szkole spacerowały
więc biedronki, bociany, jaskółki, które miały
okazję wykazać się empatią podczas zabaw zespołowych oraz w trakcie ogniska – symbolicznego otwarcia wiosny. Niebawem nastąpi ciąg
dalszy edukacji przez zabawę…
Lidia Surowiec

jak solidna Edukacja

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy
Dobre serca

J

ednym z ważniejszych wydarzeń kończących
2021 rok w naszej szkole był udział we wspaniałej akcji „Choinka Dobrego Serca”. Jest to
szlachetna inicjatywa niesienia pomocy dzieciom z najuboższych rodzin z naszego otoczenia. Razem przygotowaliśmy podarunki, które
przyniosły obdarowanym wiele radości.

Nasza szkolna społeczność po raz kolejny pokazała, że potrafi się zjednoczyć i bezinteresownie nieść pomoc, tym którzy jej potrzebują.
W związku z wybuchem wojny w Ukrainie rozpoczęliśmy zbiórkę rzeczy, które na bieżąco
przekazujemy potrzebującym rodzinom. Do
naszej szkoły zaczęły również uczęszczać
dzieci, które przyjechały z Ukrainy. Wspólnie z naszymi uczniami uczestniczą w zajęciach edukacyjnych. Uczą się także języka polskiego. Wszyscy zostali bardzo miło przyjęci
przez polskich kolegów.

B

W

Bal karnawałowy

Z

Nasze sukcesy

lutym w naszej szkole odbyły się bale
wielką radością informujemy, że uczniowie
karnawałowe. Sale lekcyjne zostały
naszej szkoły odnoszą sukcesy w konkurpięknie przystrojone kolorowymi balonami, sach powiatowych i ogólnopolskich:
serpentynami i światełkami. Tego dnia
w szkole pojawiły się księżniczki, kotki, stra- Dziewczynki z naszej szkoły: Gabriela Dróżdż,
żacy, piłkarze i wiele innych cudownych po- Alicja Woźniak, Maria Sabak, Łucja Wielgo,
staci. Uczniowie bawili się wspaniale, uśmie- Roksana Kurowska, Małgorzata Antosiewicz,
chy nie znikały z ich twarzy. Przez cały dzień Małgorzata Książek, Magdalena Rutkowska,
towarzyszyła im muzyka, tańce i zabawy.
Lena Kowalik, Izabela Matak, Jagoda Micha-

Dzień Babci i Dziadka

abcia i Dziadek to bardzo ważne osoby
w życiu każdego człowieka. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wspólnie ze swoimi
nauczycielkami przygotowały dla nich przedstawienie. Za pomocą wierszy i piosenek
chciały podziękować swoim babciom i dziadkom za ich bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło, a także życzyć im dużo zdrowia, spokoju
i radości.
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Wiosna, wiosna…

21

marca obchodziliśmy pierwszy dzień
wiosny. Z tej okazji w poniedziałek wszyscy uczniowie ubrali się na zielono! Najmłodsi

Policja

lik, Julia Pawlak, Agata Ratyńska, Olga Szubińska, Nikola Czyż i Maja Michalak zajęły II
miejsce podczas Mistrzostw Powiatu w piłce
ręcznej dziewcząt.
Klasa IIIa otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Szkolne przygody Gangu
Swojaków”.
Chłopcy z klas V: Wojciech Szczęsny, Konrad
Broda, Szymon Gajowniczek, Piotr Kolczyński, Marcel Ratyński, Szymon Zgódka, Jakub
Zawadka, Wojciech Osak i Kamil Szczepański zajęli III miejsce na szczeblu powiatowym
ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego „ Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

lutego do naszej szkoły przyjechali policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Mińsku Mazowieckim. Zapoznali uczniów
z klas I-III z zawodem policjanta. Przeprowadzili pogadankę o bezpieczeństwie na drogach.
Pokazali dzieciom najnowocześniejszy radiowóz oraz sprzęt, który się w nim znajduje.
wyszli na spacer w poszukiwaniu pierwszych
oznak wiosny. Zabrali ze sobą Marzannę, aby
w ten symboliczny sposób pożegnać zimę.
Tego dnia obchodziliśmy również Światowy
Dzień Zespołu Downa. Aby wyrazić szacunek
i wsparcie dla osób z zespołem Downa, chodziliśmy po szkole w kolorowych skarpetkach
nie do pary.
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Lena Duszczyk zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar
burmistrza miasta i gminy Pilawa.
Jagoda Michalik zajęła I miejsce w kategorii
klas VII-VIII w powiatowych eliminacjach
Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. W grupie przedszkolnej III miejsce
w powiecie zajęła Oliwia Podrucka.
Gratulujemy!
Magda Zielińska

17

jak solidna Edukacja

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie

N

Solidarni z Ukrainą

asza szkoła zaangażowała się w pomoc
Ukrainie. Dnia 2 marca 2022r. na lekcji
plastyki w klasie siódmej zrealizowano Projekt
artystyczno-edukacyjny „Solidarni z Ukrainą”.
Hasło przewodnie projektu to „WOLNOŚĆ”.
Uczniowie w trakcie realizacji projektu pod-

jęli debatę na temat projektu, jego etapu i fazy
przygotowawczej. W ramach happeningu i zajęć warsztatowych wykonali plakaty i ulotki
reklamowe symbolizujące „WOLNOŚĆ”. Ponadto klasy 4-8 przystąpiły do internetowej akcji #solidarnizUkrainą, zamieszczając
na szkolnym facebooku i stronie internetowej szkoły filmy oraz zdjęcia symbolizujące
wsparcie okazane mieszkańcom Ukrainy, którzy uciekają przed wojną ze swojej ojczyzny.
Uczestniczymy też w akcji Paczka na Kresy
– Wielkanoc 2022.

darowując nas kwiatami i słodyczami. Mieli- eliminacjach do konkursu recytatorskiego
śmy również okazję przyglądać się rozgryw- „Warszawska Syrenka”, a osiem osób godnie
kom pań i uczennic w walce o tytuł „Super reprezentowało naszą szkołę w konkursie
Kobiety” i „Super Dziewczyny”. O szlachetny w Siennicy.
tytuły walczyły reprezentantki klas 4-8 wraz
z nauczycielkami. Nasze panie sprawdziły się
Remont w szkole
w pięciu konkurencjach, takich jak: malowanie portretu kobiety ustami, kręcenie hula-hop,
erie zimowe to okres wypoczynku uczniów
rozpoznawanie narzędzi i przedmiotów użyi nauczycieli. Jedni planują wyjazdy w góry,
wanych przez mężczyzn, taniec o wolne krze- aby wykorzystać leżący śnieg i pojeździć na
sło oraz pokaz mody. Po wyrównanej walce nartach. W naszej szkole jednak nie wszyscy
tytuł „Super Kobiety” otrzymała Pani Iwona odpoczywali. Pracownicy szkoły wraz z rodziOlsińska, a tytuł „Super Dziewczyny” Rok- cami pomalowali górny korytarz – część wąsana Czmoch z klasy 4. To był bardzo miły ską, przed powrotem dzieci do szkoły. Efekty
i udany dzień.
remontu są spektakularne, czyste, jasne ściany
cieszą nasze oczy. Dziękujemy wszystkim za
zaangażowanie w malowanie.

F

W

Konkursy

naszej szkole organizowane są konkursy
przedmiotowe i tematyczne. UcznioDzień Kobiet
wie chętnie biorą w nich
nia 8 marca w naszej szkole świętowa- udział. W ostatnim czaliśmy międzynarodowy Dzień Kobiet. sie odbył się konkurs
Panowie jak zwykle o nas nie zapomnieli ob- fotograficzny pt. „Starogród w moim obiektywie”, logopedyczny
konkurs plastyczny pt.
„Językiem malowane”,
oraz konkurs informatyczny pt. „Kodować
każdy może – bezpieczeństwo w internecie”.
Uczniowie wzięli również udział w szkolnych

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

K

lasa II i III realizują w tym roku szkolnym innowację pedagogiczną z j. angielskiego „Reading is magic”. Innowacja ma na
celu zachęcić najmłodszych uczniów do nauki
języka obcego poprzez rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. W pierwszym
półroczu dzieci przeczytały książeczki: „Peter
Pan”, „Finding Nemo”, „Dumbo” i „Toy Story”.

J

Bieg po zdrowie

ednym z podstawowych zadań szkoły jest
wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, troska o ich rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny, a dzięki realizacji programów profilaktycznych – również
i zdrowotny.

Uczniowie klas VI-VII realizują innowację
„English-speaking countries. Wiedza o krajach anglojęzycznych”, a uczniowie klas IV-V
i VIII realizują innowację „Don’t be afraid to
speak English”, której celem nadrzędnym jest
rozwijanie umiejętności swobodnych wypowiedzi w języku obcym bazując na słuchaniu
ze zrozumieniem i czytaniu. Ponadto do perfekcji szlifują akcent, wymowę i intonację, o co Stąd udział żakowskiej szkoły w Programie
dbają prowadzące innowacje nauczycielki: We- Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej pt.
ronika Kowalska i Anna Duszczyk. Poza tym „Bieg po zdrowie”. Program skierowany jest
uczniowie tworzą wspaniałe prace plastycz- do uczniów klasy 4 i dostarczył on czwartono-techniczne, zdobywając językowe nagrody klasistom rzetelnej wiedzy na temat palenia,
w szkolnych konkursach. Ich zadaniem było ukazał korzyści wynikające z niepalenia pam.in. stworzenie najwierniejszego portretu pierosów, wzmocnił poczucie własnej wartości
Królowej Elżbiety II oraz makiety przedsta- u uczniów, a także wdrożył do dokonywania
wiającej znane miejsce w krajach anglojęzycz- świadomych wyborów oraz umożliwił wyranych. O kolejnych naszych innowacjach w na- żanie własnych oczekiwań i zdania na konstępnym numerze…
kretny temat bez obawy o odrzucenie ze strony
rówieśników...

sposób. Tak żeby nie było nudy, no i tak by
wyzwolić w nich kreatywność. Zainteresowanie i radość naszych uczniów przerosły nasze
oczekiwania. Im więcej atrakcji, tym ciekawiej,
zatem i mniej... psocenia po kryjomu. Po prostu, nie ma na to czasu.... Strefy cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, a na przerwach
każdy ma jakieś ciekawe zajęcie. I taki był cel.
Bardzo pomógł w tym również projekt, który
realizujemy: „Warcaby w mazowieckiej szkole”,
objęty patronatem Marszałka Województwa
Mazowieckiego. Projekt współfinansowany
jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a adresowany do uczniów szkół
podstawowych w województwie mazowieckim. W ramach projektu otrzymaliśmy sprzęt
warcabowy, w skład którego wchodzi 30 kompletów warcabów dla uczniów oraz warcabnica
demonstracyjna.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących przez panią pedagog Mariolę Świętochowską. Warto zachęcać
uczniów do zdrowego stylu życia, wolnego od
dymu papierosowego i warto zapobiegać sięganiu przez nich po używki teraz i w przyszłości,
dlatego namawiamy inne do szkoły do udziału
w tym projekcie.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie koncentracji uwagi i wyobraźni, wsparcie rozwoju
Strefa aktywności
społeczno – emocjonalnego uczniów oraz
ostatnim czasie w naszej szkole powstały dostarczenie pedagogom innowacyjnych
2 strefy aktywności – dzieciaki mogą i efektywnych narzędzi do codziennej pracy.
pograć na każdej przerwie w warcaby, zbu- W ramach projektu dwie nauczycielki edudować coś z klocków konstrukcyjnych, uło- kacji wczesnoszkolnej (Edyta Prasuła i Stela
żyć kostki Rubika, no i pograć w Piłkarzyki Ciechańska) zostały przeszkolone w zakresie
(3 stoły do dyspozycji). Oczywiście tenis sto- prowadzenia zajęć gry w warcaby dla tej grupy
łowy niezmiennie ma swoich wiernych fanów. wiekowej.
Ponadto, młodsze dzieci mają strefę hula-hop,
a najmłodsze stół Junior do tenisa stołowego.
Weronika Kowalska
Nadrzędny cel, to zorganizować dzieciakom
Mariola Świętochowska
przerwy międzylekcyjne w dobry, kreatywny
Anna Duszczyk
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Zespół Szkół
im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy
Czas wspomnień
– Studniówka

studniówce zawsze wzrusza i wywołuje
wspomnienia
Basia Basiunia
stycznia odbyła się studniówka. Rela- Również tańczyłam w tej szkole 42 lata temu
cja na żywo z poloneza stała się powo- piękne chwile
dem wspomnień wielu absolwentów szkoły. Malgorzata Duszczyk
Zapraszamy do przeczytania kilku z nich. Ja miałam studniówkę w tej szkole. Piękne
Niech posłużą za cały komentarz. Nic więcej wspomnienia.
nie potrzeba.
Patrycja HM
Dobrena Medycka
Cudownie! Tez miałam studniówkę w tej
Coś pięknego! Wspaniałe dekoracje i stylowe
szkole, ale 20 lat temu...
wykonanie poloneza... Ja tu się szczerze wzru- Monika Kluska
szam w 23 lata po swojej studniówce w SienWspomnienia wróciły, aż się łezka w oku
nickiej szkole (najlepszej na całym świecie ).
kręci. Piękni i eleganccy maturzyści, dekoracja cudna
Sylwia Cka
Anna Bodzyńska-Celej
Moja studniówka mi się przypomniała
Same piękne wspomnienia
w tej szkole. Piękne wspomnienia i cudowni nauczyciele, których spotkałem na
Agnieszka Kościesza
swojej drodze. Pozdrawiam p. Ryszard
Ja też tam tańczyłam
Łubkowski (wychowawca)
Sylwia Grzyb
Sylwia Cka
ile to już lat??kiedy my tam tańczyłyśmy??na
Dziękuję za pozdrowienia. Ja również sernaszej Studniówce??
decznie pozdrawiam i wspominam te piękne Lucyna Czajka
chwile, oj, jeszcze by się poszło poloneza. To
Nie ma to jak studniówka w naszej szkole.
piękny czas.
Brawo p. Dyrektor. Polonez to twoja specjalRyszard Łubkowski wspaniały czas, koledzy ność. Wyglądacie pięknie. Dekoracja bardzo
elegancka
i nauczyciele. Oj poloneza Sorze by odtańczył jeszcze ”
Agnieszka Pielasa
Ewa Wierzbowicz
Ja chcę tam wrócić!!!
CUDNIE BRAWO. WSPOMNIENIA WRÓ- MOJA!!! MOJA!!! CUDOWNĄ!!! CUCIŁY. JA TEŻ TU BYŁAM 31 LAT TEMU.
DOWNĄ!!! JEDYNA!!! SZKOŁA!!! ”
Emilia Górka
Ignacy Wocial
Och jak miło na Was popatrzeć. Pięknie od29 lat temu też tańczyłem Poloneza na tej sali
tańczony Polonez. Piękna młodzież wraz
Marianna Królak
z Panią Dyrektor.
Pięknie! To moje lata pięćdziesiąte mojej
Gosia Po
matury.
Wspomnienia wracają
Zdzislawa Trawka
Wioletta Stanisławska
Pięknie Brawo WY.
Pierwszy z oglądanych, który był naprawdę
Kamila Banaszek
dopracowany i widać, że uczniom się chciało. Pozdrawiam wszystkich. ‚99
Gratulacje i szacunek – pięknie
Henryk Barszczewski
Grażyna Pietrzak
Jeszcze tak opracowanego poloneza nie widziałem. Bardzo wiele razy podczas pracy
[…] Pani Dyrektor..... miło było Cię widzieć w tak zaszczytnej roli! Polonez na
w szkole, a byłem nauczycielem nigdy mi się
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nie udało tak pięknie ułożonego poloneza
zrobić. Gratuluję. Wspaniale.
Marianna Królak
Pięknie! To moje lata pięćdziesiąte mojej
matury.

4

Dzień Patronów

marca Zespół Szkół obchodził Dzień Patronów. Zaproszeni goście, Przewodnicząca
Rady Rodziców i społeczność szkolna uczestniczyła w tym dniu w uroczystym apelu, który
przybliżył postaci Patronów szkoły, ich życie
i działalność oświatowo-kulturalną dla Szkoły
i Siennicy. Program artystyczny przygotowali uczniowie profilu wojskowo–lotniczego.
W programie nie brakowało wzruszających
wiadomości i faktów z historii wyrażonych

przy pomocy prezentacji multimedialnej.
W ten sposób społeczność uczniowska oddała
szacunek i uczciła pamięć swojego patrona.
Uczniowie wzięli udział w quizie dotyczącym
patronów szkoły. Nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców wręczyła zwycięzcom biblioteka szkolna.
Uroczystość Dnia Patrona połączona była
przekazaniem sztandaru. Zaprzysiężeni zostali nowi chorążowie oraz asysta, natomiast
klasa maturalna pożegnała sztandar.
W czasie uroczystości zwróciliśmy też uwagę
na sytuację na Ukrainie, związaną z agresją
Rosji na ten kraj. Na znak solidarności społeczność szkolna przypięła wstążki w kolorach flagi
Ukrainy. Nikt nie chce wojny, w której cierpią
i giną niewinni ludzie w obronie swojego kraju.
Aneta Samulik
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Miasto Siennica?
Nie zawrócisz kijem Wisły, mówi stare powie- z sąsiednimi miejscowościami i większymi miadzenie, więc jak myślę, także „panaczarnkowe” stami jak Warszawa, Siedlce czy Garwolin. Zapomysły nie cofną rozwoju naszej Oświaty wsze była czymś więcej niż wsią. Brak połączeń
o dziesięciolecia, do czasów, których już nie- kolejowych nie jest dzisiaj, jak niegdyś, hamulwiele osób pamięta. Także rozwoju cywiliza- cem dla rozwoju. A planowanie zagospodarocyjnego nie zatrzymają pomysły obecnej władzy wania przestrzennego będzie łatwiejsze. Doograniczającej samorządność społeczeństwa. tychczasowe walory Siennicy będą w dalszym
Stawiam więc tezę, że Siennica w niedługim ciągu aktualne. Siennica jest z jakichś powodów
czasie znowu stanie się miasteczkiem, czyli atrakcyjna dla osiedlania się młodych rodzin.
powrócimy, my mieszkańcy Siennicy, do stanu Widzimy powstające domy, tworzące całe nowe
osiedla I dlatego, moim zdaniem, prędzej czy
mieszczańskiego.
Czemu nie? Skoro pobliski Cegłów właśnie później Siennica miastem znowu będzie.
Istnieje procedura i trzeba spełnić pewne
tą drogą podążył i od stycznia tego roku jest
już miastem. Jest znowu miastem, bo przecież warunki, aby móc starać się o uzyskanie praw
w 1621 r. król Zygmunt II Waza nadał tej miej- miejskich dla miejscowości, które tego statusu
scowości prawa miejskie. Tradycje miejskie nie posiadają, a chciałyby. Przede wszystSiennicy liczymy natomiast od roku 1526, kiedy kim miejscowość musi liczyć więcej niż 2 tys.
to księżna Anna Mazowiecka nadała Stanisła- mieszkańców. Ten warunek na pewno spełwowi Siennickiemu za wierną służbę, i jego bra- niamy. Możemy ponadto w tym punkcie dodać,
ciom, ówczesnym właścicielom dóbr Siennica, że dla nas byłby to powrót do statusu, który już
prawo założenia miasta koło Siennicy, które na- w przeszłości Siennica posiadała. Podobno to
zywać miało się Janów. Jak wiemy miasteczko ważny i mile widziany argument.
powstało rzeczywiście, i parafia i kościół, i zaWażny jest rodzaj zabudowy miejscowości
tarły się granice Siennicy i Janowa i w końcu i istniejąca infrastruktura techniczna. Chodzi
przez kolejne 343 lata rzeczywiście Siennica tu o to, by miejscowość miała swoje centrum,
posiadała prawa miejskie! Ten stan trwał aż do rynek otoczony zwartą zabudową. Wystarczy
1896 r. kiedy to, po powstaniu styczniowym, spojrzeć na plan Siennicy, by stwierdzić, że ten
je utraciła, podobnie zresztą jak wymieniony warunek spełniamy. Natomiast drogi i ulice,
wcześniej Cegłów. Pamiętajmy też, że Sien- sieć kanalizacyjna i wodociągowa, oświetlenie,
nica była przez pewien czas nawet miastem ośrodek zdrowia, sklepy, przedszkola i szkoły,
powiatowym.
biblioteka, kościół, stadion i hala sportowa, „orA więc powstaje pytanie, czy i kiedy Sien- lik”, nowoczesna siedziba gminy, GOPS, OSP
nica prawa miejskie odzyska? Mnie się wydaje, z Izbą Tradycji, Siennickie Muzeum Szkolne,
że na pytanie – czy? odpowiedź jest jedno- zakłady produkcyjne i wiele innych miejsc,
znacznie twierdząca, bo jak już wspomniałem gdzie mieszkańcy Siennicy pracują i wyponie da się zatrzymać postępu cywilizacyjnego, czywają zaświadczają o rozwoju cywilizacyja Siennica rozwija się w ostatnim czasie pięk- nym naszej miejscowości i są argumentem za
nie, co widać gołym okiem, Pozostaje pyta- tym aby starać się o to, przecież jednak prestinie – kiedy?
żowe, posiadanie praw miejskich dla Siennicy.
Pewnie niektórzy obecni sienniczanie odSzkoda, ze tracimy na naszych oczach niepowiedzą mi na to pytanie błyskotliwym – po słychanie ważny argument, jakim jest posiaco? Bo jakie korzyści odczują po tej zmianie danie w naszej miejscowości szkoły stopnia
mieszkańcy? A niejeden malkontent znaj- średniego i to placówki
dzie argumenty takie, że pewnie wszystko o ponad półtorawiecznej
podrożeje, podatki wzrosną, opłaty wszelkie tradycji. Niestety, nasza
itd. Może warto zapytać sąsiadów z Cegłowa gminna młodzież, abco ich przekonało, że warto przejść wcale nie solwenci podstawówek,
prostą procedurę zmiany statutu miejscowo- wybiera szkoły średnie
ści? No i można przypatrzeć się skutkom jakie w Mińsku Mazowieckim.
przyniosła ta zmiana. Władze samorządowe Prawdopodobnie miasto
Cegłowa liczą, że ta nowa sytuacja wpłynie właśnie, z jego atrakcjami
na dalszy, i to szybki, rozwój miejscowości, bo pozaszkolnymi decyduje
m.in. otworzą się nowe możliwości pozyskiwa- o wyborze, bo sprawa ponia środków na kolejne inwestycje.
ziomu nauczania czy bezSiennica liczy obecnie ponad 2000 miesz- pieczeństwa, traconego
kańców. Wystarczy spojrzeć na mapę, by stwier- na dojazdy czasu ma dla
dzić, że jest świetnie położona i skomunikowana nich mniejsze znaczenie.
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Szkoda, że dla ich rodziców chyba także. Nie
ma w Mińsku szkoły bardziej przyjaznej niż
nasza, otwartej na potrzeby uczniów i ich rodziców. A to oferuje nasz Zespół Szkół. Jednak
brak naboru do klas pierwszych w ostatnich latach, mimo atrakcyjnych, moim zdaniem, kierunków nauczania w Siennicy, źle wróży przyszłości tej placówki. A przecież była ona dla
wielu pokoleń sienniczan powodem do dumy.
Istnieje też warunek, by co najmniej 60%
mieszkańców miejscowości ubiegającej się
o prawa miejskie utrzymywało się z pracy
poza rolnictwem. Tego nie wiem, ale pewnie
można to policzyć, a intuicja mi mówi, że także
ten warunek spełniamy. Także i ten, że większość obszaru zajmowanego przez naszą miejscowość nie jest przeznaczona na pola uprawne
czy łąki. Ja widzę domy i ulice, całe nowe osiedla, ale jakieś pola i nieużytki wokół Siennicy
także istnieją, więc tu trzeba urzędniczej wnikliwości, by te sprawy sprawdzić i policzyć.
Na koniec jeszcze ważna uwaga. O uzyskanie
praw miejskich dla danej miejscowości do Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji występuje z wnioskiem Rada Gminy. Musi to zrobić
na początku roku, by ministerstwo zdążyło wszcząć i zakończyć procedurę w odpowiednim czasie. Wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz
opis konsultacji społecznych, jakie przedsięwzięto w tej sprawie. W uzasadnieniu, oczywiście, trzeba opisać też historię miejscowości,
którą warto pewnie też zilustrować historycznymi mapami czy fotografiami. Trzeba ponadto
jeszcze postarać się o pisemną opinię Wojewody
w tej sprawie. To przygotowanie wniosku, jak
widać, musi zabrać trochę czasu, ale może warto
się już do tego przymierzyć, bo jak napisałem na
początku „Kijem Wisły nie zatrzymasz”.
Tadeusz Gnoiński
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Przemysł i handel w Siennicy w 1916 r.

D

zięki zachowanym księgom adresowym
wydawnictwa Rudolf Mosse z 1917 r. (wydanym w języku niemieckim i polskim) możemy poznać spis obywateli ziemskich z okolic Siennicy oraz przedstawicieli przemysłu,
rzemiosła, rolnictwa i handlu wg stanu na
1916 r. Na początek fragment z przedmowy
w/w księgi: Wojna, urabiająca żelazną dłonią
dalsze losy obydwóch narodów ościennych, —
polaków i niemców — nietylko burzy lecz i buduje zarazem. — Spełniła ona stuletnie marzenia polskie o samodzielności państwowej przez
„proklamowanie Królestwa Polskiego w dniu
5-ym listopada 1916 roku”. Zbudowała ona
również most dla nowych cennych stosunków
handlowych, dla ekonomicznego zbliżenia się
polskiego i niemieckiego przemysłu – most pomiędzy dowozem i wywozem tych krajów sąsiednich. Podkreślę tylko, że aktualizacja danych w tej księdze na 1916 r. jest unikatowa,
w dodatku została opracowana w czasie trwania I wojny światowej (1914-1918). W wyniku
przeprowadzonej kwerendy wyselekcjonowałem fragmenty związane z Siennicą i jej okolicą.

Dane podstawowe
Siennica – osada i gmina, powiat nowomiński, sąd okręgowy w Nowo-Mińsku. Poczta
i telegraf w Nowo-Mińsku [nie wspomniano
nic o kościołach]. Szosy: Siennica – Nowo
Mińsk, Siennica – Latowicz, Siennica – Kołbiel i Siennica – Kuflew. W gminie mieszkało
6787 mieszkańców.
Porównując tę liczbę z 1916 r. do obecnego stanu ludności, kiedy to 1 stycznia 2021
r. gminę zamieszkiwało 7520 osób, zauważalny
jest niewielki przyrost, tzn. przez ponad 100 lat
przybyło 733 mieszkańców. Dodatkowo, gdyby
do ludności z 1916 r. doliczyć mieszkańców
z wsi Grzebowilk, Dzielnik, Drożdżówka i Starogrodu, które dawniej (w 1916 r.) nie wchodziły w skład tej gminy, to ten przyrost byłby
jeszcze mniejszy, na poziomie ok. 100-200
mieszkańców (oczywiście należy wziąć pod
uwagę 2 wojny światowe oraz szczególny ubytek mieszkańców wyznania mojżeszowego).

Obywatele ziemscy
W 1916 r. właścicielami dóbr ziemskich w okolicach Siennicy byli:
Barylska Maria – Siennica, Bełkowski Władysław [członek cechu syndykatu] – Nowodwór, Brzeski Henryk – Boża Wola, Czarniecki Piotr – Kąty Zdroje, Dłużewski
Stanisław [członek cechu syndykatu] – Dłu-
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żew, Głowacki Antoni – Drożdzówka, Horoszewicz Antoni – Swoboda-Józefin, Kessel Kazimierz – Starogród, Prus Henryk
i Helena – Pogorzel, Rychłowski Tadeusz
– Grzebowilk, Brak w spisie następujących
dóbr: Krzywica, Lasomin, Łękawica, Siodło,
Zglechów i Żaków.

Targi i jarmarki
W osadzie Siennica (miasto 1526-1869) w 1916
r. odbywało się 5 jarmarków: 10 stycznia, 9
maja, 11 września, 23 października i 6 listopada. Dla porównania w okolicy Siennicy cotygodniowe targi posiadały następujące ośrodki
(wielkimi literami wpisano miasta, które
w 1916 r. posiadały prawa miejskie):
NOWO-MIŃSK (miasto od 1421) – targi co
środę, 6 jarmarków, KAŁUSZYN (miasto od
1718, nieudane lokacje ok. 1416 i ok. 1660) – targi
co wtorek, 3 jarmarki w miesiącu, Dobre (miasto
1530-1869) – targi co poniedziałek, GARWOLIN
(miasto od 1423) – targi co środę, Kołbiel (miasto 1538-1869) – targi co czwartek, OTWOCK
(prawa miejskie 1916) – targi co piątek, Wołomin (prawa miejskie 1919) – targi co czwartek.
Targi co 2 tygodnie i jarmarki odbywały się
w miejscowościach:
Latowicz (miasto 1423-1869) – targi w poniedziałki co 2 tygodnie, Parysów (miasto 15381869) – targi na bydło i zboże – co 2 tygodnie we
wtorki, 6 jarmarków, Osieck (miasto 1558-1869)
– jarmarki, co 2 tygodnie w czwartki, Stanisławów (miasto 1523-1869) – 6 jarmarków, Karczew
(prawa miejskie 1548-1869, od 1959) – 5 jarmarków, Liw (miasto przed 1368-1869) – 4 jarmarki,
Okuniew (miasto 1538-1869) – 2 jarmarki.
Natomiast brak targów i jarmarków w dawnych miasteczkach, tzn. w: Kuflewie, Jeruzalu,
Gliniance, Seroczynie, Stoczku [Łukowskim],
Wodyniach i Wildze. Z powyższych danych
wynika, że w Siennicy nie było targów, a pod
względem przywilejów targowo-jarmarcznych
wśród w/w osada Siennica plasowała się na 12
miejscu, razem z Karczewem.

Przemysł, handel
i rolnictwo

W okolicy Siennicy w 1916 r. było tylko kilka zakładów przemysłowych: gorzelnia i słodownia
w Nowodworze, młyn parowy w Nowodworze
[młyn Mrozik nad Sienniczką] oraz cegielnia
nieczynna w Grzebowilku. W Siennicy nie było
żadnego zakładu. Porównując ten stan rzeczy
do 1880 r., widać że: ubyła garbarnia w Siennicy, gorzelnia w Grzebowilku i młyn wodny
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w Drożdżówce, nadal pozostała gorzelnia w Nowodworze i młyn wodny w Lasominie [to młyn
Mrozik nad Sienniczką], żaden zakład nie przybył (cegielnia w Grzebowilku funkcjonowała
w miejsce dawnej gorzelni). Dla wyjaśnienia,
w opracowaniu z 1916 r. nie uwzględniono następujących 6 młynów (młyny poświadczone
na mapach z lat 1910-1925): Kulki, Ptaki, Bor
koło Dzielnika, Gościniec koło Drożdżówki,
Świderszczyzna (5 młynów na rzece Piasecznej) oraz młyn w Siennicy nad rzeczką Sienniczką. Jeżeli chodzi o rolnictwo odnotowano
w Siennicy Kółko Rolnicze i Siennickie Stowarzyszenie Spożywcze. W Siennicy odnotowano
tylko 10 rzemieślników i handlarzy (6 rzeźników, 2 piekarzy, 2 handlarzy galanterią), poniżej ich dane (bez w/w młynarza):
Ciąćka, Antoni – rzeźnik, Furmański, Berek –
rzeźnik, Furmański, Icek Majer – rzeźnik, Gutgold, Icek Szmul, – galanterja, Klajner, Rajzla
– galanterja, Łobodowski, Wacław – rzeźnik,
Malinowski, Teofil – rzeźnik, Obfajer, Josek –
piekarz, Rajewski, Wacław – rzeźnik, Schott,
Edward – piekarz.
Połowa z nich była wyznania mojżeszowego. W innych wsiach nie odnotowano żadnych rzemieślników i handlarzy. Mam pewne
wątpliwości, aby byli to wszyscy rzemieślnicy
i handlarze.
Dla porównania, 10 lat później, w 1926 r.
(wg księgi adresowej z 1927 r.) nie było już
żadnego zakładu przemysłowego, tylko 3
młyny wodne w Siennicy, Drożdżowce i Kulkach. Nastąpił bardzo dynamiczny wzrost
rzemieślników i handlarzy, w samej Siennicy
było ich 50, w tym: 2 kołodziei, 3 kowali, 6
krawców, młynarz, 5 piekarzy, 2 rymarzy, 3
rzeźników, 1 od skór, 2 stolarzy, 7 szewców, 3
sklepy z bławatami, sklep z galanterią, 9 sklepów spożywczych, 4 herbaciarnie i zajazd. Sytuacja zmieniła się także poza osadą Siennica,
gdzie odnotowano 7 rzemieślników i handlarzy, w tym: w Pogorzeli (3) – kołodziej, kowal
i sklep spożywczy, w Żakowie (2) – 2 sklepy
spożywcze, w Drożdżówce młynarz i w Kulkach młynarz. Dodatkowo w Pogorzeli była
Robotnicza Spółdzielnia Spożywcza.
Eryk Szubiński
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Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
„Dzień dziś wesoły”

T

aki właśnie był 6 stycznia, jak i cały Siennicki Orszak Trzech Króli! Nawet zima sobie o nas tego dnia przypomniała i mimo że
mocno kurzyła śniegiem, nie powstrzymała
bardzo aktywnej siennickiej społeczności
przed uczestnictwem w tradycyjnym przemarszu spod (byłego) Urzędu Gminy do kościoła
parafialnego w Siennicy. Urszula Szajkowska
(Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy)
oraz Jakub Mazek (Baza Inicjatyw Społecznych
GBP) powitali licznie przybyłych gości a ks.
proboszcz Marek Kasprzak z ks. Dariuszem
Stonio poprowadził wspólną modlitwę przed
wymarszem. Orszakowi przewodziła gwiazda
w osobie Marcina Górki a tuż za nią flagowi:
Karol, Maciej i Antoni – uczniowie Publicznej artyści: MiędzypokoSzkoły Podstawowej w Siennicy oraz dostojni leniowy Chór KameTrzej Królowie: Kacper – Stanisław Duszczyk ralny Kanon (GBP),
(Orszak Europejski), Melchior – Bogdan Jur- Zespół Sienniczanki
kowski (Orszak Azjatycki) oraz Baltazar – wy- z Klubu Senior+
jątkowy gość z Nigerii, Andy Okoye (Orszak (GOPS), muzycy ST
Afrykański). Podczas marszu rozbrzmiewały Band oraz organista
radosne kolędy, które intonowali Jakub Mazek Artur Woźny. Wykoi Dariusz Matuszewski z chóru Kanon, przy nawcy, pod kierunakompaniamencie Kamila Szuby (akordeon) kiem Moniki Pszkit,
i Kamila Bylinki (gitara). Nad bezpieczeń- zaprezentowali mniej
stwem uczestników czuwali Druhowie z OSP znane utwory nawiązujące do okresu Bow Siennicy oraz Policja.
żego Narodzenia, co
Na wędrowców, którzy szli złożyć pokłon ma- złożyło się na niebałemu Jezuskowi, czekali w kościele rozśpiewani nalny, edukacyjny koncert świąteczny. Coroczny przegląd kolęd „Międzypokoleniowe
kolędowanie” przybrał tym razem nieco inną
formę – wszyscy uczestnicy wydarzenia tworzyli swoisty wielopokoleniowy chór, który
z osobistym zaangażowaniem wykonał kilka
tradycyjnych kolęd. Na koniec wspólnie odśpiewano hymn Orszaku, kolędę „Bóg się rodzi”, po czym wszyscy udali się na ciepły poczęstunek efektownie przygotowany przez
Koło Gospodyń Wiejskich Zglechowianki.

Organizatorzy wydarzenia serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację Orszaku
oraz uporządkowanie miejsca, a licznie
przybyłym Gościom za aktywną postawę
i podtrzymywanie pięknych tradycji.

Akcja: Przeprowadzka

S

tało się! Cały księgozbiór naszej siennic- gminy, którym w tym miejscu składam serkiej Biblioteki (20 tys. woluminów!) w je- decznie podziękowania za poświęcony czas,
den dzień powędrował do nowo wybudowa- duży wysiłek fizyczny i świetną współpracę:
nej siedziby przy ul. Mińskiej 33 w Siennicy. • Anna Rembas – Przewodnicząca Rady Rodziców wraz z grupą uczniów z kl. VIIc PSP
w Siennicy
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc wspaniałych Wolontariuszy – mieszkańców naszej • Jakub Mazek
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•
•
•
•

Krzysztof Pieńkowski
Dominika Wilk
Agata Szajkowska
Pracownicy Urzędu Gminy
w Siennicy
• Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy

Dzięki Wam akcja „Przeprowadzka” przebiegła bardzo sprawnie i w wyjątkowo przyjemnej atmosferze – Dziękujemy!

Warszawska Syrenka

Z

ka-Wójcik zakwalifikowała do etapu powia- klasy VII – VIII
towego następujące osoby w poszczególnych • Jagoda Michalik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy
kategoriach:
• Wiktor Śluzek z Publicznej Szkoły Podstaprzedszkola (grupy 6-latków):
wowej w Żakowie.
• Dominika Duszczyk z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Żakowie
• Oliwia Podrucka z Publicznej Szkoły Pod- Każdy uczestnik otrzymał od nas pamiątkowe
stawowej w Siennicy
gadżety a najlepsi nagrody – bony upominkowe. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
klasy I – III
• Milena Kurowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żakowie
W dalszym etapie, podczas eliminacji powia• Anna Zwierz z Publicznej Szkoły Podstawo- towych, Jagoda Michalik została zakwalifikowej w Żakowie
wana do etapu wojewódzkiego w Warszawie.
klasy IV – VI
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodze• Bartosz Paszkowski z Publicznej Szkoły Pod- nia w stolicy!
stawowej w Nowej Pogorzeli
Komisja konkursowa w składzie: Ryszard Łub- • Maria Rybińska z Publicznej Szkoły Podstakowski, Monika Pszkit oraz Iwona Rosochacwowej w Siennicy

a nami kolejna – już 45. edycja Konkursu
Recytatorskiego Warszawska Syrenka,
której etap gminny miał miejsce 2 marca w nowej siedzibie siennickiej Biblioteki. Uczestnicy
wraz z opiekunami mieli przyjemność zapoczątkować gminne wydarzenia artystyczne
w pięknej i przestronnej Sali wielofunkcyjnej, w której przeprowadzono przesłuchania
konkursowe. Wśród recytowanych utworów
znalazły się lubiane przez wszystkich wiersze
Brzechwy, Chotomskiej, Kochanowskiego
czy Mickiewicza a także intrygujące fragmenty prozy polskich pisarzy. Wybór laureatów okazał się trudny, zwłaszcza w starszych
kategoriach.
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Słowo Dyrektorskie
młodzież do aktywności na rzecz naszego
społeczeństwa.

J

est mi niezmiernie miło, że w mojej 25-letniej pracy zawodowej doczekałam takiego
wydarzenia jak budowa i otwarcie nowej siedziby Biblioteki. Nie ukrywam, że od momentu objęcia funkcji dyrektora w 2009 r. marzyłam o takim momencie.

Przez 10 lat swój warsztat bibliotekarski szlifowałam w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Profil obu bibliotek bardzo się różni i szybko
musiałam przestawić się na realia bibliotek
publicznych. Motywację miałam o tyle większą, że lokal w którym mieściła się biblioteka
wymagał dużego remontu bądź zmiany siedziby. Oprócz lokalu pojawiła się również potrzeba większej aktywizacji społeczeństwa.
I tak zaczęły powstawać poszczególne sekcje
a kalendarz wydarzeń kulturalnych zaczął się
zagęszczać.

w Grzebowilku. Kontynuowano działalność
biblioteczną i kulturalną uwzględniającą potrzeby mieszkańców.

W momencie, kiedy tworzy się ten cały proces biblioteki z kulturą, znacząco wzrasta czy- W 2009 r. biblioteka rozszerzyła swoją dziatelnictwo, zainteresowanie ofertą biblioteczną łalność, powoli powstawał projekt „Biblioteka
i w końcu wniosek na rozbudowę biblioteki z Kulturą”. Te dwie gałęzie świetnie się ze sobą
zostaje rozpatrzony pozytywnie.
łączą, jedna nie wyklucza drugiej a wręcz odwrotnie – razem ukazują bibliotekę w innym
Dziękuję bardzo za zaangażowanie i pomoc wymiarze. Dopełnieniem tego duetu jest nowa
ówczesnej władzy: Wójtowi Gminy Grzego- siedziba Biblioteki, która w swojej strukturze
rzowi Zielińskiemu, Radzie Gminy z Przewod- ma wyodrębnioną przestrzeń dla obu dzieniczącym Zenonem Jurkowskim oraz Danucie dzin. Jest miejscem dla wszystkich Mieszkańców gminy i Gości; pełni funkcje biblioteczne,
Zwierz b. Skarbnikowi Gminy.
kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne,
Ogromne podziękowania kieruję również do integrujące oraz skupia wokół siebie wszystobecnego Wójta Stanisława Duszczyka, który kie grupy wiekowe, zaś stanowisko Koordyobejmując władzę, widział dalszą potrzebę roz- natora kultury, pomaga profesjonalnie i pełwoju biblioteki i budowy nowej siedziby, ale nowymiarowo zająć się sekcjami działającymi
z inną już lokalizacją. Dziękuję także za po- w Bibliotece.
parcie obecnej Radzie Gminy.
W bazie budowanej na przestrzeni 10 lat posiadamy już sekcję plastyczną, historyczną,
Dziękuję za współpracę i pomoc ze strony:
teatralną, Bazę Inicjatyw Społecznych oraz
• zastępcy Wójta Mariusza Kozery,
Międzypokoleniowy Chór Kameralny KA• Skarbnika Gminy Renaty Nowakowskiej,
NON (naszą muzyczną wizytówkę – promuje
• Sekretarz Gminy Kseni Wąsowskiej
• oraz mojej kadrze bibliotecznej, na którą ona całą gminę nie tylko w powiecie, ale także
zawsze mogę liczyć: Elżbiecie Królak, Ur- daleko poza jej granicami).
szuli Szajkowskiej, Monice Pszkit i Iwonie
Rosochackiej-Wójcik.
Biblioteka jest również pomysłodawcą Nagrody Siennickie Nenufary – jest to nagroda
Jubileusz 70-lecia Biblioteki zawdzięczamy bo- dla osób zasłużonych dla dziedzictwa kultugatej historii tej placówki, która sięga roku 1950, rowego Gminy Siennica.
kiedy to powstała siedziba główna w Siennicy
pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna. Od 2014 r. Biblioteka prowadzi Pion WydawW kolejnych latach powstały jeszcze dwie fi- niczy Zbiorów Regionalnych. Efektem pracy są
lie biblioteczne a także punkty biblioteczne publikacje książkowe, pocztówki oraz zakładki
w mniejszych miejscowościach, w domach pry- tematyczne. Naszym najnowszym sposobem
watnych i szkołach. Filie posiadały oddzielny
księgozbiór, w punktach zaś odbywała się wymiana książek z siedzibą główną, w zależności
od zapotrzebowania. Oprócz oferty bibliotecznej przy takich placówkach działało życie kulturalne. Były organizowane liczne konkursy,
poranki literackie, kursy o różnej tematyce,
lekcje biblioteczne czy spotkania autorskie. Na
stałe współpracowano z Kółkiem Rolniczym
i Kołem Gospodyń Wiejskich. Przy organizacji takich przedsięwzięć niezbędnym dodatkiem była również fachowa literatura, która
była później wykorzystywana przez uczestników spotkań. Do dziś zachowały się niektóre
egzemplarze.

Nic samo się nie dzieje, w tym długim procesie tworzenia Biblioteki z Kulturą ogromne
podziękowania składam osobom ściśle zaangażowanym w tworzenie nowej odsłony biblioteki, a są to:
• Ryszard Łubkowski – instruktor Sekcji plastycznej, opiekuńczy duch działań
bibliotecznych
• Monika Pszkit – początkowo tylko instruktor chóru Kanon, dziś także i już na stałe
koordynator kultury,
• Zbigniew Szubert, który dzielnie przewodniczy Sekcji historycznej,
W latach 90-tych nastąpiła zmiana całej struk• Jakub Mazek reprezentujący Bazę Ini- tury bibliotecznej; została Gminna Biblioteka
cjatyw Społecznych i motywujący Publiczna w Siennicy oraz filia biblioteczna
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na kontakt z czytelnikami oraz promocję
działań Biblioteki i Gminy jest redagowany i wydawany przez nas kwartalnik
„Sienniczka” Czasopismo Gminy Siennica
(pierwszy numer ukazał się w czerwcu
2019 r.).
Niezmiennie od kilku lat najważniejszym
partnerem Biblioteki jest silnie rozbudowany Wolontariat i Sponsorzy. Są to ludzie pomysłowi, pełni pasji, zainteresowań, otwarci na pomoc i współpracę. To
dzięki naszym wspólnym wysiłkom Biblioteka zrealizowała wiele ciekawych
projektów.
W gminnym „Kalendarzu wydarzeń
kulturalnych” posiadamy stały repertuar, zaczynając od Orszaku Trzech
Króli, poprzez Kulturalne Ferie, Tydzień Bibliotek, Uroczystość Bożego
Ciała, Siennickie Spotkania Plenerowe,
Wakacyjne Czwartki, Kłosy Kultury
Gminy Siennica, Narodowe Czytanie,
Transitus św. Franciszka po uroczystości patriotyczne i bożonarodzeniowe,
włącznie z kolędowaniem. Oprócz tego
każdy rok jest inny pod kątem rocznic
i jubileuszy, których organizacją również się A siebie wyobrażam sobie jako tę, która pozajmujemy. Aby zapewnić taką ilość wyda- przez Bibliotekę otwiera ludziom drzwi, porzeń, nie tylko korzystamy z dotacji Gminy, maga szukać i daje możliwości rozwoju. Cieszę
ale próbujemy pozyskiwać pieniądze ze źró- się, że mam okazję prowadzić taką instytucję
deł zewnętrznych.
kultury w swojej rodzinnej miejscowości. Dbać
o potrzeby czytelnicze, rozwój pasji i podnosić
Chcielibyśmy, aby grono osób nas odwiedzają- standardy placówki.
cych i współpracujących stale się powiększało.

Motywacją dla mojej pracy są właśnie Czytelnicy i odbiorcy wydarzeń kulturalnych. To Ich
sugestie, zapotrzebowania czy też konstruktywna krytyka wpływa na kształt dzisiejszej
Biblioteki, bo Razem tworzymy Kulturę naszej społeczności.
Elżbieta Jurkowska

70. Urodziny Biblioteki

P

rzypadający w 2020 r. (a odkładany z powodu pandemii) Jubileusz 70-lecia Biblioteki w Siennicy doczekał się zacnych obchodów dopiero 21 marca 2022 r. Ale „nie ma tego
złego co by na dobre nie wyszło”, gdyż te okazałe urodziny miały miejsce już w nowo wybudowanej siedzibie, tzw. Kulturalnym Urzędzie,
w którym mieści się właśnie Gminna Biblioteka Publiczna i Urząd Gminy Siennica.

placówek bibliotecznych w naszej gminie oraz
złożyła serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym w rozwój Biblioteki z Kulturą,
a byli to: instruktorzy – Ryszard Łubkowski,

Po oficjalnym otwarciu i poświęceniu budynku z udziałem wybornych gości, nadszedł moment popołudniowego świętowania
w „gronie lokalnym” wśród pracowników, instruktorów i członków sekcji zainteresowań,
wolontariuszy i Przyjaciół Biblioteki. Spotkanie poprowadziła Dyrektor Elżbieta Jurkowska, która przedstawiła w postaci dynamicznej prezentacji multimedialnej rys historyczny
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Wiersz-prezent naszej Czytelniczki na otwarcie nowej siedziby Biblioteki:
Dzieci do sowy
Sówko, sóweczko
chodź do nas na słóweczko
A teraz opowiedz nam
bajeczkę, posłuchamy cię
chwileczkę.
Może być o Jasiu i Małgosi
Dużo dzieci o to prosi.
Sowa o sobie
Popatrz na mnie mówi sowa
Moja głowa, mądra głowa.
Jestem symbolem wiedzy, mądrości
Nie jeden mi tego zazdrości.
Atena, mityczna Olimpu
pani mną się szczyciła
Kochała mnie, chwaliła, wielbiła.
Teraz siedzę, głośno sobie pohukuję
Do czytania nawołuję.
Weź książkę do ręki miły czytelniku
Czytając, doznasz wielu przygód,
radości bez liku.
oraz życzenia z okazji urodzin:

Królak, Urszula Szajkowska, Monika Pszkit,
Iwona Rosochacka-Wójcik; osoby zaangażowane w tworzenie nowej – kulturalnej odsłony
Biblioteki – Wójt Gminy Siennica Stanisław
Duszczyk, b. Skarbnik Gminy Siennica Danuta
Zwierz, Przewodnicząca Rady Rodziców przy
PSP Siennica Anna Rembas i jej podopieczni.
Tego wieczoru nastąpiło też oficjalne rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego o Gminie Siennica. Dyplomy i nagrody otrzymali: Monika
Wilk za wiersz „Serce Siennicy” (I miejsce),
Ryszard Łubkowski za „Siennickie Muzy” (II
miejsce) oraz Anna Czyżkowska za balladę
„Sienniczanka jestem” (III miejsce). Wyróżnienia otrzymali: Maria Kowalczyk, Wiktoria Laskus, Anna Piliszewska, Edwarda Rutkowska,
Leszek Jurkowski. Dopełnieniem lirycznego
nastroju był gitarowy koncert poezji śpiewanej
w wykonaniu Daniela Gałązki z Mińska Mazowieckiego – laureata wielu konkursów piosenki poetyckiej, lidera formacji DGZZ (Daniel Gałązka Z Zespołem).

BIBLIOTEKA – instytucja siennickiej
kultury
BIBLIOTEKA – pełna powieści, nowel
i wierszy, poezji i prozy,
Czytając bawi i uczy, ukazuje świat piękna,
radości i grozy.
Jeśli Cię Czytelniku ogarnie magia czytania,
to nie wiesz kiedy doba minie i ujrzysz
promyki świtania.
Za darmo w swej wyobraźni ruszysz na
antypody,
przemierzysz kraje, miasta, stepy, pustynie
i oceanów wody.
Przenieść się możesz w przestworza kosmosu,
poznasz realia świata, pokoleń historie losu.
Już w Siennicy jesteś ponad 70 lat kultury
królową
Urzekasz nas odkrywaniem świata
i pięknej polszczyzny mową.
Liczę i wnioskuję, że jesteśmy prawie
równolaty,
ja trochę starsza i bliżej są dla mnie zaświaty.
Spotkanie zakończyło się luźnymi rozmo- W ten piękny jubileusz naszej BIBLIOTEKI
wami zaproszonych gości – refleksjami o tym życzę aby pod bacznym okiem p. dyr.
co było, jakie zmiany zaszły na przełomie 7 de- i pracowników
kad funkcjonowania placówki i co nas czeka powiększała pojemność regałów i cieszyła
w przyszłości… Jedno jest pewne: z tak aktyw- przez następne stulecia czytelników.
nymi i pomysłowymi współpracownikami uda
nam się zrealizować chyba każde czytelniczoMaria Kowalczyk
-kulturalne marzenie! Dziękujemy za współpracę i życzymy sobie więcej takich jubileuszy,
powodów do dumy i radości.
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jak spotkanie

z kulturą i książką

Kolejni
Laureaci
projektu.
Gratulujemy!

Ruszyła nowa sekcja zainteresowań

Z

ogromnym zainteresowaniem spotkało
się nasze biblioteczne zaproszenie do
nowo powstającej sekcji – teatralnej. Oferta
jest skierowana do dzieci z klas I-IV szkół
podstawowych.
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Pierwsze zajęcia już za nami a ich niewątpliwym atutem jest instruktor prowadzący w osobie Anny Wąsowskiej – doświadczonego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pełnego
ciepła, uśmiechu, pasji i pomysłów do pracy
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w dziedzinie zajęć artystycznych. Pani Ania
pierwsze 5 lat przepracowała w szkole podstawowej w Latowiczu, a kolejne (już do końca)
w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy
(na początku jako nauczyciel szkoły ćwiczeń);

jak spotkanie z

kulturą i książką

podczas studiów śpiewała i tańczyła w Zespole Pieśni i Tańca „Podlasie”; ukończyła
wiele kursów i warsztatów doskonalących
umiejętności, m.in.: kurs pedagogiki zabawy
„Klanza”, warsztaty zabaw teatralnych w Siedlcach, warsztaty umuzykalniające w Warszawie;
w czasie pracy pedagogicznej prowadziła kółka
teatralne, muzyczne, taneczne. Obecnie jest na
emeryturze i pragnie kontynuować swoje pasje
pracy z dziećmi w dziedzinach artystycznych.
Cieszymy się, że Pani Ania właśnie w Bibliotece będzie dalej się realizować przyjmując
naszą propozycję współpracy. Ufamy, że pozwoli ona spełniać kulturalne oczekiwania zarówno samego instruktora jak i biblioteki, ale
przede wszystkim dzieci – uczestników, rodziców i odbiorców przygotowywanych tu sztuk
teatralnych.

Międzypokoleniowy Chór Kameralny KANON

T

radycyjnie Nowy Rok rozpoczęliśmy
koncertem kolęd podczas Siennickiego
Orszaku trzech Króli. Szczęśliwie, tym razem udało nam się wszystkim spotkać na
żywo – bez konieczności organizowania wydarzenia w wersji alternatywnej, czyli online.
Nie ma to jak bezpośredni kontakt z tradycją,
kulturą i drugim człowiekiem!

Zwyczajem już się stało uczestnictwo naszego
zespołu w uroczystościach związanych ze
świętami Paschalnej Ofiary oraz „muzyczne
czuwanie” w Wielki Piątek w ramach adoracji przy Grobie Pańskim. Ponadto w Niedzielę
Palmową staramy się organizować w naszej parafii koncerty pieśni pasyjnych. W ubiegłym
roku siłą rzeczy przybrał on wersję bez udziału
słuchaczy, dlatego nagraliśmy film „Rozważania pasyjne” (w ramach
jubileuszu Siennicy), który
można oglądać w sieci. Polecamy go Państwa uwadze, zwłaszcza że zawiera
on zdjęcia dekoracji świątecznych sprzed kilkunastu lat – imponujące archiwum! Dumni jesteśmy, że
te wszystkie bardzo wymowne kompozycje powstały pod kierunkiem
naszego chóralnego kolegi
– Ryszarda Łubkowskiego.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu
spokoju oraz wielu okazji
do prawdziwie radosnego przeżywania
każdego kolejnego dnia!
Monika Pszkit

Tegoroczny Orszak przybrał formę radosnego
kolędowania, w którym uczestniczyło wielu
artystów: chór Kanon, Zespół Sienniczanki
z Klubu Senior+, muzycy z ST Band, Artur
Woźny (organy) oraz wszyscy przybyli Goście – uczestnicy wydarzenia. Animująca całą
uroczystość Monika Pszkit na zmianę prosiła wymienione grupy o wykonanie poszczególnych kolęd – popularnych (Przybieżeli do
Betlejem, Gdy się Chrystus rodzi), skocznych pastorałek (Gore gwiazda Jezusowi,
Ya viene la vieja) oraz pięknych opracowań
mniej znanych kolęd (Szczęśliwa kolebko,
Śliczna Panienka, Stabat Mater Speciosa) itd.
Dziękujemy za tak żywiołowe uczestnictwo
W tym roku (10 kwietw koncercie!
nia) razem z Zespołem
Po radosnym okresie Bożego Narodzenia przy- Sienniczanki (Klub Sechodzi czas na wyciszenie i refleksję nad ludz- nior+ z GOPS), chór Kakim życiem… Dla Kanonu jest to czas inten- non wykonał na żywo
sywnych przygotowań do Wielkiego Postu koncert pieśni pasyjnych
i Triduum Paschalnego. Chór musi opracować w naszej siennickiej pai przećwiczyć ok. 40 różnych pieśni, zarówno rafii a także (3 kwietnia)
pasyjnych jak i wielkanocnych, czyli utworów w Parafii pw. Matki Bożej
o skrajnie różnym charakterze i treści. Uwiel- z Guadalupe w Budach
biamy ten czas!
Barcząckich – dziękujemy
za zaproszenie!
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jak skróty wydarzeń

Centrum Konferencyjno-Formacyjne
„Dworek” w Bożej Woli

K

Lekcje Dekalogu

ażde rekolekcje w Dworku są otwarte dla
mieszkańców gminy Siennica. Informację
o terminach można znaleźć na stronie www.
dworek.org.pl.

Jednak dla osób z okolicy oferta jest bogatsza.
Tym razem chciałabym zaprosić osoby zainteresowane na lekcje Dekalogu. Nie mam wątpliwości, że wszyscy znamy Dziesięć przykazań,
bo są to podstawowe zasady życia chrześcijańskiego. Zawierają one jednak tyle treści, że
można ich znajomość pogłębić. Okazuje się, że
jest w nich odpowiedź na wiele niepokojących
pytań z życia codziennego i rozwiązanie wielu
problemów społecznych.
Lekcje Dekalogu są bardzo proste, polegają na
czytaniu i omawianiu punktów Katechizmu
Kościoła Katolickiego. Serdecznie zapraszam!
Boża Wola 15, tel.: 506 063 926.
Katarzyna Zdrzenicka

K
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Obiad z uśmiechem
to powiedział, że ferie nie mogą być czasem poświęcenia dla innych?

Pomysł wolontariatu we Wrocławiu zrodził „Te kilka dni skłoniło nas do głębokich resię w Dworku (Boża Wola). Miał to być wy- fleksji, doceniania tego co się posiada. Niejazd ku pomocy bezdomnym, ale i zintegro- zwykłe było wiedzieć jak ludzie oddają siebie
waniu grupy okolicznej młodzieży. Rozpoczęto drugiemu człowiekowi i to, jak nieskończenie
zbiórkę potrzebnych rzeczy typu: łyżki, pojem- wielką mają chęć do niesienia pomocy. Zrozuniki, termosy i inne. Od 30 stycznia do 3 lu- miałyśmy, że nie można przechodzić obok tatego nasze wolontariuszki wraz z opiekunkami, kich ludzi obojętnie” – mówią wolontariuszki.
niosły pomoc mieszkańcom Wrocławia. Wolontariat realizowały w Jadłodajni Sióstr ElżMonika Pałdyna
bietanek, które bardzo ciepło przyjęły grupę.
Zimri Usnayo
Młodzież zajmowała się przygotowywaniem
kanapek, obiadów oraz wydawaniem posiłków dla
kilkuset osób. Praca była
intensywna, ale w dobrej atmosferze czas pyłnął szybko.
Popołudnia spędzała na
zwiedzaniu miasta, a ich
osobistym przewodnikiem
została p. Ula –mieszkanka
Wrocławia i przyjaciółka
Dworku. W drodze powrotnej zahaczyli o Legnicę,
gdzie Ks. Andrzej opowiedział historię tamtejszego
cudu Eucharystycznego.

Sienniczka NR 1 (12) 2022

jak skróty wydarzeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy

D

Klub Senior +

o naszego Klubu zawitała wiosna. Wraz
z pierwszymi promieniami wiosennego
słońca na oknach zasiadły kolorowe motyle,
wywołując uśmiech na twarzy każdego, kto
przekroczył próg Klubu. Za piękne, optymistyczne i niezwykle pracochłonne dekoracje
okienne, dziękujemy wolontariuszom z PSP
w Starogrodzie, wraz z opiekunami – Panią
Edytą i Magdaleną.

Zanim jednak nastała wiosna, Klub ogarnęło
karnawałowe szaleństwo, zwieńczone balem
w klimacie lat 60-tych, który miał miejsce 23
lutego. Były więc barwne stroje, szalone fryzury, porcja całkiem dobrej muzyki i całkiem
dobrego jedzenia, a także garść wspomnień,
wywołanych głównie za sprawą dawnych fotografii naszych Seniorek. Nie mogło też zabraknąć konkursu na najciekawszy strój, którego
laureatkami zostały Teresa Pawlikowska oraz
Teresa Kurdej. Czerwony goździk dla każdej
z Pań a przede wszystkim „tekstylia” w ilo-

ści jedna para na parę, uruchomiły wśród klubowiczek pokłady spontanicznej radości, potwierdzając po raz kolejny olbrzymie poczucie
humoru wśród Seniorek.
Karnawał w Klubie to również warsztaty kulinarne, na których nie mogło zabraknąć pączków i faworków. Było więc pachnąco, smacznie i oczywiście kalorycznie. Dla zachowania
równowagi (z naciskiem na końcówkę – wagi)
14 marca odbyły się kolejne warsztaty edukacyjne z zakresu dietetyki, poprowadzone przez
pracowników UPH w Siedlcach, a wszystkie
wyczarowane podczas zajęć smakołyki trafiły
do ośrodka dla uchodźców z Ukrainy. Dzień
wcześniej natomiast, wypieki autorstwa Seniorek rozpieszczały podniebienia uczestników I Siennickiego Biegu na Dzień Kobiet.
W ten sposób specjalistki od wypieków zaznaczyły swoją obecność na imprezie sportowej, spisując się na medal! Z kolei Dzień Kobiet
świętowany w Klubie to połączenie pięknych
czerwonych róż oraz dużej dawki humoru podczas udziału w spektaklu
teatralnym „Klimakterium 2”. W miejscu, którego uczestniczkami niezmiennie pozostają same
kobiety – bezcenne!

zasługuje na wspomnienie. Okazuje się jednak,
że wśród nich wciąż najbardziej wyjątkowa pozostaje… klubowa codzienność. Codzienne
rytuały, cotygodniowe zajęcia. Warsztaty wokalne, na których nie może zabraknąć Joasi
i podczas których każda z Pań zajmuje swoje
miejsce. Taniec – ulubione zajęcie Tereski
i Basi. Zajęcia plastyczne z udziałem minimum
trzech koleżanek z lat młodości. Wsparcie psychologa i fizjoterapeuty – też dla kogoś najważniejsze. Cappuccino, które tylko w Klubie
smakuje tak, jak smakuje. I codzienne zajęcia
sportowe, bez których Klub Seniora nie byłby
tym, czym jest. Dziękujemy wszystkim, którzy
tworzą codzienność Klubu Senior+ w Siennicy.

Niecodzienne spotkanie
miało miejsce 29 marca.
Tego dnia Seniorki gościły w PSP w Grzebowilku, gdzie podczas
międzypokoleniowego
spotkania integracyjnego
miały możliwość uczestnictwa w niezwykłej lekcji języka angielskiego,
żywiołowo poprowadzoMonika Wilk
nej przez czwartoklasistów. Z kolei Panie, pod Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocprzewodnictwem Mo- nych, życzymy wszystkim, a w sposób szczeniki Pszkit, zaprezen- gólny Seniorom zamieszkującym na terenie
towały występ wokalny, naszej Gminy, dużo zdrowia, spokoju, optyśpiewając hymn siennic- mizmu oraz wielu dobrych chwil w gronie
kiego Klubu oraz kilka bliskich osób. Niech powracająca do życia
innych utworów – w tym przyroda wniesie odrobinę radości i stanie
po japońsku i francusku. się natchnieniem do działania w codzienDziękujemy za zaprosze- nym życiu.
nie, ciepłe przyjęcie oraz
piękną lekcję integracji.
Wszystkiego najlepszego życzą pracownicy
i współpracownicy Klubu Senior+ oraz
Wiele wyjątkowych wyda- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
rzeń ostatniego kwartału w Siennicy
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Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej

Z

dumą prezentujemy naszą pierwszą publikację książkową, której autorem jest Waldemar Piekarski.

Pomysł wydania przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej książki o zabytkowych
nagrobkach zrodził się podczas prowadzenia
corocznych prac renowacyjnych na cmentarzu
parafialnym w Siennicy. Porządkując dawne
groby uświadomiliśmy sobie, że warto zachować ich walory artystyczne i historyczne w postaci albumu. Nasz kolega Waldek Piekarski
– członek Stowarzyszenia – zgromadził wiele
informacji na temat poszczególnych zabytkowych nagrobków oraz osób tam pochowanych
i wzbogacił je o wykonane w różnym czasie
zdjęcia. I oto jest – możemy pochwalić się naszą książką.
Zostały w niej przedstawione zdjęcia najstarszych grobów na cmentarzu parafialnym,
dzieje osób i rodzin w nich pochowanych oraz
efekty pracy naszego Stowarzyszenia przy ich
renowacji. Jest to forma ilustrowanego katalogu uzupełnionego informacjami biograficznymi. Zamieściliśmy zdjęcia pokazujące
dawny i obecny (po uporządkowaniu i odnowieniu) wygląd nagrobków, a także informacje o przeprowadzonych przez Stowarzyszenie
pracach porządkowych, renowacjach i pozyskanych na ten cel dotacjach.

figura na cokole oraz pamiątkowa płyta upamiętniająca profesora Ignacego Braulińskiego
– zasłużonego nauczyciela siennickiej szkoły,
zmarłego w 1935 r.
Działalność Stowarzyszenia to nie tylko prace
renowacyjne na cmentarzu. Latem 2022 r. zamierzamy zorganizować rajd rowerowy i zaprosić mieszkańców do wspólnego zwiedzania
atrakcji naszej gminy, a na jesień zaplanowaliśmy przeprowadzenie kolejnej kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków i corocznego
Siennickiego Koncertu Pieśni Patriotycznych.

Zachęcamy do lektury – książka jest już dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Na rok 2022 zaplanowaliśmy przeprowadzenie
renowacji powstałego na początku XX wieku
nagrobka rodziny Braulińskich, na który składają się: ozdobny cokół poświęcony zmarłym
w 1904 r. Sergiuszowi i Sabinie Braulińskim,

Serdecznie zapraszamy do współpracy
i udziału w naszych wydarzeniach.
Anetta Jurkowska

Absolwenci siennickiej podstawówki

D

Spotkanie
po latach

wodowało, że coraz częściej zaczęliśmy wspominać młodzieńcze lata.

awno, dawno… a może nie tak dawno,
bo tylko 50 lat temu, opuściliśmy mury W konsekwencji tego, Iwona z Gdańska i Jola
Szkoły Podstawowej w Siennicy. Rozjechaliśmy z Warszawy zaczęły poważnie myśleć o zorsię w różne strony, zdobyliśmy wykształcenie, ganizowaniu „szkolnego” zjazdu. Dołączyli do
założyliśmy rodziny. I tak mijały lata… ani się nich Gośka z Warszawy i Leszek z Siennicy.
spostrzegliśmy, jak dochowaliśmy się wnuków Nie było łatwo dotrzeć do wszystkich koleżai doczekaliśmy upragnionej emerytury. Mniej nek i kolegów, ponieważ tylko nieliczni utrzyzajęć, a tym samym więcej wolnego czasu spo- mywali ze sobą kontakt. Ale wspólnymi siłami

32

Sienniczka NR 1 (12) 2022

udało się doprowadzić do spotkania w dniu 12
września 2020 r., u Leszka.
Na zbiórkę pod naszą Podstawówkę dotarło
20 osób. Następnie całą grupą udaliśmy się na
miejscowy cmentarz w celu zapalenia zniczy na
grobach nieżyjących już nauczycieli oraz koleżanek i kolegów. Po uczczeniu naszych zmarłych, rozpoczęło się świętowanie.

jak skróty wydarzeń
Pierwsze spotkanie po 48 latach było rewelacyjne. Zabawa trwała prawie do białego rana.
Wspomnieniom nie było końca. Jesteśmy przekonani, że na ich trwałość największy wpływ
miały nasze wspaniałe wychowawczynie – Leokadia Gnoińska i Halina Gielo. Nauczycielki
z powołania i z wielkim sercem. To nasze Panie
nauczyły nas nie tylko czytać i pisać, ale także
robiły wszystko, aby nas wychować i wpoić
nam zasady moralne. Nauczyły nas myślenia,
działania, budowania więzi emocjonalnej, integracji zespołowej, pomagania sobie. Zachęcały
do podejmowania różnego rodzaju wyzwań.
Szczególnie Pani Gnoińska, np.: organizowała
coroczne akcje szukania śladów wiosny, czy
wspólne pieczenie ciasta na Dzień Matki. Prowadziła też naszą drużynę harcerską „Leśne
Stworki”. Podczas zbiórek przeżyliśmy wiele
niezapomnianych chwil.
Dużą rolę w zacieśnianiu naszych więzi odegrał również chór prowadzony przez Panią
Janinę Jurkowską. Do dziś pamiętamy piosenki, których nas nauczyła i z ogromną
przyjemnością śpiewaliśmy je na każdym
spotkaniu.

Na koniec zwracamy się do osób, które ukończyły Szkołę Podstawową w Siennicy w 1972 r.,
a których jeszcze nie udało się odnaleźć. Prosimy,
zgłaszajcie się do nas za pośrednictwem Gmin-

nej Biblioteki Publicznej w Siennicy, najpóźniej
do 15 sierpnia br.
Małgorzata Osiak
Jolanta Niewczas

Po imprezie zaczęło się dziać: telefony, messengery, odwiedziny, szukanie zdjęć i osób,
których nie udało się wcześniej odnaleźć, Jola
zrobiła fotoksiążkę, razem z Iwoną ułożyły
piosenki o czasach szkolnych i o zjeździe.
Przygotowania drugiego spotkania „poszły jak
z płatka”. Do komitetu organizacyjnego dołączyły jeszcze Hania i Mirka z Siennicy. Bawiliśmy się jak dzieci do 3-ciej nad ranem, u Hani
w Gągolinie. Śpiewom i tańcom nie było końca.
Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania jubileuszowej 50-tki, która odbędzie
się 10 września 2022 r. w Siennicy. Zamierzamy to spotkanie uczynić bardziej uroczystym, aby mocno zapadło w pamięć. Będą
niespodzianki… w przygotowaniu jednej
z nich bardzo pomógł nam Tadeusz Gnoiński, syn naszej niezwykłej, fantastycznej i niezapomnianej wychowawczyni.
Nasze dotychczasowe spotkania były wspaniałym przeżyciem. Pozostawiły przeurocze
wspomnienia, które tworzą historię naszego
życia. Miło było wspominać nasze szkolne lata,
zwariowane pomysły i szalone przygody. Czuliśmy się odmłodzeni, ożywieni i pełni sił…
jakby się cofnął czas.
Serdecznie zachęcamy inne roczniki do
naśladowania.
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jak sukcesy

sportowe

Gminny Klub Sportowy Fenix

P

o zimowej przerwie do życia obudziła się
siedlecka Liga Okręgowa, w której liderem
tabeli pozostaje Fenix Siennica. Inauguracja
przebiegła zgodnie z planem i sienniczanie wygrali z Hutnikiem Huta Czechy 4:0, ale w drugiej wiosennej kolejce zaliczyli niespodziewaną porażkę 1:3 ze Zrywem Sobolew. Przed
Fenixem trudne spotkania z Watrą, Mazovią
II oraz Jabłonianką, które pokażą jak piłkarze
przepracowali zimę i czy nadal będą się liczyć
w walce o awans do nowej V ligi.

Chcieliśmy Was poinformować, że na Stadionie Gminnym w Siennicy udało się wykonać
drugi etap po studni głębinowej i mamy teraz
w pełni automatyczny system nawadniania.

Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Urzędu
Gminy, który wspomagał nas na etapie realizacji finansowo i pracownikami UG, którym
dziękujemy za pomoc.

Dziękujemy również Panu Zbyszkowi Szlązek
za kruszywa i Dawidowi Jałocha za hydrauliczne wsparcie.
Bartosz Paderewski

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym
z Totalizatora Sportowego zakupiliśmy niezbędny system na mega wydajnych zraszaczach Perrot, który dzięki wiedzy i doświadczeniu Roberta oraz Kuby Broda udało się nam
wykonać przy ogromnym wsparciu Naszego
Prezesa Piotra Ceregry.

Uczniowski Klub Sportowy Berek Żaków

17

ZŁOTO DLA
ŻAKOWIAKÓW!!!

marca ZŁOTO na Mistrzostwach Powiatu Mińskiego w tenisie stołowym
chłopców szkół podstawowych powędrowało
do drużyny z Żakowa. Drużyna PSP Żaków
w składzie: Oskar Śluzek, Szymon Świder, Daniel Nieprzecki wywalczyła pierwsze miejsce!
Żakowska drużyna stoczyła 5 meczów, wszystkie wygrywając 3:0!!!
Trener Janusz Wójtowicz dumny ze swoich najlepszych zawodników w tej grupie wiekowej,
już niebawem będzie trzymał kciuki na Mistrzostwach dla najstarszych uczniów szkoły
podstawowej (kl. 7-8).

A kto okazał się mistrzem? Oto podium:
1. miejsce – Zosia Zadrożna (kl. 2)
2. miejsce – Magda Michalczyk (kl. 2)
3. miejsce – Kamila Święch (kl. 3)
Serdecznie gratulujemy wszystkim małym
zawodnikom, a już niebawem Wiosenny Bieg
Zawiszy.
nianie kultury fizycznej i sportu. UKS „Berek”,
który ufundował medale w zawodach, realizuje
zadanie publiczne o tej nazwie.

10 marca w żakowskiej szkole odbyły się Zawody
Gimnastyczne dla uczniów kl. 1-3. Organizatorem był UKS „Berek” Żaków. Dzieci miały za
zadanie wykonać kilka ćwiczeń podstawowych,
a Jury je oceniało. Wśród ćwiczeń znalazły się:
przewrót w przód, leżenie przewrotne, leżenie
przerzutne i podpór łukiem. Ochotnicy wykonali przerzut bokiem i szpagat. Celem organizacji zawodów jest nie tylko podnoszenie poziomu
rywalizacji, ale przede wszystkim upowszech-
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Edyta Prasuła
Kamila Gruba

Uwaga!
Konkurs!

jak skupisko rozmaitości

PODZIĘKOWANIE

Spróbuj swoich sił!

O

głaszamy laureatkę konkursu dotyczącego wydarzeń jubileuszowych poprzedniego roku – została nią Pani Edwarda Rutkowska. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do siedziby
Redakcji.
Odpowiadamy, że w ramach Jubileuszu najstarszej pisemnej
wzmianki o Siennicy w naszej gminie zorganizowaliśmy:

• Międzypokoleniowe kolędowanie
• Przez Siennicę do serca. Konkurs plastyczno-fotograficzny
• Kocham Cię jak Siennicę!! – siennicka walentynka. Wydanie 4
pocztówek
• Do twarzy mi… w Siennicy – Trashion Projekt. Konkurs krawiecki na eko-strój dworski
• Rozważania pasyjne MChK Kanon. Koncert pieśni pasyjnych
i film
• 800 życzeń dla Siennicy – Jubileuszowa Kronika Rodzinna.
Wpisy i zdjęcia rodzin z Gminy Siennica [projekt trwa – zachęcamy do składania wpisów w Bibliotece]
• Książęce monidło. Fotościanka z postaciami księcia Konrada
mazowieckiego i księżnej Anny
• Walc dla Siennicy – film
• Koncert MChK Kanon – wspomnienie Jana Pawła II
• Siennickie Spotkania Plenerowe
• Kłosy Kultury Gminy Siennica. Dożynki gminno-parafialne
• Jubileuszowa Siennica. Koncert urodzinowy MChK Kanon
i Kasi Moś
• Transitus św. Franciszka. Widowisko teatralno-muzyczne.
W nowym konkursie należy wymienić nazwy przysiółków znajdujących się na terenie Gminy Siennica. Autor największej ich liczby
otrzyma nagrodę. Warto zasięgnąć języka u najstarszych mieszkańców gminy – są oni niewyczerpanym źródłem wiedzy…
Odpowiedzi można nadsyłać do 5 czerwca 2022 r. mailowo: gbpsiennica@poczta.fm lub składać osobiście w siedzibie Redakcji wraz
z wypełnioną kartą zgłoszenia (do pobrania na bibliotekasiennica.
pl zakładka: Sienniczka). Zapraszamy do zabawy!

I

N

a terenie naszej Gminy od kilku tygodni zamieszkują obywatele
Ukrainy, uciekający przed wojną w swojej Ojczyźnie. Niemal
codziennie przybywają kolejne osoby. Są to mamy z dziećmi oraz
osoby starsze. Dzięki ogromnemu sercu mieszkańców Gminy Siennica, rezygnujących często z własnego komfortu, znaleźli Oni nie
tylko bezpieczne schronienie. Gospodarze udostępniają swoim gościom domy, pokoje, zapewniają wyżywienie, kupują leki. Wiele innych potrzebnych rzeczy staramy się organizować w ramach działalności ośrodka. W sytuacji, z którą się mierzymy codziennie na nowo
uczymy się pomagać. Ta pomoc nie byłaby tak efektywna, gdyby
nie wsparcie z Państwa strony, którego doświadczamy na co dzień.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w organizację pomocy: zarówno osobom i instytucjom udzielającym realnego
wsparcia, jak również tym, którzy słowem, gestem, wyręczeniem
a nawet samą postawą dodają nam skrzydeł i inspirują do dalszej
pracy, składamy gorące podziękowania.
Kierownik oraz pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy

Siemanko Sienniczanie
i Sienniczanki!

W

iemy, że wielu z Was potrzebuje miejsca, w którym będziecie
mieli możliwość wyrażenia swoich emocji, twórczości i Waszych pomysłów. Dlatego też wychodzimy do Was z propozycją założenia sekcji dziennikarskiej w Gminnej Bibliotece Publicznej, w której będziecie mogli wykazać się swoją kreatywnością, wyobraźnią,
wiedzą a równocześnie to wszystko rozwijać.
Zgłoszenia kierujcie przez komunikator Messenger do opiekuna
sekcji Moniki Pszkit (koordynator kultury GBP) do 10 maja 2022 r.
Czekamy na Was!

Info

Natalia Barczak
Maria Sabak

stnieje możliwość nadsyłania materiałów – tekstów i zdjęć
(jako osobne pliki) do następnego numeru Czasopisma do
dnia 5 czerwca 2022 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”.
Bardzo prosimy o przestrzeganie limitów znaków i grafik oraz
o podpisywanie artykułów nazwiskami autorów. Z góry dziękujemy i zapraszamy do współtworzenia naszej Sienniczki.
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jak skupisko
Wielkie
otwarcierozmaitości
Kulturalnego Urzędu

21 marca 2022 r.
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