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Lato dobiegło końca, minął czas odpo-
czynku, rodzinnych wyjazdów i urlopów 

dla większości z nas. Uczniowie powrócili do 
szkół, by rozpocząć kolejny etap swojej eduka-
cji.  Z tej okazji życzę Wam owocnej pracy, za-
pału do nauki, wzajemnej życzliwości, a także 
wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. 
Nauczycielom i Pracownikom oświaty życzę 
licznych sukcesów we wszystkich działaniach, 
wytrwałości oraz satysfakcji z pracy. Mam na-
dzieję że będzie to pierwszy od dwóch lat, rok 
szkolny bez nauki zdalnej. 

Nie wszyscy latem wypoczywają. To czas naj-
bardziej wytężonej pracy dla rolników. Te-
goroczna długotrwała susza oraz męczące 
upały utrudniły zbiory plonów. Wspaniałą 
formą wyrażenia wdzięczności rolnikom za 
ich trudną pracę, za zbiory oraz okazją do po-
dziękowania, są dożynki. To piękny staropol-
ski zwyczaj, który w sposób symboliczny koń-
czy żniwa i jest ukoronowaniem całorocznej 
pracy rolników. W tym roku wspólnie dzię-
kowaliśmy za tegoroczne zbiory 21 sierpnia 
na Gminno – Parafialnych  Dożynkach na 
gminnym stadionie w Siennicy oraz 1 września 
w czasie Diecezjalno - Gminno - Parafialnych 
Dożynek w Latowiczu, w czasie których na mój 

wniosek trzech rolników z naszej gminy otrzy-
mało honorowe odznaczenie „Zasłużony dla 
rolnictwa”. Szanowni gospodarze życzę Wam, 
by Wasza praca była doceniana i bezpieczna. 
Niech Wasz trud spotyka się z szacunkiem, 
uznaniem i życzliwością.

Również w Urzędzie Gminy, pomimo urlopo-
wego okresu realizowane były ważne zadania. 
Ponieważ nadrzędnym celem naszej  działal-
ności jest poprawa warunków i jakości życia 
mieszkańców gminy, z przyjemnością infor-
muję, że w okresie wakacyjnym udało się do-
kończyć inwestycje takie jak: budowa drogi 
w Strugach Krzywickich, czy plac zabaw 
w Siennicy. Ogłaszane były też przetargi na re-
alizację nowych inwestycji m. in. na budowę 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebo-
wilk, czy przebudowę drogi gminnej w Nowym 
Zglechowie. Ponadto 26 lipca została podpi-
sana umowa na długo wyczekiwaną przebu-
dowę stacji uzdatniania wody w Siennicy. 

Zakończyły się wiejskie zebrania dotyczące po-
działu środków z Funduszu Sołeckiego. Bardzo 
dziękuję Sołtysom i Radom Sołeckim za zapro-
szenia – jest to znakomita okazja do spotkania 
się z Państwem – mieszkańcami Gminy Sien-

nica, do merytorycznej dyskusji, wyjaśnienia 
wątpliwości oraz zapoznania Państwa z bie-
żącą pracą samorządu gminy.

Obecnie trwają trudne prace nad budżetem 
gminy na 2023 rok. Trudna sytuacja spowo-
dowana m. in. galopującą inflacją, wymaga od 
nas rozsądnego podejścia do planów oraz szu-
kania wszelkich możliwych oszczędności. Bę-
dziemy szukać najlepszych rozwiązań. Liczę na 
to, że we współpracy z radnymi naszej gminy, 
uda się wypracować najkorzystniejszy, moż-
liwy do realizacji w tym trudnym czasie budżet.

Zachęcam Państwa do zapoznania się treścią 
najnowszego wydania Sienniczki, życzę mi-
łej lektury.

jakjak  słowem wstępusłowem wstępu
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Kolejne środki  
dla naszej gminy

8 lipca Wójt Gminy Siennica Stanisław Dusz-
czyk wraz ze Skarbnikiem Renatą Nowa-

kowską podpisali umowy na dofinansowania:

1.  74 000 zł – modernizacja hali sportowej 
przy Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Siennicy. Reali-
zacja zadania w ramach Mazowieckiego In-
strumentu Wsparcia Infrastruktury Spor-
towej „ Mazowsze dla sportu 2022”.

2.  98 000 zł – dotacja ze środków finansowych 
budżetu Województwa Mazowieckiego na 
zadanie z zakresu budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Za-
danie: „Przebudowa drogi gminnej w miej-
scowości Nowy Zglechów gmina Siennica 

– etap III” to kolejny etap budowy drogi 
Nowy Zglechów-Swoboda.

3.  30 000 zł – dotacja celowa na remont bu-
dynku OSP Zglechów w ramach zadania 

„Mazowieckie Strażnice OSP-2022”.

Stypendia  
Wójta Gminy Siennica

24 czerwca 51 uczniów szkół podstawo-
wych oraz średniej z terenu Gminy Sien-

nica otrzymało stypendium Wójta Gminy za 

bardzo dobre wyniki i osiągnięcia w nauce 
w roku szkolnym 2021/2022. Do nagrodzo-
nych uczniów trafiła łącznie kwota 20 000 zł. 
Przyznane wyróżnienie to powód do dumy nie 
tylko dla uczniów, ale również dla ich rodzi-
ców, opiekunów i wychowawców. Słowa uzna-
nia należą się również nauczycielom, którzy 
skutecznie i z wielką pasją rozwijają zaintereso-
wania oraz zdolności uczniów. Wszystkim Sty-
pendystom serdecznie gratulujemy i życzymy 
wielu dalszych sukcesów!

Gminne zawody  
sportowo-pożarnicze

Tradycją już jest od wielu lat, że w pierwszą 
niedzielę lipca odbywają się zawody sportowo – 
pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Gminy Siennica. Nie inaczej było 
i w tym roku; 3 lipca na stadionie gminnym 
stawiło się 12 drużyn gotowych do wzięcia 
udziału w zaciętej rywalizacji. Dziewięć dru-
żyn męskich, dwie kobiece oraz młodzieżowa 
drużyna startowały w dwóch konkurencjach: 
sztafecie 7x50 oraz ćwiczeniu bojowym. Osta-
teczna klasyfikacja wyglądała następująco: 

Kobiety:
1 OSP Żaków 139.32
2 OSP Zglechów 176.90

Mężczyźni:
1 OSP Żaków 104.87
2 OSP Siennica 116.24
3 OSP Pogorzel 129.07
4 OSP Zglechów 133.71
5 OSP Wólka Dłużewska 141.49
6 OSP Starogród 149.86
7 OSP Dzielnik 152.39
8 OSP Grzebowilk 156.39
9 OSP Łękawica 176.92

MDP:
1 OSP Siennica

Serdecznie gratulujemy drużynom sportowej 
rywalizacji.
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Dofinansowanie  
na unieszkodliwianie 

wyrobów z azbestu 

11 lipca w Urzędzie Gminy w Siennicy, za-
stępca prezesa zarządu WFOŚiGW Ka-

mila Mokrzycka, podpisała umowy dotacyjne 
na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów za-
wierających azbest oraz inwestycje związane 

z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. 
W wydarzeniu wzięli udział włodarze gmin 
i miast: Latowicz, Cegłów, Jakubów, Mrozy, 
Kałuszyn, Dobre, Mińsk Mazowiecki, Sule-
jówek, Halinów, Dębe Wielkie, Miasto Mińsk 
Mazowiecki oraz Senator Maria Koc, Poseł Te-

resa Wargocka, Poseł Anna Siarkowska, Kie-
rownik delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego Anna Kaszuba i Dyrektor Wy-
działu zamiejscowego WFOŚiGW Agnieszka 
Kiliańczyk. Naszą gminę reprezentowali Wójt 
Stanisław Duszczyk i Skarbnik Renata Nowa-

kowska, a kwota dofinansowania to 35 000 zł. 
Dzięki dotacji szkodliwy azbest zostanie w bez-
pieczny sposób zdemontowany przez specja-
listyczne firmy i unieszkodliwiony na składo-
wiskach odpadów niebezpiecznych.

Igrzyska samorządowe 
Kałuszyn 2022

W tym roku Igrzyska Samorządowe od-
były się w gminie Kałuszyn. Dla naszej 

gminy okazały się bardzo szczęśliwe. Nasza 
drużyna zajęła 1 miejsce wśród samorządow-
ców w piłce nożnej, zaś w klasyfikacji gene-
ralnej zdobyła 2 miejsce, nieznacznie ustępu-
jąc Gminie Cegłów. Dodatkowo zdobyliśmy 
wiele nagród indywidualnych. Gminę Siennica 
reprezentowali: Monika Muszyńska – sołtys 
Majdanu, Renata Wasil – sołtys Pogorzeli, 
Zenon Kosut – sołtys Siennicy II, Zenon Jur-
kowski – Przewodniczący Rady Gminy, Piotr 
Mućko – sołtys Lasomina, Damian Sobociń-
ski – sołtys Drożdżówki, Jacek Jarzębski – soł-
tys Julianowa, Piotr Ceregra, Patryk Wąsow-

ski, Piotr Wojdalski, Dawid Matak, Bartłomiej 
Czajka – Radny Gminy Siennica oraz Wójt Sta-
nisław Duszczyk.

Dziękujemy wszystkim za udział 
i zaangażowanie.

Przebudowa  
Stacji Uzdatniania Wody 

w Siennicy

26 lipca w Urzędzie Gminy w Siennicy zo-
stała podpisana umowa na przebudowę 

Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy. Wyko-
nawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynie-
ryjne SAN-SYSTEM Sp. z o. o. z Olecka, które 
w terminie 8 miesięcy wybuduje zbiornik żel-
betowy o pojemności 450 m3, zamontuje ze-
staw hydroforowy oraz lampę UV, a także wy-
kona zewnętrzną sieć technologiczną.

Wartość zadania wyniesie 1 968.000,00 zł 
brutto. Ta długo wyczekiwana przez miesz-
kańców inwestycja przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa nieprzerwanych dostaw uzdat-
nionej wody o odpowiednim ciśnieniu i o od-
powiednich parametrach fizykochemicznych. 
Na realizację zadania, wraz z dokumentacją 
projektową, Gmina pozyskała dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wysokości 1 500.000,00 zł.
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Otwarcie drogi gminnej 
Krzywica-Strugi 

Krzywickie 

19 sierpnia odbyło się uroczyste otwar-
cie drogi Krzywica-Strugi Krzywickie. 

Ksiądz Proboszcz Jerzy Danecki dokonał jej 
poświęcenia, a w symbolicznym przecięciu 
wstęgi uczestniczyli: Teresa Wargocka Poseł 
na Sejm RP, I Wicewojewoda Mazowiecki Syl-
wester Dąbrowski, w imieniu Posła Daniela 
Milewskiego Pan Piotr Ładno, Przewodni-
czący Rady Gminy w Siennicy Zenon Jurkow-
ski, Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk, 
Radni Rady Gminy w Siennicy Stanisław Maj-
szyk i Czesław Pałdyna oraz Sołtys wsi Strugi 
Krzywickie Janina Malinowska wraz z miesz-
kańcami wsi.

Inwestycja składała się z kilku etapów, była re-
alizowana w latach 2019-2022, a na realizację 

zadania pozyskano środki zewnętrzne z róż-
nych programów. Całkowita wartość zadania 
wyniosła 1 754 921,51 zł brutto, z czego środki 
własne gminy to 579 648,50 zł, a pozyskane 
dofinansowania to 1 175 273,01 zł w tym: 105 
391,31 zł ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, a z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg 1 069 881,70 zł.

Pod biało-czerwoną

8 sierpnia w Mazowieckim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Warszawie Wójt Stanisław 

Duszczyk wraz ze Skarbnikiem Renatą No-
wakowską podpisali umowę na dofinansowa-
nie zadania: „Zakup masztu i flagi wraz z ich 
instalacją w miejscowości Siennica” w ramach 
Projektu „Pod biało-czerwoną”. Umieszcze-
nie masztu pod budynkiem Urzędu Gminy 
podkreśli publiczny i państwowy charakter 
obiektu.

OSP w Siennicy

12 sierpnia Wójt Gminy Stanisław Dusz-
czyk miał zaszczyt uczestniczyć w uro-

czystości zorganizowanej przez Ochotniczą 

Straż Pożarną w Siennicy. Jednostka święto-
wała otwarcie nowej siedziby oraz jubileusz 
10-lecia funkcjonowania Sali Tradycji i Historii. 
Dokonano także otwarcia wyremontowanej 
sali przy remizie OSP. W trakcie uroczysto-

ści jednostce został przekazany nowy pojazd 
UTV. Wręczenia kluczyków do pojazdu doko-
nali: I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester 
Dąbrowski, Komendant Państwowej Straży 
Pożarnej w Mińsku Mazowieckim starszy 
brygadier Krzysztof Komorowski oraz Wójt 
Stanisław Duszczyk. Zasłużonym druhom 
z OSP Siennica Starosta Miński Antoni Tar-
czyński oraz Komendant Państwowej Straży 
Pożarnej w Mińsku Mazowieckim wręczyli 
medale i odznaczenia.
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Otwarcie placu zabaw

23 sierpnia Wójt Gminy Siennica Stanisław 
Duszczyk przy pomocy najmłodszych 

mieszkańców naszej gminy dokonał uroczystego 
przecięcia wstęgi i oddania do użytku placu za-
baw przy Urzędzie Gminy w Siennicy. Mamy 
piękne, wymarzone miejsce aktywnego odpo-
czynku dla dzieci. Życzymy wszystkim dzieciom 
bezpiecznej i radosnej zabawy oraz by było to ulu-
bione miejsce spotkań i relaksu na świeżym po-
wietrzu. Przybyłe na uroczystość otwarcia dzieci, 
zaraz po oficjalnej części, z radością i uśmiechem 
na twarzach rozpoczęły beztroską zabawę.

Dożynki Diecezjalno-
Gminno-Parafialne 

w Latowiczu
Podczas dożynek Diecezjalno-Gminno-Pa-

rafialnych w Latowiczu, na wniosek Wójta 
Gminy Siennica Stanisława Duszczyka, trzech 
rolników z naszej gminy otrzymało honorowe 
odznaczenie „Zasłużony dla rolnictwa”, przyzna-
wane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Odznaczeniami zostali uhonorowani: Krzysz-
tof Sychowicz, Adam Podrucki oraz Rafał Ada-
miec. Ponadto odznaczony został również Wójt 
Stanisław Duszczyk. Parafię oraz Gminę Sien-
nica reprezentowała delegacja z Nowej Pogorzeli 
oraz Pogorzeli ze swoim wieńcem dożynkowym, 
a także Międzypokoleniowy Chór Kameralny 
Kanon z Gminnej Biblioteki Publicznej w Sien-
nicy wykonując uroczystą oprawę muzyczną 
mszy świętej. Gratulujemy odznaczonym i dzię-
kujemy wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę.

Wizyta Premiera RP  
Mateusza Morawieckiego

25 sierpnia do Gminy Siennica, przybył 
Premier RP Mateusz Morawiecki. Oka-

zją do spotkania były wypłaty 14 emerytur, 
dodatkowego rządowego wsparcia dla emery-
tów i rencistów. W spotkaniu obok seniorek 
z naszej gminy i gmin sąsiednich uczestni-
czyli: Minister Rodziny i Polityki Społecz-
nej Marlena Maląg, Poseł na Sejm RP Teresa 
Wargocka, Senator RP Maria Koc, I Wice-
wojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrow-
ski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna 
Kaszuba, a także przedstawiciele samorządu 
terytorialnego. Po rozmowie z członkiniami 
Klubu Senior+ Pan Premier w towarzystwie 
Pani Senator oraz Wójta Gminy Siennica od-
wiedził jednostkę Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Siennicy, gdzie spotkał się z druhami 
OSP Siennica i OSP Żaków, a także zwiedział 
Salę Tradycji i Historii OSP Siennica.
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Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze

10 września w Mińsku Mazowieckim 
miały miejsce XII Powiatowe Zawody 

Sportowo Pożarnicze. Gminę Siennica repre-
zentowały 4 drużyny: kobiece ze Zglechowa 

i Żakowa oraz męskie z Siennicy i Żakowa. 
Po zaciętych bojach w dwóch konkurencjach 
(sztafeta 7x50m oraz ćwiczenie bojowe) dru-
hny z OSP w Żakowie nie miały sobie rów-
nych i zajęły 1 miejsce, druhny z OSP Zglechów 
zajęły 3 miejsce. Natomiast druhowie z OSP 
w Żakowie i z OSP w Siennicy ustąpili miejsca 

tylko znakomicie dysponowanej drużynie ze 
Stojadeł zajmując kolejno: 2 miejsce – Żaków, 
3 miejsce – Siennica. Ważną informacją jest 
to, że druhny z Żakowa, wywalczyły awans 
na zawody strefowe, które odbędą się w Pila-
wie. Wielkie gratulacje za poświęcenie i walkę 
do samego końca.

Aktywnie w Zalesiu

13 sierpnia odbył się tu piknik integracyjny 
mieszkańców Zalesia, Nowodworu oraz 

sąsiednich wsi. Warto podkreślić, że staje się 
to tradycją, gdyż to już kolejny rok w któ-
rym udało się zorganizować takie spotka-
nie. Wspólnie spędzony czas, przy muzyce na 
żywo, tańcach i rozmowach daje możliwość 
nie tylko zżycia się mieszkańców, ale wypra-
cowania wspólnych celów dla rozwoju sołectw. 
Gratulacje dla sołtysów Pawła Madzelana i Syl-
westra Strzelca oraz wszystkich osób zaanga-
żowanych w to przedsięwzięcie za zorganizo-
wanie wspólnej dobrej zabawy.

Z kolei 26 sierpnia odbyło się spotkanie 
mieszkańców Nowodworu i Zalesia z Jolantą 
Bąk – kierownikiem oddziału powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w sprawie utworzenia lokalnych Kół 
Gospodyń Wiejskich (KGW). Zrzeszone go-
spodynie mogą otrzymać wsparcie finansowe 

na aktywność społeczną, kulturalno-oświa-
tową oraz na rozwój obszarów wiejskich. Do-
finansowanie można przeznaczyć również na 

poprawę warunków życia i pracy na wsi oraz 
rozwój przedsiębiorczych nie tylko kobiet, ale 
i mężczyzn.

GRUPA „A” mężczyźni
Miejsce Nazwa drużyny Punkty sztafeta Punkty bojówka SUMA

1 OSP Stojadła 62,63 35,78 98,41
2 OSP Żaków 61,86 38,28 100,14
3 OSP Siennica 63,37 42,38 105,75

GRUPA „C” kobiety
Miejsce Nazwa drużyny Punkty sztafeta Punkty bojówka SUMA

1 OSP Żaków 79,67 44,35 124,02
2 OSP Łaziska 83,7 58,21 141,91
3 OSP Zglechów 94,42 59,34 153,76
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Zebrania sołeckie

Jak co roku w 40 sołectwach z naszej gminy 
odbyły się zebrania w sprawie rozdyspono-

wania środków z funduszy sołeckich. Oto lista 
sołectw i środki finansowe na 2023 rok:

Nazwa sołectwa Wysokość funduszu 
sołeckiego

Bestwiny 22 145,85 zł
Borówek 15 209,36 zł
Boża Wola 16 036,65 zł
Budy Łękawickie 18 454,88 zł
Chełst 15 336,64 zł
Dąbrowa 16 291,20 zł
Dłużew 24 627,71 zł
Drożdżówka 17 182,13 zł
Dzielnik 16 036,65 zł
Gągolina 18 518,51 zł 
Grzebowilk 49 700,89 zł
Julianów 15 018,45 zł
Kąty 26 918,66 zł
Kośminy 18 009,41 zł
Krzywica 17 118,49 zł
Kulki-Ptaki 17 818,50 zł
Lasomin 19 027,61 zł
Łękawica 23 036,78 zł
Majdan 16 482,11 zł
Nowa Pogorzel 30 864,19 zł
Nowe Zalesie 15 782,10 zł
Nowodwór 23 673,15 zł
Nowodzielnik 14 572,99 zł
Nowy Starogród 19 536,71 zł
Nowy Zglechów 26 664,11 zł
Pogorzel 38 246,14 zł
Siennica I 63 637,50 zł
Siennica II 63 637,50 zł
Siennica III 42 955,31 zł
Siodło 23 609,51 zł
Starogród 32 073,30 zł
Strugi Krzywickie 17 057,85 zł
Swoboda 16 354,84 zł
Świętochy 16 354,84 zł
Wojciechówka 18 391,24 zł
Wólka Dłużewska 25 518,64 zł
Zalesie 23 864,06 zł
Zglechów 21 509,48 zł
Żaków 33 918,79 zł
Żakówek 19 982,18 zł

Wysokość środków funduszu sołeckiego jest 
wyliczana na podstawie wzoru określonego 
w ustawie o funduszu sołeckim. Jedną z danych 
do wzoru jest liczba mieszkańców sołectwa.

Festyn w Grzebowilku

11 września w Grzebowilku na boisku 
szkolnym, pomimo niesprzyjającej po-

gody, odbył się festyn Parafialny „Schody do 
Nieba”. Podczas wydarzenia miał swoją pre-
mierę spektakl przygotowany przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Grzebowilka pt. ”Wygrze-
bani”, którego organizację współfinansowano 
ze środków Gminy Siennica. Nie brakowało też 
innych atrakcji: dmuchańców, gier, zabaw dla 
dzieci, przejażdżek bryczką, loterii fantowej, 
występu wokalnej grupy ludowej z Teresina 
i Oleksina oraz recitalu ks. Włodzimierza Ser-
żysko. Celem całej imprezy było podtrzymy-
wanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świado-
mości narodowej, ale przede wszystkim inte-
gracja i aktywizacja mieszkańców.

Dni Pola w Nowym 
Zglechowie

17 września w Nowym Zglechowie po raz III 
odbyła się impreza plenerowa „Dni Pola 

– Spotkajmy się na polu sukcesu”, którą swoim 
patronatem objął Wójt Gminy Siennica Stani-
sław Duszczyk. Na polu Państwa Diany i Mar-
cina Grzegrzułka przygotowano wiele atrakcji, 
m.in. pokazy maszyn rolniczych, stoisko Kół 
Gospodyń Wiejskich Zglechowianki promu-
jących produkty żywnościowe pochodzenia 
leśnego, konkurs KRUS o bezpiecznym go-
spodarstwie; rolnicy mogli też zbadać swoją 
glebę i dowiedzieć się o nawozach. Najmłodsi 

skorzystali ze specjalnie dla nich przygoto-
wanych stref. Dla odważniejszych uczestni-
ków była przygotowana „jazda na byku” oraz 
lot helikopterem. Imprezę wzbogacił występ 
gwiazd muzyki tanecznej – zespołów Impuls 
oraz Focus. Przybyli również goście specjalni, 
uczestnicy znanego programu „Rolnicy Pod-
lasie”, którzy bardzo chętnie bawili się z pozo-
stałymi uczestnikami.

Gratulujemy organizatorom – Farmsaat wraz 
z Farmpartnerem Krzysztofem Dąbrowskim 

– profesjonalnego przygotowania wydarzenia. 
Mamy nadzieję ze wydarzenie na stałe wpisze 
się w kalendarz imprez Gminy Siennica.
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Akademia Smyka w Siennicy
Wakacje – wspomnienia…

Co zrobić, żeby miło spędzić wakacje, nie 
nudzić się i nabrać sił na kolejny rok? 

Odpowiedź może być tylko jedna. Trzeba 
spędzić ten czas na wspólnej zabawie z ró-
wieśnikami, poznając przy okazji otaczający 
nas świat. By tego dokonać – najlepiej udać 
się w podróż dookoła świata. Dlatego też pod 
tym hasłem „Wakacyjna podróż dookoła 
świata” przedszkolaki spędziły kolejne tygo-
dnie wakacji. Zaplanowana wyprawa umoż-
liwiła im zetknięcie się z wieloma kulturami 

– Afryką,  Japonią, Meksykiem czy Indiami. 
Podczas tego projektu dzieci dowiedziały się 
po co Indianie noszą pióropusze, w co bawią 
się dzieci w masajskiej wiosce, czy w Indiach 
mieszkają Indianie i czy Japończycy sypiają na 
podłodze. Podczas wyprawy przedszkolaki od-
wiedziły również wioskę Czejenów i skonstru-
owały własne tipi. W trakcie podróży do Mek-
syku wykonały piniatę, wzięły również udział 
w warsztatach kulinarnych i zrobiły własną 
tortillę – typową meksykańską potrawę. Eska-
pada do Indii okazała się być magiczna, ponie-
waż udało Nam się odbyć podróż latającym dy-
wanem i wykonać indyjskie mandale. Podczas 
podróży do Afryki – dzieci odkryły dżunglę 
stu tajemnic, stanęły oko w oko z jej miesz-
kańcami – słoniami, małpkami i krokodylami. 
Przedszkolaki wzięły również udział w spor-

towych zmaganiach mieszkańców dżungli. 
Uwieńczeniem dalekich podróży było Hawaj-
skie Party, podczas którego Smyki bawiły się 
w rytm orientalnej muzyki, kosztując przy tym 
egzotycznych owoców, przekąsek oraz soków. 
Otaczający nas świat odznacza się bogac-
twem kultur i krajobrazów. Wakacje spędzone 
z Nami pozwoliły poznać te najciekawsze i to 
bez konieczności opuszczania przedszkola! 
Możemy śmiało stwierdzić, że był to czas pe-
łen przygód i dobrej zabawy. Podróżowaliśmy 
w wyobraźni, tańczyliśmy, graliśmy a przede 
wszystkim świetnie się bawiliśmy – u Nas nie 
było czasu na nudę!

Przedszkolaki  
na Farmie Iluzji

W czerwcu przedszkolaki bawiły się 
w Farmie Iluzji w Trojanowie, je-

dynym w Polsce parku rozrywkowo-edu-
kacyjnym o charakterze sensorycznym, 
osadzonym w niezwykłym świecie ilu-
zji. Dzieci miały do dyspozycji kilkadzie-
siąt różnego rodzaju atrakcji, opartych na 
zmysłach wzroku, dotyku i równowagi. To 
była wyjątkowa kompozycja niespodzia-
nek i edukacji podana w przyjaznej for-
mie, połączona z zabawą, wypoczynkiem 
na świeżym powietrzu oraz piknikowaniem. 

Na Farmie można było dostrzec wiele nie-
samowitych budowli, gigantyczne zabawki 
oraz inne ciekawe miejsca. Na samym wejściu 
czekał na nas plastikowy królik, przy którym 
było napisane „gdy wejdziesz pod łapę bez 
uginania kolan, będziesz miał zniżkę”. Nie-
stety nikomu z nas nie udało się tego doko-
nać, więc ruszyliśmy dalej. Najwięcej wrażeń 
wywołały: labirynt luster i tunel zapomnienia. 
Wiele emocji wzbudził u naszych przedszko-
laków zakręcony domek. Atrakcją wycieczki 
było również szukanie wyjścia z wiklinowego 
labiryntu. W Farmie dzieci mogły obcować 
z iluzyjnymi eksponatami typu: lewitujący 
kran, studnia nieskończoności czy magiczny 
domek, w którym nie działały prawa grawi-
tacji i wszystko zaprzeczało prawom fizyki. 
Niesamowitych emocji naszym Smykom 
dostarczyła także przejażdżka kolejką we-
sołych kaczuszek. Dodatkowo można było 
bawić się na polu dmuchańców, na drewnia-
nym placu zabaw i w wesołym miasteczku….  
Farma Iluzji to miejsce, które łączy w umie-
jętny sposób atrakcje z doświadczeniami 
i faktami naukowymi, wspomaga rozwój in-
telektualny i sensoryczny. To była wspaniała 
wyprawa, z której przywieźliśmy dobry hu-
mor, zdjęcia i bardzo miłe wspomnienia…

Paulina Sibilska
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Gminne Przedszkole w Siennicy
Koniec roku z Mamą i Tatą

W czerwcu odbyło się uroczyste zakoń-
czenie roku przedszkolnego połą-

czone z Dniem Mamy i Taty. Dzieci zapre-
zentowały program artystyczny z okazji Dnia 
Mamy i Taty. Po występach, dzieci obdaro-
wały rodziców własnoręcznie wykonanymi 

upominkami. Przedszkolaki zaprezentowały 
rodzicom swoje umiejętności taneczne zdo-
byte w ciągu roku na zajęciach tanecznych, za 
które otrzymały dyplomy i medale od instruk-
tora. Dzieci otrzymały również pamiątkowe 
dyplomy i upominki na zakończenie roku 
przedszkolnego.

Zajęcia adaptacyjne

7 lipca 2022 r. odbyły się w naszym przed-
szkolu zajęcia adaptacyjne, na które zapro-

szono dzieci nowoprzyjęte wraz z rodzicami. 
Zajęcia adaptacyjne są wspaniałą propozycją 
dla dzieci, które jeszcze nie miały okazji po-
znać naszego przedszkola. Głównym celem 
zajęć było oswojenie dziecka z nowym miej-
scem w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze 
pod okiem rodziców. Dzieci miały możliwość 
poznania budynku przedszkola, ogrodu wraz 
z placem zabaw oraz uczestniczenia w zaba-
wach ruchowych poprzez taniec i różne za-
bawy ruchowe. Podczas zajęć dzieci poznały 
swoje imiona, poruszały się w rytm przed-
szkolnych hitów, wykonały wraz z rodzicami 
arcydzieła kolorową kredą a także pobawiły 
się z paniami chustą animacyjną. 

Karolina Wrzosek
Marzena Zgódka



Sienniczka NR 3 (14) 202212

jak jak solidnasolidna  EdukacjaEdukacja

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy

1 września odbyło się uroczyste rozpoczę-
cie roku szkolnego 2022/2023. Dyrektor 

Małgorzata Kobylińska serdecznie powitała 
wszystkie dzieci i rodziców przybyłych na uro-
czystość. Przedstawiła wychowawców poszcze-
gólnych klas oraz nowo zatrudnionych nauczy-
cieli. Długa przerwa spowodowała, że wszyscy 
bardzo stęsknieni wróciliśmy do szkoły z nową 
energią i chęcią zdobywania wiedzy.

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole 
będzie uczyło się 458 uczniów w klasach I-VIII 
i 104 w oddziałach przedszkolnych. Zajęcia od-
bywają się w dwóch budynkach: przy ul. Lato-
wickiej i ul. Mińskiej.

W tym roku poszerzyliśmy ofertę zajęć poza-
lekcyjnych. Do wyboru są zajęcia plastyczne, 
ortograficzne, kulinarne, krawieckie, recyta-
torskie, edukacyjno-plastyczne „Odkrywcy 
świata”, a także chór, rękodzieło, LEGO pro-

gramowanie oraz warsztaty budowania wła-
snej wartości „Jestem ważny”. Przystąpiliśmy 
również do kilku bardzo ciekawych projek-
tów, m.in. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 

„Gramy zmysłami”, Ogólnopolski Projekt 
Edukacyjny „Zabawa Sztuką”, Ogólnopolski 
Projekt Edukacyjno-Społeczny „Każdy inny 

– wszyscy równi”, Ogólnopolski Projekt Edu-
kacyjny „Mała Fabryka Eksperymentów”, Pro-
jekt „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”. 
Projekty realizowane w naszej szkole mają 
na celu wspieranie rozwoju naszych uczniów, 
kształtowanie właściwych postaw społecznych, 
rozbudzanie w dzieciach pewności siebie oraz 
wiary w swoje możliwości, wychowanie w em-
patii, wyrozumiałości, szacunku i wrażliwości.

Podczas przerwy wakacyjnej w naszej szkole 
odbywały się remonty. Odmalowane zostały 
korytarze i poszczególne sale. Wymieniono 
wyposażenie kuchni szkolnej. W ramach pro-

gramu Laboratoria Przyszłości udało nam się 
zakupić drukarkę 3D, laptopa, stację lutowniczą, 
mikrofon, statyw, aparat fotograficzny, klocki 
Abilix, maszyny do szycia, sprzęty kuchenne, 
tablice, stoliki, laminarkę, materiały plastyczne 
i wiele innych rzeczy. Pomoce te zostaną wy-
korzystane podczas zajęć rozwijających zain-
teresowania naszych uczniów. Przystąpiliśmy 
również do Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa, dzięki któremu możemy znacz-
nie wzbogacić szkolną bazę materiałów bi-
bliotecznych. Zakupione zostały nowe książki, 
drukarka, stoliki, a także kanapy do szkolnej 
czytelni. Dzięki współpracy z Irminą Gadom-
ską naszej szkole udało się przystąpić do kon-
kursu „Wolontariat jest super” organizowa-
nego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 
W związku z realizacją projektu pozyskane fun-
dusze przeznaczono na doposażenie świetlicy 
szkolnej; zakupione zostały kanapy i siedziska.

Magda Zielińska
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Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie

Zakończenie roku 
szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2021/2022 rozpoczęliśmy powitaniem 

Dyrektor Beaty Walas oraz odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Tuż po przemówieniu 
odbyło się przekazanie sztandaru wyróżniają-
cym się w nauce i zachowaniu oraz szczegól-
nie zaangażowanym w życie szkoły uczniom 
klasy siódmej. Po przekazaniu sztandaru 
szkoły, uczniowie klasy ósmej złożyli uroczy-
ste ślubowanie absolwenta PSP w Starogrodzie.

Na uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć 
Wójta Gminy Siennica Stanisława Duszczyka, 
Sekretarz Gminy Siennica Ksenię Wąsowską, 
Inspektor ds. oświaty Ewelinę Kurowską, Księ-
dza Proboszcza Grzegorza Rowickiego, Prze-
wodniczącą Rady Rodziców Magdalenę Och-
mańską. Nasza uroczystość była wyjątkowa 
z kilku powodów, otóż Dyrektor Beata Walas 
została powołana na dyrektora szkoły w ko-
lejnej kadencji; odebrała z tej okazji gratulacje 
od obecnych przedstawicieli Urzędu Gminy.

Powodem do radości i dumy było także to, iż 
uczniowie i uczennice naszej szkoły osiągnęli 
wysokie wyniki w nauce. Stypendium Wójta 
Gminy Siennica otrzymała: Emilia Stojak 
z klasy 5. Pan Wójt osobiście wręczył Emilii 
nagrodę. Świadectwa z wyróżnieniem trafiły 
do 7 uczniów naszej szkoły.

Ponadto pożegnaliśmy wieloletniego dyrek-
tora i nauczyciela naszej szkoły Marię Żukow-
ską. Pani Maria z łezką w oku żegnała się ze 
społecznością szkolną i lokalną. Pożegnała się 
z nami również Magdalena Kowalczyk – na-
uczyciel wspomagający w oddziale zerowym 
oraz Krzysztof Lipiński – nauczyciel chemii 
i edukacji dla bezpieczeństwa.

Uczniowie 8 klasy pożegnali się ze szkołą 
poprzez występ pt. „Załoga opuszcza po-
kład”  przygotowany przez Renatę Wójcik-

-Zielińską i Magdalenę Kesner-Żukowską. 
Ósmoklasiści zaprezentowali historię swojej 
edukacji na przestrzeni ośmiu lat; o oprawę 
muzyczną zadbał Karol Piątkowski. Następ-
nie uczniowie 7 klasy w krótkim występie wo-
kalno-muzycznym uczcili ukończenie szkoły 
podstawowej przez swoich starszych kolegów 
i koleżanki oraz wręczyli im drobne upominki.

Za wspólny rok ciężkiej pracy dziękujemy 
wszystkim uczniom i ich rodzicom. 

Nowy rok

Nowy rok szkolny 2022/2023 powitali 
uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Uro-

czystość na terenie szkoły poprzedziła msza 
święta w kościele parafialnym. Zebranych po-
witała Dyrektor Beata Walas, która przedsta-
wiła nowych pedagogów oraz kalendarz roku 
szkolnego. Pani Dyrektor życzyła wszystkim 
sukcesów w nauce i pracy. Rok szkolny w na-
szej szkole rozpoczęło 136 uczniów.

Powodzenia w nowym roku szkolnym!

Projekt ,,Mówimy STOP 
cyberprzemocy”

W naszej szkole rozpoczęto właśnie reali-
zację projektu edukacyjnego pt. ,,Mó-

wimy STOP cyberprzemocy”.

Celem projektu jest:
• Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem cyber-

przemocy oraz uwrażliwienie ich na specy-
fikę problemu.

• Zapoznanie uczniów z zagrożeniami zwią-
zanymi z internetem oraz konsekwencjami 
stosowania cyberprzemocy, zarówno dla ich 
ofiar, jak i sprawców.

• Kształtowanie postaw świadomego, odpo-
wiedzialnego, kulturalnego, bezpiecznego 
korzystania z zasobów internetowych.

• Zapoznanie się ze sposobami zapobiega-
nia cyberprzemocy oraz radzenia sobie 
z nią i poznają możliwości pomocy.

• Zapoznanie uczniów z korzyściami stoso-
wania alternatywnych form spędzania wol-
nego czasu.

• Poznanie przez uczniów swojego poziomu 
ryzyka uzależnienia od internetu.

• Kształtowanie oraz promowanie postaw em-
patycznych wśród uczniów.

W ramach podsumowania projektu odbędzie 
się konkurs informatyczny na plakat profilak-
tyczny pt. „Mówimy STOP cyberprzemocy”.

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

18 maja na VII Powiatowym Konkursie Po-
ezji Obcojęzycznej, organizowanym pod 

patronatem Starosty Mińskiego, udało nam się 
wywalczyć pierwsze miejsce! Dokonała tego 
Wiktoria Bogusz z kl. 8, która zachwyciła Jury 
konkursu prezentując 2 utwory: „Get out of 
bed” Diane Z. Shore i „Skye boat song” Sir 
Harolda Edwina Boultona. 3. miejsce zajęła 
Julia Guzowska z kl. 8, która zaprezentowała 
wiersze „The greatest love of all” i „Alex’s al-
lergy”. Wspaniale wypadła też nasza Natalia 
Jarzębska (najmłodsza w gronie uczestników), 
a Jury doceniło również występ naszego piąto-
klasisty Bartka Piętki, który otrzymał wyróż-
nienie. Uczniów do konkursu przygotowywała 
Anna Duszczyk. Gratulujemy!

Włącz wyobraźnię  
– to Ty decydujesz

27 maja w siedzibie Komendy Powiatowej 
Policji w Mińsku Mazowieckim odbyło 

się wręczenie nagród w konkursie profilaktycz-
nym „Włącz wyobraźnię – to Ty decydujesz”, 
organizowanym przez OSP w Dębem Wiel-
kim, KPP w Mińsku Mazowieckim, a współ-
organizowanym ze środków Województwa 
Mazowieckiego. Zadaniem tegorocznej edy-
cji konkursu, było wykonanie pracy w formie 
komiksu, który miał propagować profilaktykę 
uzależnień od alkoholizmu, narkomanii, za-
żywania dopalaczy, palenia nikotyny, uzależ-
nienia od Internetu, które wspierają szerzenie 
się negatywnego zjawiska społecznego wśród 
młodzieży, jakim jest hejt.

Konkurs, podobnie jak w poprzednich edy-
cjach cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 
Do komendy napłynęło łącznie niemal 160 ko-
miksów, spośród których 7 nagrodzonych prac 
było autorstwa naszych uczniów!

Kategoria Kl. VII-VIII
• I miejsce: Marysia Jarzębska (kl. 7)
• wyróżnienie: Iza Kozłowska (kl. 7) i Marta 

Kurowska (kl. 7)
Kl. IV-VI
• wyróżnienie: Radek Prasuła (kl. 4)
Kl. I-III
• I miejsce: Milena Kurowska (kl. 3)
• II miejsce: Filip Żukowski (kl. 2)
• wyróżnienie: Mateusz Rosik (kl. 1)

Wśród zaproszonych gości znalazła się Janina 
Ewa Orzełowska członek Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, która gratulowała zwy-
cięzcom i wyróżnionym oraz wręczyła cenne 
nagrody ufundowane przez samorząd woje-
wództwa mazowieckiego.

Szkolnym koordynatorem konkursu była Edyta 
Prasuła, której dziękujemy za zaangażowanie 
i propagowanie wartościowych inicjatyw.

Dzień Rodziny w Żakowie

W czerwcu świętowaliśmy wspólnie Dzień 
Rodziny – dzieci oklaskiwane były przez 

wszystkich zebranych za piękne tańce, piosenki 
i wierszyki, które przepełnione były miłością, 
wdzięcznością i podziwem dla swoich ukocha-
nych rodziców. Program artystyczny zaprezen-
towały dzieci z przedszkola, zerówki i klas 1-3, 
a jego pomysłodawczyniami były wychowaw-
czynie: Hanna Hodzyńska, Aneta Matak, Ka-
mila Gruba, Edyta Prasuła i Stela Ciechańska.

Anna Duszczyk
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Dadźbog Siennicki [ca 1451-1510]  
– rycerz ziemi czerskiej (część II – ostatnia)

Dadźbog Siennicki był właścicielem wsi 
Siennica (1476-1510), którą odziedzi-

czył po ojcu oraz wsi Wola, którą identyfikuję 
z wsią Wola Siennicka (1476), której zapewne 
był założycielem. Brak dokumentów, aby 
sprawował jakiekolwiek urzędy dworskie lub 
ziemskie (zaś jego dwaj bracia pełnili takowe 
urzędy: Jan był podsędkiem czerskim, a Ja-
kub podstolim zakroczymskim i/lub warszaw-
skim). Tylko możliwe, że Dadźbog pod koniec 
swego życia sprawował jakiś urząd dworski, co 
wnoszę po zaufaniu jakim obdarzono w mło-
dości jego syna Stanisława Siennickiego, który 

był łożniczym ostatnich książąt mazowieckich: 
Stanisława i Janusza III.

Rodzina 

Dadźbog Siennicki ożenił się ok. 1494 r. z Anną 
Czyszkowską h. Powała vel Ogończyk, córka 
Mikołaja Czyszkowskiego, starosty garwoliń-
skiego [potwierdzenie tego małżeństwa w do-
kumencie z 1494 r.]. W herbarzu Boneckiego 
jest wzmianka, że Dadźbog z Siennicy nie po-
zostawił po sobie żadnego potomstwa, z czym 

nie mogę się zgodzić, ponieważ istnieją przy-
najmniej 3 dokumenty z 1510, 1512 i 1521 r., 
w których wymieniono jego dzieci. Wg tych 
dokumentów, miał 4 synów: Stanisława, Jana, 
Franciszka i Mikołaja oraz córkę Katarzynę. 
Z tego grona na pewno studiował Stanisław 
oraz zapewne Jan i Mikołaj. Poniżej graf ob-
razujący pochodzenie i rodzinę Dadźboga 
Siennickiego.

Eryk Szubiński

Krótka biografia Dadźboga z Siennicy

Dadźbog z Siennicy urodził się zapewne 
w Cieciszewie ok. 1451 r. i pochodził 

z rodu Pierzchałów z Cieciszewa. Był synem 
Stanisława Cieciszewskiego, szlachcica z rodu 
Pierzchałów legitymującym się herbem Roch 
II i nieznanej matki. Miał starsze rodzeń-
stwo, dwóch braci: Jana (który z żony Anny 
z Gołkowa był bezpotomny) i Jakuba (który 
z żony Elżbiety z Okunina miał 11 dzieci) oraz 
dwie siostry: Elżbietę (żonę Piotra z Bogatki 
h. Pomian) i Małgorzatę (nie wiadomo czy 

zamężną). W wyniku podziału majątku ok. 
1475 r. odziedziczył w ziemi czerskiej wschod-
nią część dóbr Siennica wraz z osadą i zapo-
czątkował ród Siennickich herbu Roch II. Ok. 
1475 r. w swych dobrach organizuje zapewne 
folwark z dworkiem oraz w jego pobliżu za-
kłada wieś Wolę Siennicką. W 1484 r. jego sio-
stry zrzekają się majątku ojczystego na rzecz 
niego i jego braci. Ok. 1494 r. żeni się z Anną 
Czyszkowską h. Powała vel Ogończyk, z którą 
miał przynajmniej czworo synów: Stanisława, 

Jana, Franciszka i Mikołaja oraz córkę Kata-
rzynę. Tylko możliwe, że Dadźbog pod koniec 
swego życia sprawował jakiś urząd dworski. 
Zmarł ok. 1510 r. 

Po śmierci Dadźboga, jego żona Anna z Czysz-
kowskich Siennicka posyła 3 synów na studia 
(Stanisław 1512, Jan 1513 i Mikołaj 1519) oraz 
funduje w 1515 r. kościół w Siennicy. Anna 
umiera ok. 1521 r.

Eryk Szubiński
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Siennickie Spotkania Plenerowe
VIII edycja Siennickich Spotkań Plene-

rowych za nami – zarówno atmos-
fera jak i pogoda były tego dnia gorące. Nie 
może być inaczej, gdy na scenie dzieje się tak 
wiele! Ale po kolei…

Tradycyjne rozpoczęliśmy program Godziną 
Kulturalnych Rozmaitości, w których zapre-
zentowały się nasze rodzime zespoły: „Sienni-
czanki” z Klubu Senior+ z GOPS, Międzypo-
koleniowy Chór Kameralny KANON z GBP 
oraz prowadzący nowo powstałą sekcję wo-
kalną – Maciej Kopka.

Nowością na festynie był także projekt Tapas 
Music Festival – wydarzenie kulinarno-mu-
zyczne, podczas którego uczestnicy mogli się 
rozsmakować w dobrej kuchni oraz muzyce, 
a tę zapewnił nam utalentowany, przesympa-
tyczny i dobrze zapowiadający się wokalista 
Damian Ukeje.

Tuż po nim dużą dawkę muzyki tanecznej za-
serwował słuchaczom zespół Defis. Pomimo 
żaru lejącego się z nieba publiczność wytrwale 
towarzyszyła muzykom tańcząc i śpiewając we-
soło pod sceną.

Chwilą wytchnienia był Konkurs Wiedzy 
o Gminie Siennica zorganizowany przy współ-
pracy z Ryszardem Łubkowskim i Tadeuszem 
Gnoińskim. W skład komisji konkursowej za-
proszono Wójta Gminy Siennica Stanisława 
Duszczyka i Elżbietę Jurkowską Dyrektor Bi-
blioteki. W intelektualnych zmaganiach wzięło 
udział 8 osób a laureatami zostali: Anetta Jur-
kowska (I), Karol Małecki (II) i Aleksandra 
Łukasiak (III miejsce). Atrakcyjne nagrody – 
rower i sprzęt AGD – ufundowały Delikatesy 
Kulfon.

Emocje na scenie nie opadały, gdyż kolejnym 
punktem programu było rozstrzygnięcie kon-
kursu „Siennickie Nenufary Zasłużeni dla Kul-
tury Ziemi Siennickiej”. Zwycięzcą tegorocz-
nej edycji okazał się Józef Kopa – Społecznik, 
Organizator i Partner wydarzeń edukacyjnych 
i kulturalnych, Członek Międzypokoleniowego 
Chóru Kameralnego KANON, Członek Sto-
warzyszenia Przyjaciół Ziemi Siennickiej, Re-
daktor i wydawca Gazetki parafialnej, Pszcze-
larz i edukator w zakresie ochrony środowiska 
oraz Mecenas Kultury Ziemi Siennickiej. Od-
biorca statuetki nie krył wzruszenia i – mimo, 
że przemawia przez niego wrodzona skrom-

ność – dał popis swoim humorystycznym za-
pędom w słowach podziękowania za ten szla-
chetny tytuł.

Ciąg dalszy Spotkań Plenerowych to niepoha-
mowana zabawa z muzyką i tańcem, którą po 
kolei zapewnili publiczności: Candy – młoda 
i zdolna wokalistka pochodząca z Wólki Dłu-
żewskiej, zespół z samych szczytów popular-
ności – Piękni i Młodzi Magdalena Narożna 
oraz nasz rodzimy Record, który do zmierz-
chu zabawiał gości wygrywając sprawdzone 
hity taneczne.

Wydarzenie poprowadziła Monika Pszkit 
(koordynator kultury GBP) oraz Bartłomiej 
Czajka (członek Rady Gminy Siennica). Na 
Spotkaniach nie zabrakło naszych lokalnych 
specjałów kulinarnych, o które zadbały Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich.

Dziękujemy wszystkim osobom, dzięki któ-
rym Siennickie Spotkania Plenerowe po raz ko-
lejny zakończyły się sukcesem oraz wszystkim 
uczestnikom i gościom spoza naszej gminy – 
to ogromna przyjemność widzieć Waszą 
wielką radość!
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Siennickie Nenufary 2022  
– Zasłużeni dla Kultury Ziemi Siennickiej

Laureatem tegorocznej 
nagrody został Józef Kopa 

Urodził się 8 grudnia 1967 r. w Seroczy-
nie. Po skończonej Szkole Podstawowej 

w Iwowem rozpoczął naukę w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim. 
Po uzyskaniu świadectwa maturalnego roz-
począł pracę w siennickim zakładzie usług 
technicznych Skropol, gdzie pracował przez 
3 lata. Tak się  zaczęła przygoda z Siennicą. 
W 1997 r. już na stałe osiadł wraz z rodziną 
w swoim nowo wybudowanym domu. Obec-
nie żonaty, ojciec trzech synów i szczęśliwy 
dziadek dwojga wnucząt.

Studia inżynierskie i magisterskie realizo-
wał  w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony 
Środowiska w Radomiu na kierunku gospo-
darka odpadami oraz inżynieria środowiska. 
Od ponad 30 lat pracuje w Wojewódzkim In-
spektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie 
Delegatura w Mińsku Mazowieckim w dziale 
inspekcji na stanowisku głównego specjalisty.

Jego pasją są pszczoły, z którymi jest zwią-
zany od ponad 20 lat a od 17 lat aktywny czło-
nek Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Miń-
skiej – wiceprezes do lutego 2022 r. Pewien 
mądry człowiek powiedział  „…jeżeli zginą 
pszczoły człowiekowi pozostanie 4 lata ży-
cia…”. Wychodząc naprzeciw temu stwierdze-

niu i z miłością do pszczół został organizato-
rem olimpiady pszczelarskiej dla wszystkich 
szkół podstawowych w Gminie Siennica 
w 2019 r. Ponadto zainicjował dostawę miodu 
dla Domu Dziecka w Siennicy, który prowadzą 
siostry kapucynki. Corocznie otrzymują zapas 

miodu ofiarowany przez pszczelarzy a wosk, 
który produkują pszczoły, po odpowiednim 
uformowaniu, można podziwiać chociażby 
w postaci woskowej kolumny w miejscowym 
kościele. Józef Kopa jest  jednym z organiza-
torów konferencji pszczelarskich, które odby-

wały się w Mińsku Mazowieckim. Trud cięż-
kiej pracy w pasiece został doceniony przez 
organizatorów V Edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Pszczelarz Roku”, którego był finalistą 
w roku 2019. W/w nagrodę zatwierdził m.in. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Fun-
dacji Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich oraz Główny Inspektor Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W ramach pracy społecznej dla społeczeństwa 
siennickiego Józef Kopa aktywnie udziela się 
także w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Sien-
nickiej. Pomaga organizować wydarzenia, np.: 
uroczystości 11 listopada, rajdy rowerowe, tur-
nieje, kwesty oraz prace na cmentarzu pod-
czas prowadzonych renowacji  zabytkowych 
nagrobków na miejscowym  cmentarzu itp. 
Od 2014 r. jestem redaktorem i wydawcą co-
tygodniowej gazetki parafialnej, dostępnej 
w wersji elektronicznej na fb parafii oraz dru-
kowanej w kościele. Jest również członkiem 
Międzypokoleniowego Chóru Kameralnego 
KANON,  Mecenasem Kultury Ziemi Sien-
nickiej oraz organizatorem i partnerem wy-
darzeń edukacyjnych i kulturalnych.

Nagrody i wyróżnienia:
• 2019 – Pszczelarz Roku 
• 2021 – Zasłużeni dla Kultury Ziemi Sien-

nickiej – KANON
• 2022 – Mecenas Kultury Ziemi Siennickiej

Z wizytą w bibliotece
W ramach przygotowań do egzaminu ośmioklasisty odwiedzili 

nas uczniowie klas VIII z PSP im. H. Sienkiewicza w Siennicy. 
Podczas lekcji bibliotecznej zostały im przekazane najważniejsze in-
formacje dotyczące źródeł poszerzania wiedzy, przedstawiony nowy 
rozkład działów bibliotecznych oraz rodzaje zbiorów. Biblioteka to 
przecież wspaniałe miejsce do nauki ze sprzyjającą atmosferą.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
Kłosy Kultury  

Gminy Siennica

Dożynki gminno-parafialne już na stałe 
zagościły w naszym kalendarzu. Dumą 

Organizatorów jest przede wszystkim podtrzy-
mywanie tradycji ludowych, co przejawia się 
programem bogatym w wielobarwne wątki 
folklorystyczne.

Jak tradycja nakazuje, święto plonów rozpo-
częło się mszą św. w intencji rolników z dzięk-
czynieniem za tegoroczne zbiory. Nabożeń-
stwo odprawił ks. proboszcz Jerzy Danecki 
przy współudziale ks. Michała Stachery i ks. 
Marka Grzegrzułki. Przybyłe z wielu sołectw 
Gminy Siennica delegacje złożyły na ręce ka-
płana pięknie wypieczone i udekorowane 
bochny chleba, którymi razem z Wójtem Sta-
nisławem Duszczykiem dzielili się z przyby-
łymi gośćmi. Na wyjątkową pochwałę zasłu-
gują mieszkańcy Pogorzeli i Nowej Pogorzeli 
za wykonanie imponującego wieńca dożyn-
kowego. Liczymy, że w przyszłym roku będzie 
ich zdecydowanie więcej.

Część artystyczna obfitowała w piękne śpiewy, 
tańce i muzykę ludową, co zapewniły:
• Zespół Sienniczanki z Klubu Senior+ 
z GOPS w Siennicy pod kierunkiem Moniki 
Pszkit i akompaniamencie akordeonowym Ka-
mila Szuby,
• Grupa wokalna Regionalnego Zespołu Pieśni 
i Tańca Dąbrówka z Mińska Mazowieckiego 
w oryginalnych aranżacjach Jerzego Zawadki,
• Mińska Kapela Małego Stasia ze swym lide-
rem Stanisławem Woźnicą i gościnnym udzia-
łem Moniki Pszkit
• oraz gwiazda wieczoru – Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca Skowronki z Brańska, prezen-
tując w swym programie folklor z różnych re-

gionów Polski w wykonaniu kilkudziesięcio-
osobowej grupy dzieci i młodzieży.

Niezwykły pokaz tańca ludowego w przepięk-
nych strojach dali Małgorzata Świderczuk i Ja-
kub Stojak, a po krótkim instruktażu podsta-
wowych kroków i figur zaprezentowali z grupą 
chętnych kujawiaka. Publiczności bardzo 
przypadła do gustu ta błyskawicznie opano-
wana choreografia, za którą hojnie obdarzyli 
wszystkich tancerzy brawami i okrzykami 
podziwu.

Istotą podtrzymywania tradycji jest nie tylko 
ich prezentowanie, ale przede wszystkim prze-
kazywanie młodszym pokoleniom. Za ambi-
cję wzięli to sobie instruktorzy zajęć artystycz-
nych z Biblioteki – Anna Wąsowska i Maciej 
Kopka, przygotowując program z udziałem 
dzieci i młodzieży. Milusińscy zaprezento-
wali się w wierszach o przyrodzie, piosenkach 
i skocznej poleczce.

W tegorocznej edycji Kłosów Kultury nie za-
brakło także zdrowej rywalizacji w konkur-
sach nawiązujących do dziedzictwa kultu-
rowego wsi mazowieckiej. W konkursie na 
tradycyjny chleb dożynkowy zwycięskimi 
wypiekami pochwalić się mogli: Stanisław 
Majszyk zdobywając I miejsce, Faustyna 
Kłos – II miejsce oraz Mirosława Woźnica 

– III miejsce. W zmaganiach kulinarnych 
jurorem była publiczność, która kosztu-
jąc każdego bochna oddawała swój głos na 
ten najsmaczniejszy. Rywalizacja intelektu-
alna okazała się także bardzo emocjonująca, 
gdyż pytania w konkursie wiedzy o trady-
cjach wiejskich wymagały dosyć szczegóło-
wych odpowiedzi. W tej konkurencji laure-
atami zostali: Stanisław Majszyk (I miejsce), 

Piotr Stojak (II miejsce) i Edwarda Rutkow-
ska (III miejsce). Zwycięzcy odebrali dyplomy 
i wartościowe nagrody z rąk Wójta Stanisława 
Duszczyka i Dyrektor Biblioteki Elżbiety Jur-
kowskiej. Pytania do konkursu opracowali: 
Ryszard Łubkowski i Józef Kopa.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
(KRUS) także włączyła się w zabawę dożyn-
kową prowadząc swój konkurs z wiedzy o BHP 
w gospodarstwie rolnym pod nazwą „Pracuj 
bezpiecznie”. Wśród uczestników i laureatów 
przeważały panie.

Swoją obecnością i pysznymi lokalnymi 
przekąskami ubogaciły imprezę przedstawi-
cielki gminnych Kół Gospodyń Wiejskich 
ze wsi: Nowy Zglechów (Nowozglechowia-
nie), Zglechów (Zglechowianki), Żaków (Li-
derki) i Żakówek (Aktiwja) oraz mieszkańcy 
Zalesia i Nowodworu, za co zostali docenieni 
przez Organizatorów okolicznościowymi 
upominkami.

Na zakończenie gospodarze wydarzenia – Sta-
nisław Duszczyk i Elżbieta Jurkowska – gorące 
podziękowania skierowali do prowadzących: 
Aleksandry Łukasiak i Jakuba Mazka. Tym 
młodym ludziom należą się słowa uznania za 
całodzienne i bezinteresowne zaangażowanie 
w nawiązanie dobrego kontaktu z publiczno-
ścią i wykonawcami.

Tegoroczne dożynki możemy zaliczyć do bar-
dzo udanych – program i poziom artystyczny 
wykonawców z pewnością zaspokoił niejeden 
wymagający gust. Wszystko to za sprawą zaan-
gażowanych w organizację pracowników GBP, 
UG oraz partnerów, wolontariuszy i niezawod-
nych sponsorów. DZIĘKUJEMY!!!
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Podziękowania dla sponsorów
Tegoroczny sukces Siennickich Spotkań 

Plenerowych oraz Kłosów Kultury Gminy 
Siennica, na który składają się: dobra muzyka 
i zabawa, oryginalne atrakcje i wysoki poziom 
bezpieczeństwa uczestników, zawdzięczamy 
wiernie wspierającym nasze przedsięwzięcia 
Sponsorom.

Dzięki Wam możemy realizować wyjątkowe 
inicjatywy kulturalne integrujące nie tylko 
gminę Siennica, ale także powiat i region. Pań-
stwa pomoc umożliwiła nam zrealizowanie za-
mierzonych inicjatyw.

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie 
i gratulujemy wspólnego sukcesu!

• SKLEP MEDYCZNY MARGO MARIOLA 
ADAMIEC, MIŃSK MAZOWIECKI

• UBEZPIECZENIA JURKOWSKI – DAWID 
JURKOWSKI, SIENNICA

• APTEKA FARMES ELŻBIETA BA-
KUŁA I STANISŁAWA CHMIELEWSKA, 
SIENNICA

• KANCELARIA FINANSOWO-UBEZ-
PIECZENIOWA „MARCIN KOŁODZIEJ-
CZYK”, SIENNICA

• DELIKATESY KULFON, SIENNICA
• SUPER SKLEP KRZYSZTOF I WIESŁAWA 

CIEŚLAK, SIENNICA
• ANBUD ANDRZEJ KLEPACKI, JĘDRZE-

JÓW NOWY
• FOLPAK BARANOWSKI ANDRZEJ I TE-

RESA, MIŃSK MAZOWIECKI 

• AGENCJA REKLAMOWA CZYŻKOWSKI.
NET, MIŃSK MAZOWIECKI

• KWIACIARNIA AGATA JAWORSKA, 
SIENNICA

• FIRMA BŁYSK KAROLINA DUSZCZYK, 
ZGLECHÓW

• SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUG TECH-
NICZNYCH SKROPOL, SIENNICA

• ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY 
PLASTIMETAL WIESŁAW PIEŃKOWSKI, 
SIENNICA

• EM-KLIMA PIELASA MICHAŁ, 
SIENNICA

• SKLEP GUSTO – ANNA CIOŁEK, 
SIENNICA

• KG-EKO GRAŻYNA KOPA, SIENNICA
• PHU METAL-TRANS JOANNA SZLĄZEK, 

SIENNICA
• PIONET PIOTR WIELĄDEK, SIENNICA
• JAN GRZEGRZUŁKA PRZEDSIĘBIOR-

STWO HANDLOWO USŁUGOWE GRZE-
GRZUŁKA, SIENNICA

• CENTRUM TECHNICZNE GAŁĄZKA, 
SIENNICA

• FIRMA FLORA MARCIN ZWIERZ, 
SIENNICA

• AGROTURYSTYKA STRUŚ NAD SIEN-
NICZKĄ, SIENNICA

• GRZEGRZÓŁKA MARCIN, NOWY 
ZGLECHÓW

• MAR-GUM KAZIMIERCZYK HENRYK, 
SIENNICA 

• ZAKŁAD CUKIERNICZY WISTA 
TRZMIEL WIESŁAW, SIENNICA

• ANBUD KLEPACKI ANDRZEJ, JĘDRZE-
JÓW NOWY

• GRUPLAST GRUBA SP JAWNA, KOŁBIEL
• HYDROINSTAL JAŁOCHA MARIUSZ, 

GĄGOLINA
• SAGANOWSKA AGNIESZKA, SIENNICA
• PRZYPRAWEX PIOTR FRELEK, BOŻA 

WOLA
• WYROBY TRADYCYJNE SEBASTIAN 

DOMAŃSKI I KINGA DOMAŃSKA-LIS, 
SIENNICA

• FIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA 
OPAŁ JANUSZ DROŻDŻ, TARGÓWKA

• WARSZTAT SAMOCHODOWY KOBY-
LIŃSKI ARKADIUSZ, ZALESIE

• FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SA-
LAMON WALDEMAR, SIENNICA

• BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU 
MAZOWIECKIM 

• ZAWADZKI, ŻELAZO SPÓŁKA JAWNA, 
SIENNICA

• ALKAM-BUD ANDRZEJ TRYBUCH, 
WÓLKA DŁUŻEWSKA

• RELUX PATRYK PRASUŁA, ŻAKÓW
• WARZYWKO ANNA FRELEK, SIENNICA
• PAWEŁ BOGUSZ ZAKŁAD USŁUGO-

WO-HANDLOWY EURO AUTO-SER-
WIS, KĄTY 

• AM-SERVICE MUSZYŃSKI ANDRZEJ, 
MAJDAN

• AGENCJA UBEZPIECZENIOWA UNI-
LINK KAMIL MAZEK, WĘŻYCZYN

• FA R M PA RT N ER , K R Z YSZ TOF 
DĄBROWSKI
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Kulturalne wakacje
Kolejne wakacje za nami… Był to czas 

o tyle wyjątkowy, że nareszcie mogliśmy 
się cieszyć zdecydowanie większą przestrze-
nią do artystycznych działań naszych milusiń-
skich. Przez dwa miesiące (trzy razy w tygo-
dniu) w ramach „Kulturalnych Wakacji” dzieci 
uczestniczyły w zajęciach:
• wokalnych i nauki gry na gitarze prowa-

dzonych przez Macieja Kopkę
• dietetycznych, które przygotowywała 

Agata Makuch
• taneczno-rekreacyjnych realizowanych 

przez Annę Wąsowską

• plastycznych pod okiem Ryszarda 
Łubkowskiego.

Frekwencja bardzo mile nas zaskoczyła, więc 
tym bardziej cieszymy się, że wyszliśmy na-
przeciw oczekiwaniom uczestników oraz za-
pewniliśmy właściwą rozrywkę i edukację 
jako świetną alternatywę dla komputerów 
czy smartfonów.

Lato w Bibliotece wypełnione było radosnym 
śmiechem dzieci, śpiewem, gitarowym „brzdą-
kaniem”, kuszącym zapachem przygotowywa-

nych przekąsek, kolorowymi rysunkami i en-
tuzjastycznymi okrzykami podczas wesołych 
tańców i zabaw z dzieciństwa naszych rodzi-
ców i dziadków… W przerwach dzieci mogły 
liczyć na pokrzepiający poczęstunek i napoje.

Gorące podziękowania należą się wszystkim 
Instruktorom zajęć, którzy włożyli dużo serca, 
by zagwarantować swym podopiecznym in-
teresującą rozrywkę i bezpieczeństwo. Sami 
uczestnicy mieli także niecodzienną okazję 
do zintegrowania się z innymi dziećmi z te-
renu naszej gminy i zawarcia nowych znajo-
mości. Jesteśmy pewni, że spotkamy się w po-
dobnym gronie za rok.

Zachęcamy do śledzenia bibliotecznych ogło-
szeń w Internecie oraz na plakatach, które będą 
informować o kolejnych kulturalnych aktyw-
nościach dla dzieci, młodzieży i dorosłych…

Do zobaczenia w Bibliotece z Kulturą!
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Narodowe czytanie
Owszem, w Siennicy także wybrzmiały wer-

sety „Ballad i romansów” Adama Mic-
kiewicza z okazji kolejnej edycji Narodowego 
Czytania.

Kto był, ten miał okazję przeżyć bardzo sym-
patyczny poranek w naszej Bibliotece. Całe 
wydarzenie zaczęło się na tarasie historycz-
no-dydaktycznym, gdzie Dyrektor Elżbieta 
Jurkowska powitała uczestników i odczytała 
pierwszy fragment „Tukaja”. Piękna pogoda 
sprzyjała naszej plenerowej akcji, w której 
wzięły udział dzieci, dorośli i seniorzy. Kolejne 
fragmenty twórczości mickiewiczowskiej od-
czytali przybyli goście i pracownicy Biblioteki. 

Ucztą duchową okazał się teatralny wręcz wy-
stęp Ryszarda Łubkowskiego deklamującego 
z pamięci całą balladę „Pani Twardowska”. Po 

gromkich brawach wszyscy uczestnicy wyda-
rzenia przenieśli się do sali wielofunkcyjnej 
Kulturalnego Urzędu, gdzie mogli podstem-
plować przyniesione przez siebie egzemplarze 
z dziełami Mickiewicza okolicznościową pie-
czątką oraz obejrzeć wystawę prac plastycz-
nych – efekt warsztatów prowadzonych w ra-
mach „Kulturalnych wakacji” w Bibliotece. 
Zwieńczeniem spotkania była ożywiona dys-
kusja na tematy kulturalno-społeczne przy ka-
wie, herbatce i ciasteczku…

Kto nie był – niech żałuje! ale też niech śledzi 
kolejne zapowiedzi biblioteczne, bo jeszcze nie 
raz będzie okazja się spotkać…
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Nagrody im. Kierbedziów
We wtorek 20 września w Bibliotece Pu-

blicznej m.st. Warszawy – Bibliotece 
Głównej Województwa Mazowieckiego, od-
była się ceremonia Nagród im. Kierbedziów. 
Jest to inicjatywa Biblioteki na Koszykowej. 
Statuetki od 2005 r. są wręczane nie tylko wy-
różniającym się Bibliotekarzom i Bibliotekom 
Mazowsza, lecz także osobom i instytucjom 
wspierającym rozwój bibliotek w wojewódz-
twie mazowieckim. Stanowi to swoisty hołd 
dla patronów Nagrody – fundatorów siedziby 
Biblioteki na Koszykowej. Jest to jednocześnie 
wyraz uznania i wyróżnienia dla tych, którzy 

w sposób bezprecedensowy przyczyniali się 
i przyczyniają do rozwoju bibliotekarstwa na 
Mazowszu.

Nagrody im. Kierbedziów wyłaniają ze środo-
wiska bibliotekarskiego placówki wyjątkowe, 
działające wzorcowo i przekraczające oczeki-
wania. Honorują także wybitne postaci: men-
torów, autorytety i mecenasów bibliotekarstwa. 
W tym roku do tej grupy dołączyła Nasza Bi-
blioteka oraz Wójt Gminy Siennica w kategorii 

„Współpraca biblioteki z samorządem”. Stali-
śmy się doskonałym przykładem „inicjatorów 

i realizatorów przedsięwzięcia, które udowad-
nia, że współpraca rodzi korzyści dla każdego”.

Relacja z wydarzenia na YouTube, tytuł filmu: 
Nagrody im. Kierbedziów 2022



Sienniczka NR 3 (14) 2022 25

jak jak spotkaniespotkanie  z kulturą i książkąz kulturą i książką

Międzypokoleniowy Chór Kameralny KANON
W tym roku na Siennickich Spotka-

niach Plenerowych zaprezentowali-
śmy się z południowoafrykańskim hymnem 
„Siyahamba” oraz afrykańskim folkiem w pie-
śni „Sitholile Inkululeko” w języku zulu. Oka-
zało się, że nasz repertuar idealnie wpasował się 
w typowy dla tego regionu świata gorący kli-
mat, który towarzyszył wydarzeniu przez cały 
dzień. Ponadto wykonaliśmy rozrywkowy ka-
non „Hello Django” oraz żartobliwą chóralną 
wersją tekstu do znanej melodii „Levan Polkka”.

Letnie miesiące były bardzo bogate w uroczysto-
ści związane z przenoszeniem naszych kapłanów 
na nowe parafie. I tak oto 10 lipca swym śpiewem 
pożegnaliśmy ks. proboszcza Marka Kasprzaka 
i ks. Dariusza Stonio dziękując im za owocną 
współpracę w siennickiej świątyni. Na tym nie 
koniec, gdyż postanowiliśmy zaśpiewać także 
w nowych parafiach naszych księży. W sobotę 
16 lipca zawitaliśmy do Warszawy, a dokładnie 
do kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy na Saskiej Kępie, gdzie rezyduje aktualnie 
ks. M. Kasprzak. Zostaliśmy bardzo mile powi-
tani, a nawet zaproszeni ze swym śpiewem na 
kolejne nabożeństwa w tej parafii. Następnego 
dnia rano, wraz z Pielgrzymką Rowerową z Sien-
nicy, towarzyszyliśmy ks. Darkowi podczas jego 
pierwszej mszy św. w parafii Matki Bożej Dobrej 
Rady w Wólce Mińskiej, w której został miano-
wany proboszczem. Zaraz potem wróciliśmy do 
naszego kościoła, by uroczyście powitać nowego 

– jednak dobrze chórowi znanego – siennickiego 
proboszcza ks. Jerzego Daneckiego (notabene 
przybywającego z Wólki Mińskiej). To był swo-
isty rozśpiewany maraton, który z wielkim sen-
tymentem będziemy długo wspominać…

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny (15 sierpnia) nasz zespół miał 
niebywałą przyjemność uczestniczyć w odpu-
ście sanktuaryjnym w parafii Goźlin – w Sank-
tuarium pod wezwaniem Matki Boskiej Bole-
snej w Mariańskim Porzeczu.

Z propozycją oprawy tej wyjątkowej mszy św. 
wyszła przesympatyczna organistka Olga Sa-
mul, z którą poznaliśmy się „przypadkiem” 
w osieckim kościele. Na zaproszenie ks. pro-
boszcza Jana Krajewskiego MIC (kustosza 
sanktuarium) chór wykonał także krótki kon-
cert pieśni Maryjnych wprowadzający w prze-
żywanie Tajemnicy Wniebowzięcia NMP. 
Akompaniował nam gitarzysta Maciej Kopka.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, 
gdyż uczestniczyły w niej delegacje kościelne, 
świeckie i mundurowe. Odbyła się ona na dzie-
dzińcu kościoła – imponującej drewnianej bu-
dowli w kształcie bazylikowym (XVIII w.) z prze-
piękną iluzjonistyczną polichromią wewnątrz.

Serdecznie dziękujemy Gospodarzom goź-
lińskiej parafii za tak miłe przyjęcie a panom 

akustykom za profesjonalną obsługę sce-
niczną. Mariańskie Porzecze to bardzo uro-
kliwa osada, do której z pewnością jeszcze 
wrócimy…

Sezon letni obfituje w uroczystości ślubne; mie-
liśmy niewątpliwą przyjemność uczestniczyć 
w tych pięknych nabożeństwach w kościołach 
w: Siennicy, Dębem Wielkim, Hucie Mińskiej, 
Wielgolesie i Wodyniach. Ostatnim wakacyj-
nym akcentem był aktywny udział chóru we 
mszy św. w Latowiczu (28 sierpnia) podczas 
dożynek diecezjalno-gminno-parafialnych. 
Dziękujemy za zaproszenie i miłą współpracę!

Monika Pszkit

UWAGA! Ogłaszamy 
NABÓR DO ZESPOŁU!

Jeśli masz 15–55 lat i lubisz: śpiewać, 
muzykować, rozwijać się, integrować 
z ludźmi, odwiedzać ciekawe miejsca, 

uczestniczyć w wyjątkowych koncertach 
i wydarzeniach kulturalnych…,  

przyłącz się do Nas – do chóru KANON!

Zapraszamy na próby w piątki o 18.30  
do siedziby Biblioteki.

Czekamy właśnie na Ciebie!
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Witam Młodych!

Nazywam się Aleksandra Łukasiak i od tego 
wydania raz na kwartał będziemy mogli 

się spotykać w nowym dziale: „Strefa Młodych”, 
będącym efektem pracy nowo powstałej Sekcji 
dziennikarskiej. Nabór jest otwarty – w każdej 
chwili możesz do nas dołączyć!

Kilka słów o mnie: studiuję turystykę i re-
kreację, ukończyłam technikum o tym sa-

mym kierunku w naszym Zespole Szkół 
w Siennicy, lubię podróżować, oglądać 
wzruszające filmy i słuchać piosenek z mu-
sicali i bajek Disneya. W „Strefie...” chcia-
łabym prezentować wywiady z osobami 
związanymi z naszą Gminą, przedstawiać 
ciekawe a mało znane miejsca itp. Jestem 
otwarta na propozycje; jeśli chcielibyście 
poczytać na konkretny temat – śmiało pisz-
cie (gbpsiennica@poczta.fm lub messen-
ger), a ja się tym zajmę.

Opus Dei
Wielu z Was z pewnością zastanawia się, 

co dzieje się w Dworku w Bożej Woli... 
W rozmowie z Katarzyną Zdrzenicką chcia-
łabym przybliżyć działalność Opus Dei.

Ola: Pani Kasiu, może zacznijmy od tego, 
czym jest Opus Dei?

KZ: To instytucja Kościoła katolickiego, 
głęboka, dla ludzi świeckich. 

W jaki sposób działa ona w Dworku w Bo-
żej Woli?

W Polsce jest kilka takich ośrodków. Dwo-
rek jest domem rekolekcyjnym i jest to je-
dyny, jak na razie, ośrodek w Polsce o takim 
charakterze.

Co odbywa się w Ośrodku Konferencyj-
no-Formacyjnym Dworek?

Głównie rekolekcje. Ale też czasem różne 
inne kursy; np. przez kilka lat mieliśmy kilku-
dniowy kurs „Mój dom, moja pasja”, który cie-
szył się dużym powodzeniem. Czasem mamy 
jakiś piknik dla znajomych i osób, które chcia-
łyby przyjechać i zobaczyć Dworek, ale nie-
koniecznie chcą się zapisać na rekolekcje. Nie 
odbywają się wesela, zabawy sylwestrowe i kar-
nawałowe, sesje zdjęciowe, zwiedzanie Dworku 
(jakby to było muzeum), przyjęcia z okazji 
pierwszej komunii, osiemnastych urodzin 
itd... Nie śmiej się Olu, naprawdę przyjeżdżają 
osoby i o to pytają, co doskonale rozumiemy, 
bo dworki zwykle świadczą takie usługi.

Jak wyglądają rekolekcje? Kto może na 
nie przyjechać?

Wszystkie spotkania formacyjne prowa-
dzone przez Opus Dei są albo dla kobiet, albo 
dla mężczyzn. Rekolekcje zaczynają się za-
zwyczaj w czwartek o godzinie 20. a kończą 
w niedzielę ok. 16. Są to rekolekcje w ciszy. Za-
czynamy od kolacji, na której jeszcze rozma-
wiamy, potem jest pogadanka i rozważanie 
prowadzone przez księdza. W kolejne dni jest 
kilka takich rozważań i pogadanek dziennie. 
Oczywiście możliwość spowiedzi i każdego 
dnia Msza Święta. W sumie podczas tych kilku 
dni zostaje poruszonych kilkadziesiąt tema-

tów z życia chrześcijańskiego, więc czas mija 
bardzo szybko. Przyjechać może każdy. Zapisy 
prowadzone są przez stronę internetową, więc 
nie ma z tym jakiejś większej filozofii. Reko-
lekcje nie są tylko dla osób z Opus Dei. Przy-
jeżdża wiele osób z całej Polski. Zdarzają się 
osoby z jakichś ruchów, np. Kościoła Domo-
wego, bo cenią dobrą formację doktrynalną. 

Przez kogo prowadzone są rekolekcje i kto 
dba o to, by to wszystko funkcjonowało? 

Opus Dei ma styl świecki (nie pomylić ze zla-
icyzowanym), więc przełożeni nazywają się dy-
rektorami. W każdej grupie jest więc dyrektorka 
lub dyrektor, którzy czuwają nad przebiegiem 
całości i są do dyspozycji, jeśli ktoś chce np. po-
rozmawiać. Część rzeczy prowadzą osoby świec-
kie, rozważania – ksiądz. Organizacją posiłków 
i ogólnie dbałością o dom zajmują się osoby, 
które w Opus Dei nazywamy Administracją. 

Kim są supernumerarie i numerarie 
pomocnicze? 

Numerarie pomocnicze to osoby nale-
żące do Opus Dei, które pracują w Admini-
stracji. Supernumerariusze to osoby nale-
żące do Opus Dei, które pracują w różnych 
miejscach, nierzadko, jeśli chodzi o kobiety, 
są to osoby zajmujące się swoimi rodzinami, 
wychowaniem dzieci, kiedy są jeszcze małe. 
Ogólnie można powiedzieć, że ten podział 
na numerarie, przyłączonych i supernumera-
riuszy jest drugorzędny, dotyczy tylko stop-
nia dyspozycyjności. To co łączy wszystkich 
w Opus Dei to wspólny sposób odpowiedzi 
na powołanie do świętości, które mają wszyst-
kie osoby ochrzczone. Charyzmat św. Josema-
rii, czyli założyciela Opus Dei, polega na tym, 
że zostawił nam on pewną metodę, styl życia, 
sposób praktykowania cnót chrześcijańskich 
pozwalający zwykłemu wiernemu, żyjącemu 
normalnie w świecie, odpowiadać na powo-
łanie do świętości każdego dnia tam gdzie się 
jest. Oczywiście z owego charyzmatu mogą ko-
rzystać wszyscy, nie tylko ludzie należący do 
Opus Dei. I faktycznie korzystają.

Ile osób aktualnie mieszka w Dworku? 
Kim są te osoby?

Pamiętam, że jak zaczynałyśmy miesz-
kać w Dworku na stałe (w 2002 r.) było nas 
pięć. Oczywiście „na stałe” to w naszym przy-
padku pojęcie względne. Chodzi mi o to, że 
jest się na miejscu, a nie przyjeżdża tylko do 
prowadzenia kursu. No więc szybko okazało 
się, że pięć to zdecydowanie za mało. Dom 
jest przewidziany na około 50-60 osób, li-
cząc z Administracją. Pamiętam, że w tym 
pierwszym roku naszym największym stre-
sem było to, żeby żadna z nas nie zaczęła cho-
rować, bo pozostałe cztery chyba dostałyby 
ataku serca [śmiech]. Aktualnie jest nas dzie-
sięć. Są osoby z Warszawy, z południa Polski, 
dwie osoby z Peru. Ja pochodzę ze Zduńskiej 
Woli. Są osoby po studiach hotelarskich, filo-
logicznych, ekonomicznych.

Słyszałam, że raz w miesiącu odbywają się 
dni skupienia dla pań. Mogłaby Pani powie-
dzieć coś więcej na ten temat?

Dni skupienia to oferta dla osób mieszkają-
cych bliżej. To krótka forma skupienia i modli-
twy trwająca 2-3 godziny. Jest zawsze rozwa-
żanie prowadzone przez księdza, pogadanka, 
czas na osobistą modlitwę, wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu. Ważnym punktem 
dnia skupienia jest rachunek sumienia: czy-
tane pytania o różne aspekty życia duchowego. 
Z komentarzy osób uczestniczących wiem, że 
punkty rachunku sumienia bardzo poruszają, 
uświadamiają, nad czym warto pracować.

Mamy dni skupienia w drugą sobotę mie-
siąca po południu. Nie są dla wszystkich, tylko 
dla pań. Panowie mają też taką możliwość, ale 
w innym terminie. 

Pani Kasiu bardzo dziękuję za ten wy-
wiad. Może dzięki niemu któryś z Czytelni-
ków skusi się na udział w rekolekcjach.

Również dziękuję. Zapraszamy wszystkich 
na rekolekcje.

Aleksandra Łukasiak

mailto:gbpsiennica@poczta.fm
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Klub Senior+

Zapewnienie wsparcia seniorom, identyfi-
kowanie ich potrzeb, rozwijanie zainte-

resowań, propagowanie idei integracji mię-
dzypokoleniowej oraz zdrowego stylu życia, 
podtrzymywanie tradycji, upowszechnia-
nie kultury, sztuki i sportu – 
to zaledwie kilka z założeń 
leżących u podstaw działalno-
ści Klubu Senior+ w Siennicy. 
Efektem realizacji tych założeń 
jest … niekończąca się, wielo-
barwna przygoda. 

Klubowa grupa wokalna „Sienni-
czanki” dwukrotnie w minionym 
okresie miała okazję wystąpić przed 
własną publicznością. Pod czujnym 
okiem i uchem Moniki Pszkit – instruktora 
warsztatów wokalnych, Panie zaprezento-
wały się podczas Siennickich Spotkań Plene-
rowych oraz Kłosów Kultury Gminy Siennica. 
Na uwagę zasługuje fakt, że w czasie sierpnio-
wego występu Seniorki po raz pierwszy wy-
stąpiły w nowych strojach zaprojektowanych 
i wykonanych przez Joannę Żukowską – Dra-
biuk. Wszystkim, którzy nie widzieli i nie sły-
szeli, pozostaje uwierzyć na słowo – Panie wy-
glądały i brzmiały wyjątkowo pięknie. 

Muzyczna uczta miała miejsce również 27 
czerwca w Filharmonii Narodowej w War-
szawie. Tym razem Seniorki wystąpiły w roli 
odbiorców: wyjątkowo wrażliwych, wytrwa-
łych i zachwycająco eleganckich. Panie miały 
okazję wysłuchać koncertu „Z wdzięczności 
za serce” Młodzieżowej Polsko-Ukraińskiej 
Orkiestry Symfonicznej, pod batutą świato-
wej sławy dyrygentki Natalii Ponomarchuk, 
Utwory polskich i ukraińskich kompozytorów, 
poruszyły czułe struny, wzbudzając wiele pozy-
tywnych emocji. Równie emocjonujący okazał 
się kolejny dzień. 28 czerwca odbyła się długo 
wyczekiwana wycieczka do Torunia. W dniu, 
w którym w Siennicy (i nie tylko) z nieba spły-

wał żar, w kujawsko-pomorskim dla Seniorek 
tradycyjnie otworzyło się okno pogodowe, 
dające prawdziwe wytchnienie. Spacer po za-
bytkowej części miasta okraszony humory-
stycz- nymi opowieściami przewodnika, 

uprzyjemniał delikatny, letni desz-
czyk. Zajęcia w Muzeum Piernika, 
z których każdy wyszedł z własno-
ręcznie wykonanym smakołykiem 
oraz „Światła północy” w toruń-
skim planetarium to tylko część 
atrakcji. Kilka dni później Se-
niorki wzięły udział w następ-
nej wyprawie. 6 lipca Panie 
odwiedziły Ogród Botaniczny 
Polskiej Akademii Nauk w Po-
wsinie. Piękna pogoda umoż-

liwiła udział w warsztatach plenerowych, 
z których Panie, oprócz dużej porcji wiedzy, 
wyniosły własnoręcznie przygotowaną „wer-
sję turystyczną” odnóżek lawendy i wawrzynu 
szlachetnego. Ciekawe, co z tego wyrosło? Pod 
palmami, w otoczeniu kaktusów, w cieniu liści 
bananowca, wśród krzewów róż, na skał-
kach, otoczone wodą, a na ko-
niec… pod złotymi łukami! To 
musiała być udana wyprawa.

Lipiec upłynął pod znakiem 
wzmożonej aktywności fizycz-
nej. W Klubie Seniora o profilu 
sportowym – jak czasami żar-
tobliwie określamy to miejsce 

– nie powinno to dziwić. Za-
skakiwać może natomiast 
dyscyplina sportu, jaką tym 
razem upodobały sobie Seniorki. W lipcu pod-
czas zajęć sportowych królował tenis ziemny. 
Finalnie, przy współpracy z wolontariuszami 
z Banku Gospodarstwa Krajowego, wspiera-
jącymi Klub trzeci rok z rzędu, zorganizo-
wany został integracyjny turniej sportowy, do 
udziału w którym zaproszenie przyjęli również 
Seniorzy z Latowicza oraz Kałuszyna. W zma-
ganiach na korcie siennickiego Orlika, wzięło 

udział 32 zawodników. Triumfatorką została 
Jadwiga Milewska z Kałuszyna. Kolejne miej-
sca zdobyły sienniczanki: II. Ewa Kazimier-
czyk z Łękawicy, III. Zofia Gutfeter z Siennicy, 
IV. Teresa Kurdej ze Starogrodu. Zawodników 
walczących w pełnym słońcu, dzielnie wspie-
rała klubowa publiczność. Nagrodą dla wszyst-
kich były pamiątkowe medale oraz odpoczynek 
w pięknej, zacienionej części ogrodu Zespołu 
Szkół. Spotkanie zaszczyciła swą obecnością 
Ksenia Wąsowska – Sekretarz Gminy. Pomysło-
dawcą i organizatorem turnieju był Piotr Woj-
dalski, wspierany przez wolontariuszy z BGK. 
To kolejny turniej zorganizowany z inicjatywy 
siennickiego Klubu. Czyżby tradycja?

25 sierpnia klubowa kronika wzbogaciła się 
o kilka wyjątkowych wpisów. Ślad swojej obec-
ności w Siennicy pozostawił Premier RP Ma-
teusz Morawiecki; podkreślił rolę Klubu w bu-
dowaniu więzi międzyludzkich, a także złożył 
podziękowanie pracownikom oraz uczestni-
kom placówki. Dużym przeżyciem dla uczest-
niczek Klubu była również wizyta Minister 

Rodziny i Polityki Społecznej Marleny 
Maląg, która odwiedziła Seniorki 
podczas warsztatów plastycznych, 
przygotowanych i poprowadzo-

nych przez wolontariuszy – Annę 
Jackowską oraz Ryszarda Łubkow-
skiego. Możliwość bezpośredniej 
rozmowy stała się okazją do swo-
bodnej wymiany zdań, a także za-
prezentowania twórczości uczestni-
ków Klubu. Pani Minister zauważyła 

niezwykłą aktywność Seniorów a także 
dbałość o talenty i zainteresowania. 

Pozostajemy więc aktywni, dostosowując 
tempo do szeroko rozumianych możliwości. 
I patrzymy w przyszłość, oczekując kolejnej 
odsłony wielobarwnej przygody – tym razem 
w odcieniach jesieni.

Monika Wilk
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Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy
Przyjacielskie spotkania

Dnia 25 czerwca delegacja oraz poczet 
sztandarowy na zaproszenie naszych 

Przyjaciół z OSP Koziniec-Centrum (powiat 
wadowicki, Gmina Mucharz) wzięli udział 
w oficjalnym otwarciu nowo wybudowanej 
remizy strażackiej oraz przekazaniu lekkiego 
wozu ratowniczego. W drodze powrotnej od-
wiedziliśmy Wadowice.

Czas na „nowe”

12 sierpnia był dla OSP Siennica dniem, 
w którym uroczyście podsumowano 

całoroczne przedsięwzięcia naszej jednostki. 
Na placu przy OSP odbył się uroczysty apel 
z okazji:
• Otwarcia nowo wyremontowanej sali przy 

remizie OSP
• Przekazania strażackiego pojazdu UTV
• Otwarcia nowej siedziby oraz jubileusz 

10-lecia funkcjonowania Sali Tradycji i Hi-
storii OSP Siennica.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: 
Poseł na Sejm RP Czesław Mroczek, I Woje-
woda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Pre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP, Starosta Miński Antonii Jan Tarczyński, 
z-ca Starosty Mińskiego Witold Kikolski, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Mińskiego Miro-
sław Krusiewicz, Komendant Powiatowy PSP 
w Mińsku Mazowieckim st. bryg. Krzysztof 
Komorowski oraz Wójt Gminy Siennica Sta-
nisław Duszczyk.

W trakcie uroczystości dokonano poświęce-
nia i przekazania nowego pojazdu strażackiego 
UTV, który został sfinansowany ze środków 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożar-
nej oraz Gminy Siennica.

Apel był okazją do uhonorowania medalami 
zasłużonych druhów. I tak Złotym Medalem 
Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zo-
stali: dh Stanisław Antosiewicz oraz dh Sta-
nisław Szczęsny; Srebrnym Medalem dru-
howie Krzysztof Zgódka, Bartłomiej Czajka, 
Arkadiusz Pieńkowski, Radosław Kalinowski, 
Zbigniew Zgódka, Lech Stachera, Przemysław 
Ceregra; Brązowym Medalem druhowie Pa-
tryk Wąsowski, Adam Zajma, Patryk Długa-
szek, Rafał Malinowski, Krzysztof Podrucki, 
Kamil Malinowski, Paweł Ceregra, Michał 
Szczęsny. Odznaką Strażak Wzorowy dh. Iza-
bela Czajka.
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Po okolicznościowych przemówieniach zapro-
szonych gości dokonano uroczystego otwar-
cia nowej siedziby Sali Tradycji i Historii OSP 
Siennica, której pomysłodawcą i kustoszem już 
od dekady jest dh Leszek Dąbrowski. Zgroma-
dzone zbiory świadczą o bogatej, ponad 100 – 
letniej tradycji naszej OSP, z którą warto się 
zapoznać.

Na zakończenie została uroczyście otwarta ge-
neralnie wyremontowana sala w remizie, która 
była dla nas priorytetowym zadaniem, ale też 
największym wyzwaniem w ostatnim roku. 
W lipcu 2021 podpisaliśmy umowę z Urzę-
dem Marszałkowskim na dotację w wysoko-
ści 107 086 zł. Już jesienią rozpoczęliśmy prace 
rozbiórkowe Sali, gdzie napotkaliśmy na wiele 
niespodzianek, np. odkryliśmy trzy warstwy 
drewnianej podłogi, czy nikomu wcześniej nie 
znane piwnice pod łazienką. Jednak najwięk-
szym naszym problemem stała się pogłębiająca 
się inflacja oraz gwałtownie rosnące ceny ma-
teriałów budowlanych. Pod koniec lutego prace 
remontowe zostały wstrzymane ze względu na 
wybuch wojny na Ukrainie, nasza remonto-
wana sala stała się tymczasowym magazynem 

darów dla walczącej Ukrainy. Nadrzędnym ce-
lem dla strażaków stała się spontaniczna akcja 
pomocy, w której główną rolę odegrali miesz-
kańcy Siennicy. 

Był to moment zawahania, czy uda nam się do-
kończyć rozpoczętą inwestycję. Podjęliśmy de-
cyzję o zmianach w kosztorysie wynikających 
z rosnących cen. Rozpoczęliśmy poszukiwania 
sponsorów oraz możliwości pozyskania dodat-
kowych środków. Jednym z takich rozwiązań 
był zorganizowany strażacki bal karnawałowy. 
Z pomocą przyszli nam również niezwodni 
mieszkańcy Siennicy, którzy wsparli nas swoją 
pracą oraz finansowo.

Największe podziękowania należą się druhom 
strażakom, którzy poświęcali swój prywatny 
czas i siły pracując na wszystkich frontach ro-
bót. Remont sali OSP zakończył się 12 sierpnia 

o godzinie 1:00 w nocy, a efekt końcowy prze-
szedł nasze najśmielsze oczekiwania. 

W styczniu 2022 Gminna Biblioteka Pu-
bliczna przeniosła swoją siedzibę do nowego 
budynku. Po wielu rozmowach z Wójtem do-
staliśmy zgodę na przeniesienie naszej Sali Tra-
dycji i Historii do pomieszczeń po bibliotece. 
Rozpoczęliśmy równoległy remont, którego 
w znacznej mierze dokonali chłopcy z MDP 
pod nadzorem dh. Kazimierza Frelka i dh. 
Leszka Dąbrowskiego.

Zarząd OSP Siennica dziękuje wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do realizacji tych trzech 
przedsięwzięć.

Bartłomiej Czajka
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UKS Berek Żaków
Srebrne medale  
na Igrzyskach

31 maja drużyna tenisowa w składzie: 
Oskar Śluzek, Szymon Świder i Daniel 

Nieprzecki (wszyscy rocznik 2009) oraz trener 
Janusz Wójtowicz wywalczyli srebrne medale 
na etapie wojewódzkim XXIV Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2022 oraz awans 
do finału ogólnopolskiego w Rawie Mazowiec-
kiej. Organizatorem Igrzysk na etapie woje-
wódzkim był Szkolny Związek Sportowy War-
szawy i Województwa Mazowieckiego oraz 
Ministerstwo Sportu i Turystyki RP. Zawod-
nicy z Żakowa pokonali drużyny m.in. z War-
szawy, Radomia, Płocka, czy Gostynina, czyli 
zaplecze tenisowej superligi. 

Mistrzowie oraz wicemistrzowie Wojewódz-
kich Igrzysk z poszczególnych województw 
spotkali się w dniach 6 – 8 czerwca w finale 

ogólnopolskim w Rawie Mazowieckiej. Osta-
tecznie żakowska drużyna uplasowała się na 
15. miejscu w kraju. To wielki zaszczyt wystar-
tować w imprezie tej rangi i znaleźć się w gro-
nie 24 najlepszych dziecięcych drużyn w kraju 
(tyle drużyn dopuszczono do udziału w finale).

Tym, którzy nie śledzili naszej tenisowej drogi 
do ogólnopolskiego finału, przypominamy: 

17 marca żakowska drużyna wywalczyła złoto 
na Mistrzostwach Powiatu Mińskiego w teni-
sie stołowym oraz awans do Mistrzostw Re-
gionu. 4 kwietnia zawodnicy zwyciężyli na 
Mistrzostwach Regionu w Siedlcach odby-
wających się pod nazwą: Międzypowiatowe 
Igrzyska Dzieci. Tytuł Mistrza i zwycięstwo, 
które stało się udziałem naszych zawodników, 
dało im awans do Mistrzostw Województwa 
Mazowieckiego.

Drodzy Zawodnicy, Trenerze – gratulujemy 
wspaniałych wyników i życiowych osiągnięć. 
Jesteśmy z Was dumni! 

Anna Duszczyk
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Sprostowanie
do artykułu „Promocja książki – także 
o Siennicy” z nr. 2 (13) 2022:

Pomyłka dotyczy nagrobka „cześnika łom-
żyńskiego Mikołaja Tuszyńskiego” (tego 
sformułowania użyto w artykule).

Prawidłowa informacja: nagrobek staro-
sty łomżyńskiego Mikołaja Troszyńskiego 
herbu Rogala; jego wieś rodowa to Troszyn; 
na nagrobku zapisano jego urząd jako sta-
rosty łomżyńskiego i takowego powinno się 
używać pisząc o tym nagrobku. Stanowi-
sko cześnika pełnił dowodnie w latach 1558-
1564, tylko nie wiadomo czy do śmierci; 
nawet w rejestrze poborowym z 1576 r. zo-
stał wymieniony bez pełnionego urzędu, 
wzmianka pośmiertna, zm. w 1575 r.

Dziękujemy Erykowi Szubińskiemu, auto-
rowi książki o Siennicy w opublikowanej 
w 2020 r., za sprostowanie i uzupełnienie 
informacji.

Zachęcamy do lektury tejże książki – „Dzieje 
osadnictwa obszaru Gminy Siennica w po-
wiecie mińskim od pradziejów po nowożyt-
ność” na: www.polona.pl       Laureatką konkursu z numeru 13. została… 

Marta Król z Krzywicy, która wymieniła 
najwięcej przysiółków znajdujących się na tere-
nie Gminy Siennica. Gratulujemy i zapraszamy 
do Redakcji po odbiór nagrody.

Dziękujemy członkowi Sekcji historycznej GBP 
– Zbigniewowi Szubertowi za słowo eksperckie 
podczas rozstrzygania konkursu.

Wkrótce w „Sienniczce” więcej na temat 
przysiółków.

Kolejny konkurs wiąże się ze zbliżającym się 
Narodowym Świętem Niepodległości.

Proponujemy edukacyjną zabawę w „Patrio-
tycznego promotora miejsc pamięci narodo-
wej”. Zadanie polega na wykonaniu pracy gra-
ficznej lub plastycznej (płaskiej, w formacie A4) 
prezentującej wybrane miejsce pamięci naro-
dowej znajdujące się na terenie Gminy Sien-
nica. Można opracować również nieistniejące 
już miejsca, by przywołać o nich pamięć.

Treść i forma opracowań dowolna; mile wi-
dziane ciekawostki i oryginalne podejście do 
tematu. Autorzy najciekawszych prac otrzy-
mają nagrody.

Prace można nadsyłać do 30 listopada 2022 
r. mailowo (pliki graficzne pdf, jpd lub png): 
gbpsiennica@poczta.fm lub składać osobiście 
(prace plastyczne) w siedzibie Redakcji wraz 
z wypełnioną kartą zgłoszenia (do pobrania 
na bibliotekasiennica.pl zakładka: Sienniczka).

Zapraszamy do zabawy!          

Uwaga!  
Konkurs!
Spróbuj swoich sił!

Info
Istnieje możliwość nadsyłania materiałów 

– tekstów i zdjęć (jako osobne pliki) do 
następnego numeru Czasopisma do dnia 
5 grudnia 2022 r. 

Teksty: max. 4 000 znaków (ze spa-
cjami); zdjęcia: ok. 3-5 szt., dobrej jako-
ści: 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 arty-
kułów nazwiskami autorów. Z góry dzięku-
jemy i zapraszamy do współtworzenia naszej 
Sienniczki.        
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