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40 - lecie
Gminy Siedliszcze

G

mina jest obecnie podstawow¹ jednostk¹
samorz¹du terytorialnego w Polsce. Utworzenie
Gmin (zlikwidowanych w 1954r.) nast¹pi³o na
mocy ustawy z dnia 29 listopada 1973 r. o utworzeniu
gmin i zmianie ustawy o radach narodowych
i stanowi³o kolejny etap kszta³towania siê aparatu
administracji terenowej w Polsce.
Gmina Siedliszcze w dzisiejszym kszta³cie
powsta³a 40 lat temu - 1 stycznia 1973 roku uchwa³¹
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, a podstawy
prawne dzia³ania administracji gminnej w obecnym
zakresie uregulowa³a ustawa z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym.
Z okazji 40 – lecia Gminy Siedliszcze zosta³y
wykonane numizmaty okolicznoœciowe - „5 dukatów
Siedliskich”.
AWERS

REWERS
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Mieszkañcy Gminy Siedliszcze !!!

S

zanowni pañstwo, samorz¹d gminy Siedliszcze zdecydowa³ o podjêciu kroków
w celu odzyskania praw miejskich przez miejscowoœæ Siedliszcze. Pragnê na wstêpie
rozwiaæ obawy, dotycz¹ce wysokoœci podatków i op³at lokalnych . Wysokoœæ tych
obci¹¿eñ dla gminy i miejscowoœci, która jest miastem w ¿adnym stopniu nie jest
zwi¹zana z posiadaniem praw miejskich. Wysokoœæ stawek podatków i op³at lokalnych
ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y i jak dotychczas s¹ one na umiarkowanie, niskim
poziomie.
Sk³adaj¹c wniosek o nadanie praw miejskich do MSWiA chcemy wykazaæ,
¿e Siedliszcze posiada instytucje o znaczeniu ponadlokalnym, jak szko³a œrednia, szpital,
Stacja pogotowia Ratunkowego, Dom Dziecka, jest siedzib¹ Dekanatu.
W Siedliszczu mamy wyraŸnie wykszta³cony rynek, z promieniœcie rozchodz¹cymi
siê ulicami, infrastrukturê komunaln¹. Wiêkszoœæ mieszkañców jest zatrudniona poza
rolnictwem. Poprzez uzyskanie praw miejskich podnosimy presti¿ Siedliszcza, wzrasta
ranga i znaczenie ca³ej gminy, dostêpnoœæ œrodków adresowanych do miast, jest szans¹ na
przyci¹gniêcie inwestorów oraz podniesienie atrakcyjnoœci Siedliszcza dla m³odych
mieszkañców.
Dajemy sygna³, ¿e znajduj¹ siê tutaj instytucje ponadlokalne , które nie wystêpuj¹
na terenach wiejskich. Dziêki temu, oraz korzystnemu po³o¿eniu przy drodze krajowej,
mo¿emy przyci¹gn¹æ osoby i instytucje, które chc¹ inwestowaæ, tworzyæ miejsca pracy.
Stwarzaj¹c warunki do inwestowania, ustalaj¹c niskie podatki mo¿emy w ten sposób
stymulowaæ rozwój ca³ej gminy.
Odzyskanie praw miejskich, nie jest dla mieszkañców gminy ¿adnym zagro¿eniem,
jak staraj¹ siê niektórzy interpretowaæ, jest du¿¹ szans¹ dla wszystkich naszych obecnych,
jak te¿ przysz³ych mieszkañców. Jedynym kosztem zmiany statusu miejscowoœci na
miasto bêdzie zmiana szyldów, tablic i piecz¹tek w urzêdzie.
Podejmijmy tê próbê wspólnie, w og³oszonych przez Wójta Gminy Siedliszcze
konsultacjach, podejmijmy wszyscy zgodn¹ z naszym sumieniem odpowiedzialn¹
decyzjê, maj¹c na uwadze dobro ca³ej naszej gminy.
Hieronim Zonik

Nasze podatki do naszej gminy

Z

wracam siê do Pañstwa z apelem o rozlicznie swoich
dochodów wed³ug miejsca zamieszkania.

Istotnym Ÿród³em dochodów bud¿etu gminy s¹
udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od osób
prawnych i od osób fizycznych zamieszka³ych na terenie
gminy Siedliszcze.
Do bud¿etu Gminy wp³ywa ponad 36 % udzia³ów w podatku
dochodowym odprowadzanym przez osoby, które
zamieszkuj¹ na terenie Gminy Siedliszcze i rozliczaj¹ swoje
dochody w Urzêdzie Skarbowym w Che³mie.
Maj¹c na uwadze fakt, ¿e wielu Mieszkañców naszej
Gminy rozlicza swoje dochody wed³ug miejsca zameldowania
w innych gminach zwracamy siê do Pañstwa z apelem o:
rozliczanie swoich dochodów wed³ug miejsca zamieszkania.
Pañstwa podatki trafi¹ wówczas do bud¿etu Gminy

Siedliszcze i bêd¹ mog³y byæ wydatkowane na zaspokajanie
bie¿¹cych potrzeb mieszkañców, m.in. na rozwój
infrastruktury, wydatki w zakresie oœwiaty, opieki spo³ecznej,
ochrony przeciwpo¿arowej, us³ug administracyjnych,
gospodarki komunalnej, ochrony œrodowiska, kultury i sportu i
inne.
¯eby Pañstwa podatki trafi³y do bud¿etu gminy
Siedliszcze wystarczy wype³niæ formularz NIP-3 lub NIP-1
i zaznaczyæ w nim gminê Siedliszcze jako miejsce
zamieszkania. Formularz nale¿y dostarczyæ do Urzêdu
Skarbowego lub Urzêdu Gminy Siedliszcze. Nastêpnie przy
corocznym sk³adaniu PIT-ów nale¿y wpisaæ jako miejsce
zamieszkania gminê Siedliszcze.
Z wyrazami szacunku
Hieronim Zonik
Wójt Gminy Siedliszcze
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INWESTYCJE GMINNE 2014

S

amorz¹d gminy Siedliszcze w 2014 r. planuje
kolejne inwestycje, g³ównym Ÿród³em dofinansowania s¹ jak w latach poprzednich przede
wszystkim œrodki z funduszy unijnych, pozyskujemy
jeszcze œrodki z koñcz¹cej siê perspektywy finansowej
2007-2013.
Lokalna grupa dzia³ania Promenada S12 któr¹
za³o¿y³y gminy Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec
Fabryczny, Che³m, Sawin i miasto Rejowiec Fabryczny
dysponuje jeszcze œrodkami na dofinansowanie
inwestycji jakie mieszcz¹ siê w zakresie tzw. ma³ych
projektów. Planujemy korzystaj¹c z tego funduszu
wybudowaæ place zabaw w: Siedliszczu (przy osiedlu
domków jednorodzinnych), w Bezku, Bezku Kolonii
(przy osiedlach) i w Brzezinach. Ponadto w Anusinie jest
wykonywany remont œwietlicy, si³ownia, boiska do pi³ki
rêcznej i siatkowej oraz plac zabaw. W Majdanie
Zahorodyñskim kolejne obiekty przy zbiorniku retencyjnym w tym wybudowana altana.
Przy boisku LZS Siedliszcze bêd¹ wybudowane
dodatkowe trybuny dla kibiców. LGD Promenada S12
planuje og³osiæ w maju jeszcze jeden nabór wniosków na
dofinansowanie, wstêpnie planujemy wykonanie altany
w parku przy szpitalu w Siedliszczu, oraz prace przy
skansenie.
W roku 2013 wspólnie z samorz¹dem województwa lubelskiego wybudowaliœmy chodnik przy
drodze wojewódzkiej w Siedliszczu, w 2014 roku bêdzie
wybudowane oœwietlenia tego odcinka drogi. Wspólnie
ze Starostwem powiatowym w Che³mie, wybudowany
zosta³ chodnik w Woli Korybutowej z parkingiem przy
cmentarzu w tej miejscowoœci.
Po raz czwarty spodziewamy siê otrzymaæ
dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych tzw.” Schetynówki” zg³osiliœmy drogê
gminn¹ w Nowym Chojnie Pierwszym, natomiast
z korzystaj¹c z mo¿liwoœci otrzymania dofinansowania
z funduszu rekultywacji gruntów wykonamy nowa
nawierzchniê na drodze w Chojnie Starym. Podjêliœmy
tak¿e decyzjê w sprawie budowy dróg gminnych w kilku
miejscowoœciach, m.in. w Brzezinach i Majdanie
Zahorodyñskim.
Z³o¿ony zosta³ tak¿e wniosek i podpisana umowa
z Urzêdem Marsza³kowskim województwa Lubelskiego
na budowê odcinka wodoci¹gu i kanalizacji na nowym
osiedlu domków jednorodzinnych w Siedliszczu,
wykonana zostanie tak¿e kanalizacja sanitarna przy
osiedlu w Bezku Kolonii.
Przygotowaliœmy dokumentacjê techniczn¹ dla
ostatnich miejscowoœci gdzie nie zosta³y dotychczas

wybudowane wodoci¹gi w: Kamionce, Brzezinach i Woli
Korybutowej Kolonii, zlecone zosta³o tak¿e wykonanie
dokumentacji dla miejscowoœci Lechówka .
Rozpoczêcie inwestycji uzale¿nione jest od
mo¿liwoœci uzyskania dofinansowania, Urz¹d
Marsza³kowski w Lublinie og³osi³ konkurs z PROW na
œrodki w ramach dzia³ania podstawowe us³ugi dla
ludnoœci z oszczêdnoœci z lat poprzednich, z³o¿yliœmy
wniosek i oczekujemy na jego rozpatrzenie. Podobnie
z planowan¹ budow¹ przepompowni wody
w Chojnie Starym, dotychczas mieszkañcy Chojna
Nowego korzystali z ujêcia wody w Wólce Kañskiej.
Chcemy dla tych mieszkañców dostarczyæ wodê z ujêcia
w Siedliszczu i planowana przepompownia wody ma byæ
rozwi¹zaniem.
Wa¿ne jest, ¿e gmina jest przygotowana do
realizacji tych inwestycji, korzystanie z dofinansowania
to szansa na pokrycie w 75% kosztów kwalifikowanych
z œrodków zewnêtrznych.
W bie¿¹cym roku, wykonana zosta³a
termomodernizacja budynku administracyjnego
w Siedliszczu, dziêki temu zmniejsz¹ siê koszty
ogrzewania w latach nastêpnych, a jednoczeœnie obiekt
zmieni³ swój wygl¹d.
Ogó³em wartoœæ wymienionych inwestycji to
ponad 1500 tys. z³. Mamy tak¿e du¿¹ szansê na uzyskanie
dotacji na modernizacjê oddzia³ów przedszkolnych przy
szko³ach podstawowych z Europejskiego funduszu
Spo³ecznego. Z przyjêtych za³o¿eñ wynika, ze na jeden
oddzia³ mo¿na uzyskaæ 87 270,05 z³. Wa¿ne jest, ¿e jest
to szansa uzyskania wsparcia bez koniecznoœci
wniesienia wk³adu w³asnego. Wœród kwalifikowanych
kosztów znajduj¹ siê miêdzy innymi: organizacja placu
zabaw, dostosowanie pomieszczeñ oraz zakup
wyposa¿enia. Z³o¿yliœmy tak¿e wniosek o dofinansowanie do PFRON na zakup nowego autobusu dla WTZ
w Majdanie Zahorodyñskim i istnieje du¿a szansa na
dofinansowanie tego zakupu w 80%.
Wykonujemy tak¿e dokumentacjê dla wykonania
przebudowy skrzy¿owania ulic Lubelskiej i spacerowej
w Siedliszczu. Poniewa¿ w najbli¿szym czasie
przyst¹pimy do zmian w planie zagospodarowania
gminy, m.in. zamierzamy powiêkszyæ tereny
przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe w
obszarze pomiêdzy istniej¹cym osiedlem domków, a
ulic¹ Spacerow¹. Powiêkszyæ teren na wydobycie piasku
w Lechówce i przeznaczyæ nowe tereny na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w Nowym Chojnie.
H. Zonik

,,Cudze chwalicie - swego nie znacie,,
- zabytki naszej gminy.

Czêœc III
Dwór w Chojeñcu

N

iewielki dwór w Chojeñcu zosta³ zbudowany ok. 1830
roku przez Wojciecha Dominika Wêgleñskiego.

Budynek dworu murowany (z kamienia wapiennego
i ceg³y) parterowy na rzucie prostok¹ta z ryzalitem œrodkowym od
strony frontowej przykryty niskim dwuspadowym dachem podbitym blach¹. Wnêtrze dworu dwutraktowe
o uk³adzie symetrycznym. Z prawej strony
póŸniejsza dobudówka.
W drugiej po³owie XVIII wieku
Chojeniec (zwany Chojecinem) wymieniony jest
jako wieœ i folwark wchodz¹cy w sk³ad klucza
Siedliskiego, nale¿¹cego do Wojciecha Józefa
Longina Wêgleñskiego Kasztelana che³mskiego,
a od 1787 r. do jego nastêpcy Antoniego
Leopolda Wêgleñskiego. W roku 1821 jego syn
Wojciech Dominik Wêgleñski otrzymuje
Chojeniec i przenosi siê tam aby rozpocz¹æ
samodzieln¹ gospodarkê wraz z ¿on¹ Emili¹.
W Chojeñcu gospodaruje do roku 1829 kiedy to
umiera jego ojciec. Wojciech Dominik staje siê
dziedzicem ca³ego klucza Siedliskiego wraz
z Chojeñcem, Wol¹ Korybutow¹, Janowic¹,
Majdanem Zahorodyñskim, Borowem, Dorohucz¹ i czêœci¹ Chojna Starego. Wojciech
Dominik Wêgleñski ginie w Powstaniu Styczniowym (w 1863r.
prawdo podobnie w potyczce w Chojnie Starym) jego szcz¹tki
spoczywaj¹ w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Paw³owie.
Po œmierci dziedzica maj¹tek dziedziczy jego ¿ona Emilia oraz
zamê¿ne ich córki: Maria z Wêgleñskich Rulikowska, Seweryna
z Wêgleñskich Moraczewska, Anna z Wêgleñskich Trzecieska
oraz spadkobiercy po Zofii z Wêgleñskich Wiktorowej. Od tego
czasu nastêpuje wydzielenie poszczególnych folwarków
i przylegaj¹cych obszarów ziemskich z klucza Siedliszcze tj.
Chojna, Chojeñca, Woli Korybutowej itd. co potwierdzaj¹
za³o¿one w tym czasie oddzielne ksiêgi wieczyste. Siedliszcze
wraz Chojeñcem otrzyma³a Emilia z Radwañskich Wêgleñska,
która umiera w 1881 roku, a maj¹tek przekazuje Stanis³awowi
Moraczewskiemu-Trzecieskiemu. W 1894 roku uszczuplony ju¿
bardzo maj¹tek Siedliszcze kupuje Edward Przegaliñski. Na
podstawie analizy kolejnych w³aœcicieli wpisanych do ksi¹g
wieczystych dóbr Siedliszcza i Chojeñca do 1911roku, to jest do
czêœciowej parcelacji dóbr i oddzieleniu od Siedliszcza
pozosta³ych przy nim folwarków, we dworze w Chojeñcu
zamieszkuje rz¹dca, lub dzier¿awca folwarku, natomiast
w³aœciciele w Siedliszczu. Dopiero w 1911 roku kiedy Chojeniec
kupuje za 130 tys. z³. Henryk Poraziñski, dwór zostaje
przystosowany do pe³nienia funkcji skromnej rezydencji
w³aœcicieli. Niestety niewielki maj¹tek ziemski nie przynosi
zysków, a okres I Wojny Œwiatowej i zad³u¿enia w Towarzystwie

Kredytowym Ziemskim przyczyniaj¹ siê do parcelacji maj¹tku.
Dzia³ki ziemi zostaj¹ podzielone miêdzy rolników z Kol.
Chojeniec. Ostatnimi w³aœcicielami maj¹tku w Chojeñcu a¿ do
reformy rolnej w 1945 roku byli Józef i Józefa Zdowczyñskich
Sterpejkowicz-Wersoccy. Pozosta³oœci dawnych budynków
gospodarczych oraz istniej¹ce starsze drzewa wskazuj¹, ¿e zieleñ
towarzysz¹ca folwarkowi ma tutaj dawn¹
tradycjê zw³aszcza, ¿e sprzyja³y temu warunki
silnie zawilgoconego siedliska przy sadzawkach
dostarczaj¹cych wodê na potrzeby gospodarstwa. Na podstawie wielu drzew rosn¹cych
na wzgórzu gdzie stoi dwór mo¿na przypuszczaæ, ¿e za³o¿enie ogrodowe o charakterze
parku spacerowo-ozdobnego mog³o powstaæ
dopiero w pocz¹tku XX wieku. Wczeœniej
istnia³y tu g³ównie ogrody o charakterze
u¿ytkowym. Potwierdza to wiek drzew
(œwierków pospolitych, klonów, brzóz i sosny
czarnej), które posadzone zosta³y celem
wprowadzenia efektów plastycznych w zakresie
barw i form. Przyk³adem tu jest kontrastowe
zestawienie sosny czarnej i brzozy brodawkowatej. By³o to zgodne z duchem ogrodów
krajobrazowych prze³omu XIX i XX wieku.
Twórca za³o¿enia bardzo trafnie wykorzysta³
istniej¹ce naturalne walory terenu z bogatym
orzeŸbieniem oraz sadzawkami uzyskuj¹c wnêtrza o charakterze
naturalistycznym, a jednoczeœnie efekty widokowe za wzgórza, na
którym stoi dwór. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e najefektowniejsze pod
wzglêdem kompozycji zieleni by³y tereny wzgórza z dworem, a
szczególnie najbli¿sze otoczenie budynku z rabatami, trawnikami
i ogrodem kwiatowym. Niestety brak jakichkolwiek informacji

Rys. A. Zawiaczyñski

oraz przekazów ikonograficznych i karto graficznych sprzed 1944
roku nie pozwala rzeczow¹ próbê rekonstrukcji.
U¿ytkowanie
dworu na potrzeby szko³y ca³kowicie
przyczyni³y siê do zatarcia dawnych alejek spacerowych,
klombów, zginê³o wiele drzew powalonych przez burzê lub po
prostu wyciêtych. Powsta³y boiska
i place zabaw. Nowe
nasadzenia drzewostanu nieodwracalnie zmieni³y charakter parku
i przys³oni³y budynek dworu. Zespó³ ogrodowo-parkowy
obejmuje ogó³em 4,20 ha, w tym 0,6 ha zajmuj¹ sadzawki.
Naturaln¹ granic¹ wyznaczon¹ od strony po³udniowej jest droga
obiegaj¹ca ³ukiem wzgórze dworem, obsadzona pojedyncz¹ alej¹
wierzbo-akacjow¹ oraz od pó³nocy i wschodu strumieñ zasilaj¹cy
sadzawki, któremu towarzysz¹ olchy, wierzby i lipy. Na zachód od

dworu rozci¹gaj¹ siê pozosta³oœci sadu. Od po³udnia wzgórza z
dworem ogranicza droga i zwarty szpaler lip z niewielkim
czêœciowo zaroœniêtym oknem widokowym na osi dworu, które
odgrywa istotn¹ rolê w powi¹zaniu z dalszym krajobrazem ni¿ej
po³o¿onych ³¹k i pól. Najwa¿niejszymi elementami scenerii
ogrodowej s¹ sadzawki decyduj¹ce o naturalistycznym
charakterze za³o¿enia.
Na terenie parku dworskiego w 2008 roku realizowany by³ jeden z
odcinków cyklicznego programu TVP Lublin ,,By³o...nie minê³o,,
pod redakcja Adama Sikorskiego.
Obecnie dwór w Chojeñcu wraz z ca³ym parkiem jest w³asnoœci¹
prywatn¹ i przechodzi kompleksowe remonty w celu
przywrócenia jego dawnej œwietnoœci.

Majówka - Fotorelacja

A. Zawiaczyñski
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Uroczystoœci œwiêta kobiet
7 marca (pi¹tek) w Zespole Szkó³ im. H. Sienkiewicza
w Siedliszczu odby³y siê obchody „Dnia Kobiet”, organizowane
przez Wójta Gminy Pana Hieronima Zonika.
W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad dwieœcie kobiet z ró¿nych
œrodowisk w naszej gminie m.in.: rady gminy, rad so³eckich, kó³
gospodyñ, przedsiêbiorców, pracowników administracji
i jednostek bud¿etowych.
Wszystkie Panie otrzyma³y symboliczny kwiat goŸdzika,
które wrêczali Wójt Gminy Hieronim Zonik wraz ze swoim
zastêpc¹ Grzegorzem Jêdruszakiem i przewodnicz¹cym rady
gminy Panem Wies³awem Pra¿nowskim oraz przedstawiciele
Rady Powiatu: Tomasz Szczepaniak – Przewodnicz¹cy Rady
i Radny Longin Lekan.
Obchody zakoñczy³y artystyczne wystêpy uczniów Zespo³u
Szkó³, zespo³u „Siedliszczanie znad Wieprza” wraz
z zaprzyjaŸnionymi cz³onkami zespo³u £opieñczacy z £opiennika
Górnego.
Red.

9

10
Rocznica Powstania Styczniowego
19 lutego 2014r. w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Romualda Traugutta w Siedliszczu odby³a siê
uroczysta akademia poœwiêcona 151 rocznicy powstania
styczniowego.
W ubieg³ym roku obchodom rocznicowym nadano wysok¹
rangê. Senat Rzeczypospolitej og³osi³ rok 2013 rokiem Powstania
Styczniowego. Honorowy patronat nad uroczystoœciami
rocznicowymi obj¹³ Prezydent Bronis³aw Komorowski. Spo³eczeñstwo Siedliszcza oraz m³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego, które 10 lat temu przyjê³o imiê dyktatora Powstania
Styczniowego Romualda Traugutta, co roku czci pamiêæ
bohaterów tego najwiêkszego zrywu narodowego w historii
Polski.
Uroczystoœci otworzy³ dyrektor szko³y Wies³aw Pra¿nowski,
który powita³:
- Wicestarostê Che³mskiego - P. Mariê Patrê,
- Wójta Gminy Siedliszcze - P. Hieronima Zonika
- Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Che³mskiego - P. Tomasza
Szczepaniaka

Konkurs Poetycki im. Wac³awa
Iwaniuka rozstrzygniêty
14 grudnia 2013 r. w Domu Kultury odby³o siê podsumowanie
VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wac³awa
Iwaniuka, któremu towarzyszy zawsze tzw. Siedliska Biesiada
Literacka. Konkurs corocznie organizowany jest przez Wójta
Gminy Siedliszcze wraz z Wydawnictwem TAWA, Gminnym
Oœrodkiem Kultury w Siedliszczu oraz Pismem LiterackoArtystycznym Egeria.
To coroczne spotkanie mi³oœników poezji na dobre wpisa³o siê
w nasz siedliski krajobraz kulturalny. Podsumowanie konkursu
zawsze stanowi okazjê do spotkania z poezj¹ , poznania bli¿ej
laureata konkursu oraz jego patrona- Wac³awa Iwaniuka.
Tegorocznym zwyciêzc¹ zosta³ Jerzy Fryckowski z Dêbnicy

G£OS SIEDLISZCZA
- m³odzie¿ oraz nauczycieli Gimnazjum w Siedliszczu oraz
naszego liceum.
Nastêpnie wrêczono nagrody uczniom gimnazjum i liceum, którzy zostali zwyciêzcami konkursu o Powstaniu
Styczniowym:
Gimnazjum:
1. Magdalena Karwat
2. Magdalena Krzyœ
3. Szymon Pêkala
Liceum:
1. Iwona Wasilew
2. Katarzyna Rusin
3. Bo¿ena Œliwka
W dalszej czêœci g³os zabra³ Wójt Gminy Siedliszcze
Hieronim Zonik. Po wyjœciu delegacji uczniów do z³o¿enia
wieñca i zapalenia zniczy na pomniku poleg³ych powstañców
"Gloria victis" odby³a siê czêœæ artystyczna w wykonaniu uczniów
liceum pod kierunkiem P. Daniela Œliwiñskiego.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê ogniskiem z poczêstunkiem na placu
przed szko³¹.
W. Pra¿nowski

G£OS SIEDLISZCZA
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Kaszubskiej – autor tomiku poetyckiego „Chwile siwienia”. Laureat
otrzyma³ nagrodê g³ówn¹, któr¹ niezmiennie jest pami¹tkowy
medal oraz druk nagrodzonego tomiku poetyckiego. Twórczoœæ
Pana Jerzego zosta³a najwy¿ej oceniona spoœród 56 zestawów
wierszy nades³anych na konkurs. W tym roku komisja pracowa³a w
nastêpuj¹cym sk³adzie: Henryk Radej, Leszek Tymiakin,
Waldemar Taurogiñski, a nad ca³oœci¹ czuwa³ Pan Marian
Kawa³ko. W uzasadnieniu jury czytamy „Œwiat przedstawiony w
wierszach J. Fryckowskiego, ujêtych w zestawie „Chwile siwienia”
jest konkretny i rozpoznawalny, wrêcz do wskazania na mapie
(dworzec w Chojnicach, Katowice, Kraków, wiadukt w Poznaniu,
Licheñ). Wszystko uporz¹dkowane, skoñczone, bliskie odbiorcy i

z gracj¹ podane. Ale to tylko poetyckie chwyty autora, którego
jêzyk filtruje rzeczywistoœæ poprzez literackie sito i melodiê fraz, a
tradycyjny sposób wierszowania przemieszany z nowoczesnym
sprawiaj¹, ¿e poezja ta jest czytelna i trafia do wra¿liwoœci
czytelnika.”
Wszyscy przybyli na Siedlisk¹ Biesiadê Literack¹ otrzymali
tomik poezji laureata. Sam nagrodzony ciekawie opowiada³
o swoich poetyckich inspiracjach, recytowa³ utwory z nagrodzonego tomiku. W tym roku Siedliskiej Biesiadzie Literackiej
towarzyszy³ koncert wokalno-instrumentalny przygotowany przez
Jolantê i Weronikê Jêdruszak oraz Piotra Przebiorowskiego.

Udane Ferie w Domu Kultury

Okaza³o siê ono nies³ychanie potrzebne i g³êboko zapad³o
dzieciom w pamiêæ. Jeszcze w pi¹tek niektórzy z uczestników ferii
opowiadali swoje wra¿enia z poniedzia³kowego Dnia
Medycznego.
We wtorek , mimo du¿ego wiatru i mrozu a tak¿e sporej
iloœci œniegu, który pozasypywa³ drogi, uda³o nam siê wyjechaæ na
wycieczkê do Gospodarstwa Agroturystycznego ARKA w Sernikach niedaleko Lubartowa. Tam spêdziliœmy mi³o czas
zwiedzaj¹c mieszkaj¹ce w gospodarstwie ró¿ne zwierzêta. Po
zwiedzaniu wziêliœmy udzia³ w kuligu i grillowej uczcie.
Zadowoleni, choæ trochê zmarzniêci wróciliœmy do Siedliszcza.
W kolejnych dniach równie¿ nie zabrak³o uœmiechu
i dobrej zabawy. Piekliœmy wspólnie
du¿e ciasto, które smakowa³o wyœmienicie, ogl¹daliœmy bajki, wykonywaliœmy ró¿ne prace plastyczne, by³o
du¿o weso³o i przyjemnie.
Na zakoñczenie ferii, w pi¹tek
wybraliœmy siê z dzieæmi do Che³ma, by
poszaleæ jeszcze w Fikolandzie, nie
mogliœmy oczywiœcie nie wst¹piæ
w drodze powrotnej do Mc Donalda.
Dzieci bawi³y siê znakomicie. By³y
cudowne, uœmiechniête i zdyscyplinowane.
Ka¿dego dnia podczas tegorocznych
ferii obserwowaliœmy komplet uczestników co mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e zajêcia
siê podoba³y. Zapraszamy wszystkie
chêtne dzieci do uczestnictwa w kolejnych przygodach z nauk¹ i zabaw¹ ju¿
w tegoroczne wakacje.

T

egoroczne ferie z Domem Kultury W Siedliszczu
przysporzy³y dzieciom wiele atrakcji i radoœci. W zajêciach
uczestniczy³o 22 dzieci. Staraliœmy siê, by ka¿de z nich
wyci¹gnê³o z tych zajêæ dla siebie jak najwiêcej.
Pierwszego dnia
zaprosiliœmy do nas ratowników
medycznych ze Stacji Ratownictwa Medycznego w Che³mie.
Dzieci mia³y okazjê obejrzeæ i oswoiæ siê z pojazdem karetki
pogotowia. Nastêpnie w bardzo profesjonalny i weso³y sposób
przeprowadzono szkolenie dla dzieci w formie zabawy dotycz¹ce
umiejêtnoœci udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

D. Orysz

A. Kowalczuk

„Mamo, tato wolê wodê”

P

rzedszkole Samorz¹dowe w Siedliszczu z wielkim
zaanga¿owaniem w³¹czy³o siê do realizacji V edycji
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Mamo, tato
wolê wodê”.
W ramach realizacji programu dzieci i nauczyciele brali
udzia³ w cyklu zajêæ zgodnym ze scenariuszami oraz kartami
pracy przygotowanymi przez realizatora programu, których
g³ównym celem by³o podniesienie poziomu wiedzy dzieci na
temat w³aœciwoœci wody oraz jej wp³ywu na ¿ycie i zdrowie
cz³owieka, a tak¿e w zajêciach dotycz¹cych zdrowego
od¿ywiania i stylu ¿ycia.
W trakcie realizacji programu podjêliœmy szereg aktywnoœci:
poznaliœmy Zdrojka- bohatera projektu, z którym odkrywaliœmy,
badaliœmy i tworzyliœmy dowiaduj¹c siê, gdzie mieszka woda, do
czego jest nam potrzebna, jak mo¿emy j¹ oszczêdzaæ, w razie
potrzeby oczyœciæ, jaka jest ró¿nica miêdzy wod¹ do picia i

Wiele radosnych chwil spêdziliœmy na przygotowaniach utworu
s³owno-muzycznego pt. „Wolê wodê”, promuj¹cego nawyk picia
wody, wzbogaconego stylizacj¹ dzieci. Wszyscy bawiliœmy siê
wspólnie; wykonuj¹c ró¿ne prace plastyczne, rozwi¹zuj¹c
zagadki, uk³adaj¹c puzzle.
Dziêki realizacji programu pog³êbiliœmy wiedzê na temat
w³aœciwoœci wody oraz jej wp³ywu na ¿ycie i zdrowie cz³owieka.
A. Szelest
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Jak udzieliæ pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej?

P

ierwsza pomoc przedmedyczna to czynnoœci osoby
udzielaj¹cej pierwszej pomocy prowadz¹ce do
zabezpieczenia i utrzymania przy ¿yciu osoby
poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych s³u¿b.
12 marca w Warsztacie Terapii Zajêciowej w Majdanie
Zahorodyñskim goœci³ pan Krzysztof Ga³ka - ratownik medyczny i
stra¿ak Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Siedliszczu. Przypomnia³
on zasady udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy WTZ
przypomnieli sobie na jakie numery nale¿y zadzwoniæ w razie
wypadku i jak udzieliæ pierwszej pomocy. Zdobyta wiedza
teoretyczna mia³a tak¿e swoje zastosowanie w praktyce, gdy¿

ka¿dy z uczestników spotkania móg³ spróbowaæ swoich si³ na
fantomie. Z tym zadaniem najlepiej poradzi³ sobie Grzegorz, który
niemal¿e profesjonalnie przeprowadzi³ masa¿ serca. Kolejn¹,
æwiczon¹ czynnoœci¹ by³o uk³adanie poszkodowanego w
bezpiecznej pozycji. Na zakoñczenie pan Krzysztof
zademonstrowa³ jak prawid³owo oczyœciæ i zabanda¿owaæ
krwawi¹c¹ ranê. Tak¿e i z tym zadaniem musieli zmierzyæ siê
uczestnicy WTZ. Zajêcia praktyczne bardzo siê uczestnikom
podoba³y i dziêki nim zdobyli jak¿e cenn¹ wiedzê.
Dla czêœci by³a to powtórka, a dla innych pierwsza
mo¿liwoœæ skorzystania z ciekawych zajêæ prowadzonych przez
OSP Siedliszcze. Bardzo dziêkujemy za zajêcia i zachêcamy
wszystkich do korzystania z otwartoœci stra¿aków OSP
z Siedliszcza.
WTZ

Mobilne Planetarium ANTARES w LO

W

œrodê 12 lutego Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Siedliszczu odwiedzi³o Mobilne Planetarium
ANTRES. Wykwalifikowana kadra zaprezentowa³a
uczniom klasy pierwszej, drugiej liceum oraz trzeciej
gimnazjum projekt edukacyjny, dziêki któremu m³odzie¿
mog³a zag³êbiaæ swoj¹ wiedzê na temat Wszechœwiata, historii
Kosmosu oraz mo¿liwoœci jego podboju
Ponadto omówione zosta³y ciekawostki o najwiêkszych
odkrywcach, w tym m.in. Miko³aju Koperniku.
Przenoœny namiot streficzny, który zosta³ roz³o¿ony w sali
gimnastycznej LO dostarczy³ m³odzie¿y sporo "kosmicznych
wra¿eñ". Naszym zdaniem to idealne narzêdzie edukacyjne,
które umo¿liwia zobaczenie i zrozumienie zjawisk
atmosferycznych. Dla uczniów liceum i gimnazjum by³a to
wspania³a okazja do pog³êbienia i usystematyzowania swojej

Sztuka umierania

K

tó¿ z nas nie boi siê w³asnej œmierci? Ten lêk jest dla nas
nieskoñczenie wa¿ny, a to dlatego ¿e – wbrew wszelkiemu
pojêciu o nieskoñczonoœci – œmieræ
jest w³aœnie koñcem, innymi s³owy
krawêdzi¹ naszego poznania, granic¹
miêdzy kresem istnienia a bezkresem
wszechistnienia lub nieistnienia – zale¿y
w co wierzyæ. Tak jak nasi œredniowieczni
przodkowie jesteœmy przera¿eni tym
swoistym dla Ponurego ¯niwiarza nieostro¿nym zami³owaniem, z jakim œcina
ciê¿kie p¹ki naszych g³ów. Œmieræ nie
pozwala nam zapomnieæ, ¿e bez trudu
dosiêgnie ka¿dego – a wiêc i nas. Pewne
zjawiska na œwiecie (tak sobie myœlê, ¿e
coœ ma z tym wspólnego konsumpcjonizm)
popychaj¹ nas jednak do odmiennych
stanowisk. Mówimy: nie mam powodów,
by umrzeæ, jestem za m³ody, wci¹¿
zdrowy, bezpiecznie poruszam siê na drodze i… tak bardzo ¿yjê.
Danse macabre, jeden z najbardziej przera¿aj¹cych symboli,

dotychczasowej wiedzy o kosmosie oraz odbycia cudownej
podró¿y po niebie.
M. Dudek (LO Siedliszcze)

które zrodzi³y siê w ludzkiej myœli, od swych pocz¹tków mia³ za
zadanie przede wszystkim mówiæ ka¿demu cz³owiekowi
o kruchoœci i niepewnoœci jego ¿ycia, co wydaje mi siê naprawdê
oczywiste. Interesuje mnie zaœ rzecz zgo³a odmienna, ca³kowicie
inny aspekt œredniowiecznej alegorii. Dlaczego œmieræ prosi nas
do tañca? Przecie¿ jej wszechmoc ukazaæ
by mo¿na jako tyraniê Ponurego ¯niwiarza, tymczasem rozklekotana Kostucha
przewodzi ochoczemu korowodowi
radosnych twarzy oraz uniesionych r¹k.
Pewne schematy myœlenia podsuwaj¹
pobo¿n¹ odpowiedŸ: karnawa³owy taniec
jest przeciwieñstwem postu, w motywie
danse macabre symbolizuje grzech,
którego skutkiem jest – podobnie jak
w historii Adama i Ewy – œmieræ i potêpienie. Osobom, które pod-pisa³yby siê
obiema rêkami pod takim wyjaœnieniem,
gratulujê tego samego pomyœlunku, jakim
wykazali siê œredniowieczni duchowni,
bowiem wcale nie od takiej idei siê
zaczê³o. Wy¿ej przedstawiony pogl¹d na motyw tañca ze œmierci¹
jest jego interpretacj¹ na u¿ytek religii, lecz nie genez¹.
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Aby zrozumieæ najpierwotniejszy sens alegorii, nale¿y
dokonaæ wielop³aszczyznowej rekonstrukcji okolicznoœci, które
przyczyni³y siê do jej powstania. Pierwsze ilustracje tego motywu
pojawi³y siê w okresie epidemii d¿umy zwanej Czarn¹ Œmierci¹.
Zaraza potrafi³a w ci¹gu niespe³na tygodnia zdziesi¹tkowaæ
ludnoœæ wiêkszej czêœci europejskich miast i wsi, przy czym jak na
ówczesne mo¿liwoœci komunikacyjne rozprzestrzenia³a siê
nadzwyczajnie szybko – by³a bardzo zaraŸliwa. Jej z³owroga
obecnoœæ budzi³a taki rodzaj paniki, który rodzi potrzebê o
najwy¿szym priorytecie – potrzebê bezpieczeñstwa. Nie istnia³y
jednak fizyczne i pewne sposoby obrony przed panosz¹c¹ siê
chorob¹. Leki mieszczañskich lekarzy ani paramedyczne œrodki
wiejskich babek nie by³y w stanie zapewniæ odpornoœci na d¿umê
ani przywróciæ zdrowie cierpi¹cym. W³aœnie dlatego potrzebê
bezpieczeñstwa zaczêto maskowaæ zamiast zaspokajaæ. Zarówno
modlitwy pokutne jak i huczne zabawy mia³y na celu przynieœæ
zdesperowanym, boj¹cym siê œmierci ludziom otuchê.
Staj¹c oko w oko ze œmierci¹ nie mo¿na ju¿ nic zrobiæ. To
wtedy przychodzi ta œwiadomoœæ, ¿e ostatnie swoje chwile mo¿na
prze¿yæ dobrze. W czasie, gdy Koœció³ nawo³ywa³ do
zadoœæuczynienia za grzechy przed nadejœciem Dnia S¹du, nie
potrzeba by³o w³aœciwie ¿adnej przeciwnej instytucji zachêcaj¹cej
do beztroskiej zabawy. Pragnienie dobrej œmierci jest na tyle silne
w cz³owieku, ¿e po prostu trzeba próbowaæ – obojêtnie czy
modlitw¹, czy rozrywk¹ – wype³niæ pustkê zrodzon¹
z ludzkiego strachu i niepewnoœci, co bêdzie dalej. Obydwie te
drogi oferuj¹ wytchnienie, obydwie maj¹ równie licznych
zwolenników, których przedstawiciele znaleŸli siê wœród
œredniowiecznych artystów. Interpretacja ich dzie³ w zrozumieniu
dla ducha epoki jest kluczem do charakterystyki tañcz¹cej
Kostuchy.
To nie jest tak, ¿e œmieræ jest wobec nas wrogiem
i przeœladowc¹. Co najwy¿ej my jako ludzie mo¿emy z pewnych
¿yciowych powodów postrzegaæ j¹ w taki sposób. Wspomniane
wczeœniej drogi do dobrej œmierci maj¹ swój wspólny pocz¹tek w
za³amaniu siê tego negatywnego pogl¹du, lecz wiod¹ do zupe³nie
odmiennych celów. Modlitwa d¹¿y do pojednania z Bogiem,
przysposabia cz³owieka do ¿ycia w rzeczywistoœci duchowej, a
wiêc jest zwi¹zana z nastawieniem na rodzaj przejœcia miêdzy
kategoriami istnienia – z doczesnego w wieczne. Ca³kowicie inn¹
tendencjê wyra¿a przygotowanie siê do œmierci przez zabawê –

Wycieczka edukacyjna z przedsiêbiorczoœci
i wos do Warszawy
26 lutego br. m³odzie¿ kl I i III Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Siedliszczu uczestniczy³a w wycieczce edukacyjnej do
Warszawy wspó³finansowanej przez Dyrektora szko³y.
Program wycieczki by³ bardzo napiêty:
godz. 5.00 - wyjazd z Siedliszcza
godz. 9.30 - prezentacja i wycieczka po gie³dzie
godz. 12.00 - zwiedzanie sejmu
godz. 14.00 - zwiedzanie kancelarii Prezydenta
Dodatkowo zwiedziliœmy "aleje ambasad" i po
spacerowaliœmy po Warszawie. Mamy du¿o ciekawych fotek, jeœli
masz ochotê obejrzyj sam.
LO
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jest do przygotowanie siê w³aœnie precyzyjnie do œmierci jako
wydarzenia, pojedynczego punktu na linii ¿ycia.
Statystyki na podstawie sonda¿y podpowiadaj¹ jednak, ¿e
ludzie wol¹ o œmierci zapomnieæ ni¿ przyj¹æ j¹ jako coœ, co
ostatecznie i tak bêd¹ musieli prze¿yæ. Wed³ug ankiety
przeprowadzonej na potrzeby czasopisma Focus, a¿ 71%
Polaków chcia³oby umrzeæ niespodziewanie, 59% - we œnie, zaœ
tylko 20% zapytanych uwa¿a, ¿e mo¿na siê do œmierci
przygotowaæ. Idee naszej cywilizacji spychaj¹ œmieræ na margines
zainteresowania, podobnie jak koncepcje wychowawcze.
Przedmiot szkolny szumnie nazywany wychowaniem do ¿ycia
w rodzinie obejmuje tylko edukacjê seksualn¹, jego program
nawet pó³s³ówkiem nie wspomina o tym, jak poradziæ sobie ze
œmierci¹ babci, taty czy wujka. Niejeden m³ody cz³owiek
prze¿ywa szok po raz pierwszy widz¹c cia³o – zw³aszcza osoby
bliskiej – w którym nie ma ju¿ ¿ycia. Czêœæ z nich – a w³aœciwie
nas – radzi sobie z tym tematem poprzez wyparcie, na co dzieñ
zapominaj¹c o tym, ¿e ¿ycie jest jedno. Lecz co dzieje siê wtedy,
gdy œmieræ ponownie nawiedza nasze okolice? Czujemy wstrêt i
lêk. Czy tak powinno byæ?
OdpowiedŸ na Ÿród³a problemów naszej kultury ze œmierci¹
kryje siê tam, gdzie wp³yw konsumpcyjnej cywilizacji jest
ograniczony – przede wszystkim w folklorze plemiennym
Ameryki Po³udniowej i Afryki. Wœród Polaków z ogromnym
zdziwieniem, niesmakiem i nieraz oburzeniem spotyka siê
zwyczaj meksykañskich Zaduszek, podczas których groby
przystraja siê jak na przyjêcie, nastêpnie faktyczne przyjêcie siê na
nich wyprawia. Mimo ¿e tak wielu z nas patrzy na to z
dezaprobat¹, zastanówmy siê i powiedzmy szczerze – kto ma
racjê? My, którzy cierpimy pustkê, strach i niepewnoœæ tego, co po
œmierci czy Meksykanie wierz¹cy w pokój dusz a¿ tak, by swój ból
po stracie przekuæ ostatecznie w radoœæ, ¿e bliska osoba w
szczêœciu oczekuje ich po drugiej, lepszej stronie? Ludy, w których
kulturze œmieræ jest elementem rzeczywistoœci darzonym wielkim
respektem, potrafi¹ w mojej opinii lepiej ustosunkowaæ siê do niej
jako faktu obecnego w osobistym ¿yciu jednostki.
Dobr¹ œmierci¹ jest œmieræ oswojona. A oswajaæ œmieræ
mo¿na na wiele sposobów. Mo¿e dlatego warto przedstawiæ siê jej
i uca³owaæ trupi¹ d³oñ, nim porwie nas w ostatni taniec, danse
macabre?
P. Poliszuk (LO)
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Z mojego dzieciñstwa...
Wspomnienia Pana Jerzego Domañskiego

W

1939 roku lato by³o wyj¹tkowo piêkne. Jeszcze
w ostatnich szkolnych zajêciach pani Franecka
uczy³a nas maluchów, jak na krzy¿ paskami
papieru zaklejaæ szyby w oknach, aby nie wylatywa³y od
wybuchów bomb. Na uroczystoœciach pañstwowych
i wiecach, których by³o coraz wiêcej, s³ucha³em hase³: „Nie
oddamy piêdzi ziemi!” A pan Julian Wiciñski stoj¹c pod
poczt¹ na krzywym stole, który s³u¿y³ za trumnê,
dramatycznie nawo³ywa³: „nie oddamy guzika!”. Jako dzieci
rozmawiaj¹c z rodzicami lub przys³uchuj¹c siê rozmowom
starszych, rozumieliœmy, ¿e zanosi siê na wojnê na coœ
bardzo z³ego. S³ysza³o siê, ¿e policja rewiduje domy
„polskich” Niemców, zamieszka³ych w okolicznych
koloniach ( st¹d nazwa koloniœci niemieccy), np.
miejscowoœæ Kamienna Góra. Tutaj miejscowi Niemcy –
gospodarze wykopali studniê g³êbok¹ na 60 krêgów. Kiedy
zagl¹da³em do niej to lustro wody ledwo by³o widoczne.
Swego czasu pojecha³em tam z ojcem. Niemka przyjê³a nas
bardzo ciep³o. Uczêstowa³a mnie talerzykiem miodu,
pestkami dyni oraz olbrzymimi jab³kami jak g³owa dziecka.
Uœmiechnê³a siê tylko mile, gdy¿ nie zna³a ani s³owa po
polsku, mimo, ¿e ca³e ¿ycie tu spêdzi³a. Z zasady koloniœci
niemieccy byli bardzo porz¹dnymi ludŸmi i bardzo czêsto
te¿ lojalnymi wobec pañstwa polskiego. Mimo przebywania
przez ca³e ¿ycie w Polsce s³abo mówili po polsku,
szczególnie ich ¿ony, które nie
mia³y kontaktów
handlowych i gospodarczych, a ¿ycie ich zamyka³o siê
w przys³owiowym „Kirche, Kuche und Kinder”. Tote¿
bywa³y czêste przypadki, ¿e ani s³owa nie umia³y po polsku.
Sam gospodarz jak przychodzi³ ze z³aman¹ listw¹ od
kosiarki do kowala, to mówi³: „Na ja…trental siê trental, a¿
siê urwa³”. W ostatnich miesi¹cach przed wojn¹ policja
szuka³a tzw. hitlerowskiej V kolumny, organizacji
dywersyjnej. Policjantów by³o ma³o - chyba czterech w
ca³ym Siedliszczu. Dla odwagi dobierali sobie m³odych,
cywilnych ochotników. Niestety o moralnoœci dzisiejszych
skinów. Jednym z nich by³ ojciec mojego kolegi – Bogus³aw
Okoñ, zwany na co dzieñ „Bogusiem”. Przyp³aci³ póŸniej
swoje zapêdy œmierci¹ na gestapo na zamku w Lublinie,
o czym bêdzie dalej. Przy okazji rewizji niszczyli dobytek
tych ludzi przez chuligañskie wybryki (z g³upoty). Podobno
rozdzierali pierzyny i wlewali w nie do œrodka soki z butli.
Tym gorzej, ¿e w wiêkszoœci Niemcy ci, jak wspomnia³em,
byli to ludzie ¿yczliwi w stosunku do Polski, nawet czêsto
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wrogo nastawieni do Hitlera i wojny. Przyk³adem niech
bêdzie Niemiec ze wsi Syczyn o nazwisku Engel. I by³
prawdziwym anio³em, o czym dalej.
Latem wysz³y zarz¹dzenia o przygotowaniu
schronów i okopów na ka¿dej posesji. U nas na ogrodzie by³
wykopany zygzakowaty okop z góry przykryty belkami
i deskami, przysypany ziemi¹ i maskowany muraw¹
i chrzanem. W magazynach spó³dzielni, tzw. wówczas
„Syndykatu” robiono zapasy wêgla. Zaraz po ¿niwach
m³ócono na gwa³t zbo¿a i odstawiano do w/w magazynów.
Pamiêtam d³ugie kolejki ch³opskich wozów ze zbo¿em.
Przes³uchiwaliœmy siê rozmowom starszych: „bêdzie
wojna, nie bêdzie?”
1.09.1939 roku by³ dniem ciep³ym, pe³nym s³oñca,
wrêcz upalnym. Od razu ukaza³y siê na niebie wysoko
srebrne samoloty jak niewielkie ptaszki. Bombardowany
by³ Lublin, dworzec PKP w Che³mie i Rejowcu. Policje
granatow¹ zamieniono na zielon¹ ¿andarmeri¹ wojskow¹,
na której posterunku s³u¿y³ stryj Tadeusza. Bomby pada³y
gdzieœ daleko, ale wybuchy by³y na tyle g³oœne, ¿e robi³y
straszne wra¿enie. Ch³opi nadal stali cierpliwie w kolejkach
ze zbo¿em. Zak³adano z góry, ¿e ka¿dy samolot to
nieprzyjacielski i mimo braku bezpoœredniego zagro¿enia,
nas³uchiwano groŸnych pomruków (warkotu) „mhuuu,
mhuuu”, coraz g³oœniejszych!. Gdy warkot samolotów siê
nasili³, wówczas wszyscy chowali siê w tych wykopanych
w ogrodach schronach. Ja bieg³em do okopu w jednej rêce
z zimowym paltem, a w drugiej z zimowymi butami
z cholewkami. Wywo³a³o to œmiech u jednych, a z³oœæ
u drugich. Pamiêtam, jak pani Zwieruchowa krzycza³a na
mnie: „Czemu siê pchasz z tymi butami?”. A problem
polega³ na tym, ¿e nas³ucha³em siê od ojca i dziadka
o I wojnie œwiatowej, jak ludzie uciekali, marzli i te
doœwiadczenia kaza³y mi byæ przezornym na tzw. wszelki
wypadek.
Pierwsze przygnêbiaj¹ce wiadomoœci dochodzi³y ju¿
na pocz¹tku wrzeœnia, ¿e Polacy cofaj¹ siê przed
Niemcami, ¿e w Bydgoszczy rozstrzeliwuj¹ ludzi. Jedynie
cieszy³y komunikaty radiowe, ¿e„ Westerplatte broni siê
jeszcze!” Coraz wiêcej uciekinierów przybywa³o do nas z
ziem zachodnich. Ka¿dy z nich, nawet dzieci, nios³y
w pojemnikach maski gazowe.
By³ to wynik propagandy o zagro¿eniu atakiem
gazowym. W mojej g³owie jednak ci¹gle kr¹¿y³a myœl – no
dobrze, a co z nami, którzy nie mamy masek?. W sklepach
pojawi³y siê dotkliwe braki pieczywa, cukru, soli, zapa³ek
i innych artyku³ów spo¿ywczych. Jeszcze przed wojn¹
ojciec otworzy³ sklep wêdliniarski z pomieszczeniem
wynajêtym w domu Katza. Prowadzili go rodzice równie¿
w czasie wojny i na pocz¹tku okupacji, robi¹c wêdliny
w warsztacie wynajêtym (u Jêdruszaka). To te¿ pamiêtam,
¿e ojciec z pomocnikami K³osem i stryjem Tadzikiem
posy³ali mnie niekiedy po æwiarteczkê „z bia³¹ g³ówk¹”
(wódka w æwiartkach zakrêcana bia³¹ nakrêtk¹) za jedyne
1 z³ 10 gr. Ludzi nap³ywa³o z dnia na dzieñ, ciekaj¹cych
przed frontem coraz wiêcej. Kie³basê sprzedawaliœmy
jeszcze gor¹c¹ wprost przez okratowane okienko warsztatu
d³ugiej kolejce, która ci¹gnê³a siê a¿ do domu Kazia
Kiciñskiego. Pamiêtam dwóch ch³opców, którzy z matk¹
uciekli przed Niemcami z Torunia. Przeprowadzi³em ich do
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warsztatu. Tacy byli g³odni, ¿e siorbali t³ust¹ wodê
wyciekaj¹c¹ z gor¹cych wêdlin wprost ustami ze sto³u.
Zasadniczo wiêkszych dzia³añ wojennych na terenie
Siedliszcza nie by³o. Raz przemarszem zatrzyma³o siê
wojsko polskie z taborami konnymi w sadzie u ksiêdza. My,
ch³opcy widzieliœmy, ¿e ¿o³nierze s¹ biedni, zmêczeni,
zaszczuci przez niemieckie samoloty. W pewnej chwili
samolot myœliwski niziutko przelecia³ raz i drugi nad tym
miejscem. ¯o³nierze skryli siê pod drzewami. Raptem jeden
z ¿o³nierzy chwyci³ za karabin i odda³ chyba 2 strza³y do
samolotu. By³ zdesperowany. Oficer zwymyœla³ go za
demaskowanie oddzia³u. Straszny ¿al zrobi³o siê nam
dzieciom naszego wojska i ¿eby coœ zrobiæ, darliœmy ze
stogu siano i na wyœcigi karmiliœmy wojskowe konie.
Któregoœ dnia stryj Tadeusz w mundurze ¿andarmerii wpad³
przestraszony do nas z pytaniem co robiæ. Niemcy bowiem
w wozach pancernych podjechali na górê w P³uskach, ale
Siedliszcze milcza³o, wiêc postali, popatrzyli i wycofali siê.
Dobrze siê sta³o, ¿e nikt ich nie sprowokowa³. Ojciec mój
nie by³ zmobilizowany, poniewa¿ ju¿ liczy³ sobie 37 lat.
Tragedia jednak nie ominê³a i nas. W œrodê, 20.09.1939
roku raniutko zjawi³o siê du¿e zgrupowanie polskiego
wojska, które przez Siedliszcze wycofywa³o siê na wschód.
By³y to oddzia³y pod dowództwem p³k. Piotra Bartaka,
o którym Dobraczyñski pisa³ w jednej ze swoich ksi¹¿ek.
Wszêdzie by³o pe³no ¿o³nierzy, których ogl¹da³em biegaj¹c
podekscytowany. Szli piechot¹, taborami, spoceni
i zmêczeni od strony Woli Korybutowej. Pamiêtam, ¿e
jeden z ¿o³nierzy zamiast karabinu niós³ na ramieniu
æwiartkê prosiaka. Byliœmy œwiadkami nagminnych dezercji
¿o³nierzy - ¯ydów. Dezercje te organizowali ¯ydzi
miejscowi. Podchodzili do kolumny maszeruj¹cej, do
„swoich", coœ tam poszwargotali. ¯o³nierz niby wpada³ do
domu, np. napiæ siê wody, ale ju¿ nie wraca³. Za 15 minut
¯ydówka wynosi³a w koszyku mundur tego¿ na ty³ domu do
najbli¿szego okopu. PóŸniej, ju¿ w czasie okupacji, sam
mia³em ubranie uszyte z wojskowego p³aszcza. Sytuacja
by³a o tyle tragiczna, ¿e nasze wojsko wycofywa³o siê
bocznymi drogami, a Niemcy jechali szosami.
W opisywanym dniu artyleria niemiecka znajdowa³a siê w
odleg³oœci paru kilometrów na Kañskiej Górze. Ludzie czuli,
¿e sytuacja jest groŸna. Brali wiêc tobo³ki i zaczêli uciekaæ,
szczególnie ¯ydzi, w stronê kulickiego lasu. Ca³e Bubryki
upstrzone by³y bia³ymi p³achtami tobo³ów na plecach
uciekaj¹cych. Szczególnie niesiono pierzyny i poduszki.
Tylko po co? Wszystko to musia³o byæ doskonale widoczne
na tle zielonych ³¹k z samolotów.
W koñcu ojciec odnalaz³ mnie na rynku pomiêdzy
¿o³nierzami i przypêdzi³ z pasem do domu. Do mamy
mówi³: „Bierz krowê i dzieci i uciekajcie". W tym samym
czasie nadlecia³ niziutko bezkarny niemiecki samolot
zwiadowczy. Widzia³em jak ¿o³nierze nasi opierali kbk o
p³oty i strzelali do tego¿ samolotu. Ojciec z nami wszed³ do
pokoju i wybiera³ pieni¹dze i jakieœ dokumenty z szuflady, a
mama popêdzana: „prêdzej, prêdzej" nalewa³a w kuchni
herbaty do butelki. Wtem straszny wybuch wywali³ w domu
okna z ramami. Myœmy w pokoju przewrócili siê na
pod³ogê. Potem ojciec wybiega³ z nami. Chcia³ przez tylne
drzwi, ale mama krzycza³a: „nie têdy, bo tam siê pali!" Na
szczêœcie to nie by³ po¿ar, ale k³êbi³ siê kurz z czerwonej
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ceg³y. Okaza³o siê, ¿e to niemiecki pierwszy pocisk
artyleryjski upad³ nie na szosê, któr¹ maszerowali ¿o³nierze,
ale na nasze podwórko, pod same okno domu. Dó³ po
wybuchu wynosi³ ponad 2 metry g³êbokoœci i mia³ kszta³t
leja. Pomiêdzy domem, a murowan¹ obor¹ by³a drewniana
ma³a stodó³ka z klepiskiem. PóŸniej w tym miejscu
wybudowaliœmy du¿y pokój, w ostatnich czasach
niezamieszka³y i nazywany „pustk¹". Pocisk wywali³ ca³¹
œcianê, a jego od³amki posieka³y krowê tak, ¿e mia³a masê
ran i trzeba j¹ by³o zar¿n¹æ. Na nieszczêœcie krowa sta³a tu
latem ze wzglêdu na przewiewnoœæ pomieszczenia.
W zdarzeniu tym by³ palec opatrznoœci bo¿ej.
Przecie¿ mieliœmy staæ parê sekund wczeœniej tam, gdzie
spad³ pocisk, czekaj¹c na ojca, który by odwi¹zywa³ i
wyprowadza³ krowê. Ca³y nasz dom by³ pokancerowany
od³amkami. Na domu s¹siadów Or³owskich blaszany dach
by³ podziurawiony jak sito. By³ to pocisk rozpryskowy,
który, gdyby trafi³ w szosê mia³ zadanie zniszczyæ id¹c¹
kolumnê ¿o³nierzy. Os³oni³ ich nasz murowany dom. Kiedy
trzymaj¹c siê za rêce wybiegliœmy z domu, s¹siadka
Or³owska pierwsza zauwa¿y³a krew na mojej twarzy, a by³a
tak przestraszona, ¿e w³osy na jej g³owie sta³y dêba jak
naelektryzowane. Po umyciu mnie w wiadrze wody m¹dre
kobiety stwierdzi³y, ¿e mam tylko niegroŸnie zadrapane
czo³o. Po dok³adnej ekspertyzie okaza³o siê, ¿e wylatuj¹ca
rama okienna, w której tkwi³ gwóŸdŸ uderzy³a mnie,
a gwóŸdŸ poprzez tekturowy pasek czapki ugodzi³ mnie
w czo³o. A wiêc by³em pierwsz¹ ofiar¹ tego¿ dnia wojny.
Dalsza kolejnoœæ: to my z mam¹ uciekaliœmy przez
podmok³e ³¹ki. Nadlecia³y w tym czasie samoloty
i gdzieœ strzelali. Z pewnoœci¹ nas widzieli. £¹ka bowiem
wygl¹da³a jak upstrzona od bia³ych tobo³ków uciekaj¹cych.
Ukryliœmy siê pod tak ma³ym krzaczkiem olchy, ¿e tylko
g³oœna modlitwa mamy dawa³a nam poczucie
zabezpieczenia. Kiedy biegliœmy dalej, nagle noga a¿ po
biodro wpad³a mi w do³ek pe³en wody. Klima z Hel¹(moje
siostry) taki podnios³y krzyk, myœla³y bowiem, ¿e znowu
zosta³em „ofiar¹". Wreszcie dotarliœmy do wsi Majdan
Zahorodyñski i tu spêdziliœmy resztê dnia i noc w stodole
u pañstwa Staiñskich, których syn Janek by³ moim koleg¹
i chodzi³ ze mn¹ do szko³y do tej samej klasy.
Tymczasem nastêpny pocisk artyleryjski rozerwa³ siê
50m dalej, tj. w ogrodzie Kaca i trafi³ w stoj¹c¹ tam
drewnian¹ komórkê, która stanê³a w p³omieniach. Kiedy
ojciec pilnowa³ domu w schronie, jedynym
najwa¿niejszym bohaterem, który siê nie przestraszy³, nie
ruszy³ siê z domu, ale trwa³ na stanowisku i faktycznie
pilnowa³ obejœcia siedz¹c w kuchni na szerokim parapecie
by³ nasz ukochany Ziuk. By³ to niedu¿y pies. Jego rodowód
wywodzi³ siê st¹d, ¿e dostaliœmy go jako ma³ego
szczeniaczka od lekarza weterynarii. Jego siostrzyczkê, tak¹
sam¹ kud³at¹ suczkê dosta³a ciocia Helena Kiciñska.
Bezwzglêdnie by³y to psy rasowe, bardzo m¹dre, koloru
br¹zowego z d³ugim w³osem. Ojciec w okopie us³ysza³
g³oœne i uporczywe ujadanie Ziuka. Kiedy przybieg³ do
domu, zasta³ tam 2 ¿o³nierzy maruderów. Rabusie
pl¹drowali mieszkanie, wyrywaj¹c zamki z szafy i szuflad,
przy akompaniamencie ujadaj¹cego psa. Ojciec dopiero
strasz¹c siekier¹ przegoni³ napastników.
Nastêpnego dnia z rana wróciliœmy do uszkodzonego
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domu i s³uchaliœmy relacji ojca z minionych wydarzeñ.
Nastêpna seria pocisków by³a tragiczna. Zostali zabici i
ranni ¿o³nierze. Zgin¹³ wœród nich ca³y sztab polskiego
zgrupowania. Zabity zosta³ p³k. Piotr Bartak i wysiadaj¹cy z
samochodu na rynku ko³o poczty inni oficerowie. Majora
zmiot³o, kiedy jecha³ na motocyklu za samochodem.
Rannego ¿o³nierza ojciec sam zaniós³ jad¹cym ¿o³nierzom
na wóz. Le¿a³ biedny ko³o naszego domu z wnêtrznoœciami
na wierzchu. W sumie zabitych zosta³o 7 osób, które
jeszcze w tym samym dniu pochowano na miejscowym
cmentarzu. Mogi³y ich s¹ do dzisiaj. Miêdzy innymi du¿a
mogi³a p³k. Bartaka. Wrak jego czarnej limuzyny, le¿¹cej na
dachu, d³ugi czas le¿a³ na ³¹ce Chlebiuka i s³u¿y³ nam ch³opcom za chybotkê. Jeszcze tego samego dnia znêkany
oddzia³ wojska polskiego opuœci³ Siedliszcze. Nie by³o co
paœæ, bo krowa zosta³a zabita, natomiast na kuchni
gotowa³o siê miêso wo³owe. Niebawem, bo 23. wrzeœnia
1939 roku jako pierwsi weszli do nas Sowieci. Ju¿ od rana
¯ydzi ubrani w czerwone opaski budowali bramê
triumfaln¹ z brzozowych ¿erdzi i oz-dobion¹ czerwonymi
transparentami. Bramê ukierun-kowano na szosê lubelsk¹,
z którego to kierunku spodziewano siê „wyzwolicieli".
Tymczasem Sowieci weszli od strony przeciwnej. Szli
wiejskimi drogami, od strony Lip. Wywo³a³o to drobn¹
satysfakcjê przera¿onych Polaków. Pamiêtam p³acz mojej
mamy, kiedy komentowa³a wkroczenie Rosjan: "No teraz to
z nami koniec..." Na widok wojska sowieckiego ¯ydzi
w ca³ej swojej masie doznawali amoku radoœci. Tañczyli na
ulicach. Biegli wzd³u¿ jad¹cej kolumny wojska
z koszami jedzenia i kwiatami, które wrêczano ¿o³nierzom.
Na ulicach wszêdzie siê widzia³o m³odych ¯ydów z
karabinami i opaskami. Samorzutnie tworzyli milicjê. A
przecie¿ polskich porzuconych karabinów nie brakowa³o.
Widaæ z tego, ¿e ¯ydzi organizowali siê ju¿ wczeœniej.
Sowieci przedstawiali widoki doœæ egzotyczne. Armaty by³y
ci¹gnione przez dziwaczne traktory ko³chozowe. Wojsko
jecha³o na nêdznych konikach lub samochodami ZIS-5,
które mia³y kabiny z dykty. Oficerowie nosili buty uszyte z
brezentu, a ¿o³nierze karabiny na sznurkach. ¯ydzi
zachowywali siê wyzywaj¹co w stosunku do Polaków. „Nu,
ju¿ wasze Polski nie bêdzie..." wo³ali. Natomiast w sposób
ostentacyjny w jêzyku polskim witali Rosjan. Na widok
lataj¹cego dwup³atowego samolotu, zwanego kukuruŸnikiem, który kr¹¿y³ niziutko i zrzuca³ ulotki, wyci¹gali
rêce do nieba, tañczyli i wo³ali: "nasi, nasi". Doprowadzi³o
to dziadka Porêbskiego do zdenerwowania, ¿e podbieg³ do
tañcz¹cych na ulicy ¯ydówek, ³apa³ je za spódnice, które
podnosi³ i lask¹ po goliŸnie wyra¿a³ swój patriotyzm.
Tragiczne zdarzenia przeplata³y siê z epizodami
zabawnymi. By³o to kilkanaœcie dni wstecz. Nadlecia³y
samoloty niemieckie. Ludzie chowali siê gdzie kto móg³. Ja
z Wackiem Domañskim padliœmy w rz¹dki ziemniaczane
na ogrodzie. Obok nas ¯ydówka z dzieæmi te¿ stara³a siê
ukryæ w ziemniakach. Wtem samolot nadlecia³ tak nisko, ¿e
wyraŸnie widzieliœmy pilota w przeszklonej kabinie.
Przera¿ona ¯ydówka nagle zerwa³a siê na kolana,
wyci¹gnê³a w górê rêce do pikuj¹cego z ogromnym rykiem
myœliwca i zaczê³a wo³aæ: „Panie Niemiec! Nie strzelaj Pan!
To ja Perla ze swoimi dzieæmi".
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Zauwa¿aliœmy wyraŸnie, ¿e ¿o³nierze sowieccy,
pomimo wylewnoœci ¯ydów, czêsto zachowywali siê w
stosunku do nich z rezerw¹. Widocznie wczeœniej u siebie
doznali dobrodziejstw ¿ydowskiej w³adzy NKWD. A
propos! W³adzê miejscow¹ sowieck¹ utworzyli ¯ydzi plus
Polak Zygmunt Rewucki, m³ody kryminalista oraz niejaka
Blomkowa (w momencie wybuchu wojny wysz³a
z wiêzienia). Tworzyli oni miejscow¹ komórkê KPP, na
czele z ¯ydem Nut¹ - sprzedawc¹ wo³owiny. To oni jeszcze
przed wojn¹ zarzucali na 1 Maja czerwone flagi na druty
telefoniczne. A teraz pierwsz¹ dzia³alnoœci¹ tej „w³adzy"
by³o zajêcie posterunku policji, potem najœcie na plebaniê i
najechanie najbli¿szego dworu w Mogielnicy. Dokonano
tam rewizji i pewnych rekwizycji, czyli grabie¿y.
Jednoczeœnie w pierwszym dniu „wyzwolenia" odby³ siê
wiec, na którym przemawia³ sowiecki genera³ w stylu:
„...my was oswobodzili z jarzma panów...”
Sowieci pobyli krótko, chyba ze 2 dni i niebawem
wycofali siê noc¹ na wschód za Bug. Z nimi zabra³o siê
sporo miejscowych ¯ydów, którzy okazali siê nadmiernie
gorliwi w mi³oœci do sowieckiej w³adzy. Brak jakiejkolwiek
w³adzy powoduje szybko objawy rozprê¿enia. Tu¿ przed
nadejœciem Sowietów ludzie zaczêli grabiæ z magazynów
„Syndykatu" zbo¿e, jak te¿ i zgromadzony wêgiel. Wêgiel
¯ydzi wynosili koszykami i workami. Za nimi Polacy w
czym kto mia³ co pod rêk¹. Jurek Or³owski nosi³ wêgiel w
trójk¹tnym woreczku do odciskania sera (mia³ dopiero 7
lat). Nie bardzo zdawa³em sobie wówczas sprawê ze
sproœnoœci czynów. Prosi³em mamê równie¿ o koszyk lub
worek, ale kategorycznie zabroni³a mi tam chodziæ.
Po odejœciu Rosjan nast¹pi³ okres bezkrólewia, który
trwa³ ponad tydzieñ. Nie by³o ¿adnej w³adzy. Bardziej
krewka m³odzie¿ nazbierawszy bez trudu broni urz¹dza³a
sobie nocne „wojny". Strzelaniny sta³y siê niebezpieczne,
np. którejœ nocy ktoœ rzuci³ prawie pod okno naszego domu
granat. Od tego dnia spaliœmy na pod³odze przy œcianach.
Niby mia³o to byæ bezpieczniejsze.
Któregoœ popo³udnia-ju¿ by³ to pocz¹tek
paŸdziernika, przyjechali Niemcy na motocyklu, zapytali o
posterunek policji i zaanektowali go. Rozpoczê³a siê
okupacja niemiecka. Nagle odszed³ w niebyt okres
s³onecznego, bezstresowego dzieciñstwa. A jeszcze 3
miesi¹ce temu w granatowym mundurku z modnym
wówczas ko³nierzykiem „stójk¹" przystêpowa³em do I
Komunii Œwiêtej. Mama wyasygnowa³a ca³¹ z³otówkê na
ramkê pami¹tkowego obrazka, któr¹ zrobi³ s³ynny stolarzPan „Glanc" (czyli pan Marciniak zwany Glancem). Ramkê
obstalowa³em osobiœcie udaj¹c siê do niego na wzór z
obrazkiem.
Ksi¹dz proboszcz Ludwik Szyszko Przygotowywa³
nas do pierwszej spowiedzi, a póŸniej przy konfesjonale
zestresowany zapomnia³em jêzyka w gêbie. Dopiero
spowiednik z³apa³ mnie za ko³nierz i potrz¹sn¹³ z
okrzykiem na ca³y koœció³: „Jak ciê uczy³em?..." Od razu
odreagowa³em. A 11 .listopada 1939 roku ks. Ludwik
Szyszko ju¿ nie ¿y³, rozstrzelany na zamku w Lublinie przez
gestapo. Informuje o tym tablica w koœciele w Siedliszczu.
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Wiadomoœci wêdkarskie

S

ezon zacz¹³ siê wczeœniej, zima nie dopisa³a ale, ale
ryby spokojnego ¿eru zaczê³y braæ wczeœniej ni¿
zwykle. Ju¿ bior¹ karpie, p³ocie, karasie i wzdrêgi.
Nad wod¹ coraz wiêcej ludzi i niestety coraz wiêcej œmieci
oraz nieetycznych wêdkarzy - bior¹ drobne karpie nie
zawsze dbaj¹c o limity i wymiary…

Lekka zima nie przynios³a strat w rybostanie.
Spacerowicze widzieli jednak pojedyncze martwe ryby.
Sensacje budzi³a pokaŸna to³pyga, która mia³a 126 cm czyli
oko³o 30 kg wagi. Z wiedzy ichtiologicznej wynika, ze nie
jest to wielka strata dla wêdkarzy poniewa¿ to³pygi nie
odbywaj¹ w Polsce tar³a, a ³owione s¹ raczej przypadkowo.
Znacznie ciekawsz¹ przygodê prze¿y³ w nowy cz³onek
naszego ko³a. Podczas pierwszej wyprawy z³owi³ na
czerwonego robaka- raka!
Z polskich gatunków wystêpuje rak szlachetny
i b³otny- oba s¹ po¿¹danymi gatunkami, gdy¿ œwiadcz¹
o czystoœci wód. Oba te gatunki s¹ chronione (wystêpuj¹ce
w Polsce raki amerykañskie s¹ gatunkami inwazyjnymi: nie
wolno ich wpuszczaæ do wód PZW).
Zgodnie z tradycj¹ spotkaliœmy siê 5 kwietnia w
ramach Tygodnia Czystoœci Wód, sprz¹taliœmy brzegi
zbiornika. W akcji uczestniczy³o 18 wêdkarzy, zebrano 19

worków œmieci. 13 kwietni rozpoczêliœmy sezon wêdkarski.
W towarzyskich zawodach sp³awikowych wystartowa³o 20
zawodników w tym 2 juniorków. Jak na miesi¹c kwiecieñ
brañ by³o ma³o i wyniki nie by³y najlepsze. Jednak uda³o siê
wy³oniæ zwyciêzców, pierwsze miejsce zaj¹³ Pawe³
Hondra, drugie Sylwester Watrak a trzecie Janusz
Nowakewicz. W ostatnim czasie rozegrano zawody rangi
mistrzowskiej w sp³awiku i spinningu. W sp³awikowych
mistrzostwach ko³a zwyciê¿y³ Sylwester Watrak, drugi by³
Stanis³aw Paw³owski a trzeci Pawe³ Hondra, natomiast
spinningowe mistrzostwa ko³a wygl¹da³y nastêpuj¹co
pierwsze miejsce Sylwester Watrak, drugie Robert Wnuk
a trzecie Grzegorz Mazurek. Co ciekawe wszyscy
zawodnicy z³owili okonie.
Wszyscy wêdkarze op³acaj¹cy sk³adki, otrzymuj¹
terminarze planowanych imprez.
Dodatkowe informacje przekazujemy na naszej
stronie internetowej i w miarê mo¿liwoœci telefonicznie.
Najbli¿sze imprezy:
- 29.06 - spiningowe MK- termin proponowany.
J. Wojtan, T. Szczepaniak
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Turniej Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t
o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy Siedliszcze

U

rz¹d Gminy w Siedliszczu, Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Siedliszczu oraz Zespó³ Szkó³ w Siedliszczu byli
organizatorami Wiosennego Turnieju Pi³ki Siatkowej
Dziewcz¹t o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy
Siedliszcze. Zawody odby³y siê 20 marca 2014 r. w sali
gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu. Turniej otworzy³
Pan Wies³aw Pra¿nowski Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Siedliszcze. W sportowych zmaganiach udzia³ wziê³y cztery
dru¿yny: Gimnazjum Wierzbica, Zespó³ Szkó³ w Lisznie,
Gimnazjum w Siedliszczu oraz I i II klasy Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Siedliszczu. Zawody przebiega³y w
mi³ej sportowej atmosferze, po emocjonuj¹cych meczach
wy³oniono najlepsze dru¿yny turnieju. Wszystkie zespo³y
otrzyma³y puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane
przez Urz¹d Gminy w Siedliszczu i Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Siedliszczu. Nagrody i puchary wrêczali Wójt Gminy
Siedliszcze Hieronim Zonik oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Siedliszcze Wies³aw Pra¿nowski.
Wyniki w gier:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce Siedliszcze – Zespó³ Szkó³ w Lisznie
2:0 (25:23, 25:18)
Gimnazjum Wierzbica – Gimnazjum Siedliszcze
2:0 (25:11, 25:18)
Gimnazjum Siedliszcze – Zespó³ Szkó³ w Lisznie
2:1 (25:16, 20:25, 15:11)
Gimnazjum Wierzbica – Liceum Ogólnokszta³c¹ce Siedliszcze
1:2 (25:16, 13:25, 12:15)
Zespó³ Szkó³ w Lisznie – Gimnazjum Wierzbica
2:0 (25:10, 25:14)
Liceum Ogólnokszta³c¹ce Siedliszcze – Gimnazjum Siedliszcze
2:0 (25:23, 25:10)
Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Siedliszczu (opiekun Jacek Pawlak)
2. Gimnazjum w Wierzbicy (opiekun Urszula Rudnicka)

3. Publiczne Gimnazjum w Siedliszczu (opiekun Ma³gorzata
Kania)
4. Zespo³owi Szkó³ w Lisznie (opiekun Izabella Luszawska-Wilk)
Dru¿yny wystêpowa³y w sk³adach:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce Siedliszcze ( Iwona Wasilew, Dominika
Bednaruk, Patrycja Korzeniowska, Anna Sochaj, Ewa M³ynarska,
Magdalena Gruszka, Anita Ogrodnik, Marta Stepczuk, Aleksandra
Linder)
Gimnazjum w Wierzbicy ( Dadok Patrycja, Œwieczak Klaudia,
£ysomirska Natalia, CzulukDominika, Kozak Patrycja, Stepaniuk
Sylwia, Lewandowska Karolina, Bejda Magdalena, Uraziuk Marta,
Kister Marlena Kapica Michalina)
Gimnazjum Siedliszcze (Grzesiuk Patrycja, Wójtowicz
Aleksandra, Karwat Magda, WoŸniak Olga, Lekan Julita, WoŸniak
Ewelina, Rutkowska Natalia, Kita Lidia, Kostrzewska Aleksandra)
Zespó³ Szkó³ w Lisznie (Œwietlicka Klaudia, Troæ Kamila, Rura
Magdalena, £uczkiewicz Anita, WoŸniak Patrycja, Liwiak
Aleksandra, Brodaczewska Anna, Socha Natalia)
J. Pawlak
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Turniej Tenisa Sto³owego
o Puchar Wójta Gminy Siedliszcze
Zawody odby³y siê w dniu 01.03.2013 r. w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Siedliszczu. Celem imprezy by³a
popularyzacja tenisa sto³owego wœród m³odzie¿y i osób
starszych, a tak¿e wy³onienie najlepszych zawodniczek
i zawodników z gminy Siedliszcze w poszczególnych
kategoriach wiekowych.
W zawodach udzia³ wziê³o 52 zawodników
i zawodniczek. Rozegrano 108 meczy, po których
wy³oniono najlepsze zawodniczki i najlepszych
zawodników zawodów w dwóch kategoriach – seniorów
i m³odzie¿y. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymali
puchary, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Pana
Hieronima Zonika wójta gminy Siedliszcze.
Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
SENIORZY – KOBIETY:
1. Ewelina Bisko-Rajca (Mogilnica)
2. Anna Karwat (Marynin)
3. Lekan Urszula (Stasin Dolny)
SENIORZY – MÊ¯CZY¯NI:
1. Pawlak Jacek (Wola Korybutowa)
2. Kiedrzynek Krzysztof (Dobromyœl)
3. ¯ukowski Pawe³ (Dobromyœl)
4. Osoba Damian (Janowica)
5. Dyszewski Krzysztof (Siedliszcze)
M£ODZIE¯ - DZIEWCZÊTA:
1. Œmigielska Paulina (Gimnazjum Siedliszcze)
2. M³ynarska Ewa (LO Siedliszcze)
3. Zyskowska Magdalena (Gimnazjum Siedliszcze)
4. Andruszak Emilia (Gimnazjum Siedliszcze)
5. Karwat Magda (Gimnazjum Siedliszcze)
M£ODZIE¯ - CH£OPCY:
1. Kupracz Patryk (Gimnazjum Siedliszcze)
2. Brodaczewski Kamil (LO Siedliszcze)
3. Ga³ka Mateusz (LO Siedliszcze)
4. Kaczmarski Rados³aw (LO Siedliszcze)
5. Langiewicz Konrad (LO Siedliszcze)
J. Pawlak
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K¥CIK KULINARNY
Drodzy Czytelnicy. Redakcja zaprasza wszystkich chêtnych do nadsy³ania i podzielenia siê
swoimi przepisami kulinarnymi. Liczymy na Pañstwa zainteresowanie

Przepisy zosta³y przygotowane przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Chojnie Nowym
„WIOSENNA SA£ATKA ASI”
Sk³adniki: 1 Kapusta pekiñska œredniej wielkoœci, ok. 4 pomidory, 3 ogórki
Ser w plastrach, ok. 8 plasterków szynki, 7 jaj
Wykonanie
1. Wykonanie sosu czosnkowego: majonez, œmietana, czosnek, Vegeta - proporcje
dowolne wed³ug swojego smaku.
2. Uk³adamy warstwami:
Kapusta pekiñska pokrojona w cienkie paski, nastêpnie pomidory i ogórki pokrojone
w drobn¹ kostkê, nastêpnie ³¹czymy ser ¿ó³ty z plastrami szynki zwijamy w rulon i kroimy
centymetrowe kawa³ki k³adziemy to na ogórki, a na wierzch k³adziemy jajka ugotowane
i pokrojone na æwiartki na koniec polewamy ca³oœæ sosem czosnkowym.
SMACZNEGO!!!

Konkurs polega na udzieleniu
prawid³owej odpowiedzi na pytanie:
W którym roku odby³y siê do¿ynki
wojewódzkie przedstawione na zdjêciu.
Odpowiedzi wraz z danymi autora i nr
telefonu nale¿y sk³adaæ w sekretariacie
Urzêdu Gminy Siedliszcze b¹dŸ przes³aæ na
adres: glos@siedliszcze.pl do dnia 30
czerwca 2014 r. Do wygrania 100,00 z³
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„Œwiêto Ryby”
oraz
„Zawody
Sportowo – Po¿arnicze
dru¿yn oldbojów OSP”
w Majdanie Zahorodyñskim
W niedzielê 29 czerwca 2014 r. w Majdanie Zahorodyñskim
odbêd¹ siê jednoczeœnie dwa œwiêta:
1. „Œwiêto Ryby”, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Che³mie
i Wójta Gminy Siedliszcze.
2. Zawody Sportowo – Po¿arnicze dru¿yn oldbojów Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
z terenu powiatu che³mskiego o puchar Wójta Gminy Siedliszcze
Wydarzenie bêdzie mia³o charakter imprezy plenerowej, maj¹cej na celu promocjê
walorów i atrakcji ziemi che³mskiej, budowanie wiêzi lokalnych oraz pobudzanie
aktywnoœci mieszkañców powiatu.
Podczas imprezy wystawi¹ siê gospodarstwa rybackie oraz podmioty zwi¹zane z rybactwem,
wêdkarstwem i przetwarzaniem ryb, a tak¿e odbêdzie siê kiermasz kó³ gospodyñ wiejskich
z potrawami z ryb.
Organizatorzy zapewniaj¹ miejsce wystawowe i podstawowe wyposa¿enie.
Osoby propaguj¹ce kuchniê regionaln¹ oraz cz³onkinie kó³ gospodyñ wiejskich mog¹
wzi¹æ udzia³ w Powiatowym Konkursie Kulinarnym „Z³ota rybka” na najlepsze danie z ryb
w kategoriach: przek¹ski, zupy, dania g³ówne.
Nie zabraknie wra¿eñ artystycznych – na scenie wyst¹pi¹ zespo³y
i wykonawcy z powiatu che³mskiego, a na zakoñczenie odbêdzie siê zabawa taneczna.
Organizatorzy planuj¹ atrakcje dla du¿ych i ma³ych – konkursy,
zawody wêdkarskie, „dmuchañce”, i wiele innych
Turniej dla OSP przeprowadzony bêdzie w dwóch skróconych konkurencjach: æwiczenia bojowe,
sztafeta po¿arnicza. Dru¿yny przyje¿d¿aj¹ ze swoim sprzêtem.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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