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SIEDLISZCZANIN
o. Stanisław Gruszka 

Hymn Siedlisk
Na rozległej mapie świata, niemal w sercu Europy 
Wiosną w sadów płonie kwiatach, zimą śniegiem tuli stopy,
Złotem barwi się jesienią, latem wabi swym urokiem;
Ma swój styl i piękno, tak radosne, jak głębokie.

Ref.
W małych ojczyzn krąg wpisana,
Siedliskami od lat zwana –
Wioska życia, wiary, trudu
Z zaradności słynie ludu;
W sferze ciszy, w grzmocie burz
Rozpostarta pośród wzgórz.
 
Z średniowiecznych jest korzeni, ale wzrasta ku przyszłości,
Na poziomie i w przestrzeni, dąży zawsze do jedności.
Szkoła, kościół, pole, droga, las i rzeka, miłość, ład –
Oto zwykłe nasze dobro i codzienny wspólny wkład.
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Święto jubileuszu  
670-lecia lokacji wsi sołeckiej Siedliska

17.07.2011 r. odbyła się główna uroczystość związana z obchodami 670-lecia lokacji Siedlisk. O godz. 14.30 zo-
stała odprawiona uroczysta, koncelebrowana msza św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Jana Wieciecha. Homilię 
wygłosił nasz rodak o. Stanisław Gruszka. W czasie ofiarowania został przekazany dar od mieszkańców Siedlisk jako 
votum dziękczynne w postaci kielicha zdobionego srebrnymi kłosami i winogronem oraz pateny. W sprawowanej mszy 
św. brała udział orkiestra parafialna i poczty sztandarowe. W uroczystym pochodzie uczestnicy przeszli na plac koło 
remizy OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Został odegrany i odśpiewany po raz pierwszy hymn Siedlisk, 
do którego słowa napisał o. Stanisław Gruszka. Muzykę skomponował Bogdan Stefan. Po powitaniu wszystkich zapro-
szonych księży, gości i mieszkańców przez sołtysa Jerzego Urbanka referat okolicznościowy wygłosił prezes Stowarzy-
szenia „Siedliskie Forum Rozwoju” Zygmunt Bień.  Wystąpili także: poseł Michał Wojtkiewicz, Starosta Tarnowski Mie-
czysław Kras, Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś, radny Rady Miejskiej Tuchowa Janusz Łukasik, o. Stanisław Gruszka, 
Maksymilian Kras. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpili: orkiestra parafialna, chór 
parafialny z zespołem muzycznym, uczniowie ZS w Siedliskach, zespół wokalno-muzyczny DIFFERENT FACES, „Pogó-
rzanie” z Jastrzębiej. Następnie odbyła się zabawa taneczna dla dzieci i wszystkich uczestników. O godz. 21.30 odbył 
się pokaz sztucznych ogni. W czasie uroczystości była prezentowana tablica pamiątkowa, ufundowana przez miesz-
kańców i rodaków oraz wystawa fotografii prezentująca stare i nowe Siedliska. Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim organizatorom a to: p. Burmistrzowi Tuchowa, Pogórzańskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju, Domowi Kultury 
w Tuchowie, radzie sołeckiej, OSP w Siedliskach, Stowarzyszeniu „Siedliskie Forum Rozwoju” i wszystkim osobom, 
które bezinteresownie włączyły się do organizacji uroczystości.

Jerzy Urbanek, Zygmunt Bień 

Turniej  Sportowy z okazji 
670-lecia lokacji wsi Siedliska

9 lipca br. odbył się turniej sportowy w piłce siatkowej plażowej o puchar prezesa LKS Alfa Siedliska, w którym 
wzięło udział 9 par zawodników. Puchar zdobyła para Gdowski-Basta z Tarnowa. 10 lipca zorganizowany został turniej 
w piłce nożnej o puchar sołtysa wsi, w którym wzięły udział drużyny trampkarzy z Tuchowa i Siedlisk oraz drużyny 
seniorów: Huragan Buchcice, Tuchovia II, GKS  Gromnik, LKS Alfa Siedliska. Puchar trampkarzy zdobyła drużyna z Tu-
chowa, natomiast puchar seniorski zdobył zespół GKS Gromnik.  
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Zygmunt Bień
Wystąpienie z okazji 670-lecia lokacji wsi Siedliska

Siedliska, 17.07.2011r.

W małych ojczyzn krąg wpisana, Siedliskami od lat zwana
Wioska życia, wiary, trudu z zaradności słynie ludu...

ludowy, któ-
ry pełnił wiele 
funkcji; obecnie 
planowana jest 
jego odbudowa 
i będzie znów 
służył następ-
nym pokole-
niom. W 1955 
roku powstała 
Ochotnicza Straż Pożarna, w 1976 roku wybudowano remizę, 
a w 1993 r. ją rozbudowano, obecnie mieści się tu też jed-
nostka Państwowej Straży Pożarnej. W 1994 roku został od-
dany do użytkowania budynek ośrodka zdrowia. W 1960 roku 
wieś została zelektryfikowana, w latach 1986-1992 wybudo-
wano sieć gazową, wodociągową i telefoniczną. Rozbudowa-
no drogi, w większości pokryte asfaltem, buduje się chodniki 
i oświetlenie dróg. Nasza wieś stała się już wsią w miarę no-
woczesną. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia i obecni 
działacze będą mieli co robić w kolejnych latach. Na rok 1967 
datuje się rozpoczęcie działalności Ludowego Klubu Sporto-
wego Siedliska. W 2009 roku założona została przez naszego 
proboszcza parafialna dęta orkiestra i chór parafialny - dziś 
uświetniają naszą uroczystość.

Poszczególne organizacje mają własne strony interne-
towe, wydawana jest gazeta lokalna „Siedliszczanin”. Są już 
opracowane i wydane publikacje książkowe poświęcone hi-
storii Siedlisk, a to: „Siedliska Tuchowskie między dawnymi 
i młodszymi laty” autorstwa o. Stanisława Gruszki, „LKS Alfa 
Siedliska 1967-2002” autorstwa Jarosława Mirka, albumy: 
„W blasku jubileuszy” autorstwa ks. prałata Stanisława Au-
gustyna, „Kapłani wierni Chrystusowi”. Chlubą naszej wsi są 
jej osiągnięcia, ale nie byłoby ich bez jej mieszkańców. Dlate-
go pozwolę sobie wymienić nazwiska tych osób, które weszły 
na stałe do naszej historii, a dziś już nieżyjących (o żyjących 
obecnie może będzie mowa przy okazji następnego takiego 
jubileuszu).

Pierwszym sołtysem naszej wsi, o którym wiadomo z po-
siadanych źródeł, był Stascon syn Marcona, który miał dużą 
władzę w sołectwie, w tym nakładanie kar łącznie z karą 
śmierci oraz duże profity ze sprawowanego urzędu. Jak rze-
czywiście rządził, tego – niestety – nie wiemy. Następne osoby 
sprawujące funkcję wójta, bądź sołtysa (w zależności od tego 
w jakich to czasach było) wymienione w posiadanych doku-
mentach to: Paweł Sajdak (był wójtem w 1860 r.), później 
Jan Pyjor (funkcję sekretarza pełnił Józef Różycki), Marcin 
Łątka, Wojciech Sowa, Wojciech Gieracki, Jakub Rzeszutko, 
potem już byli sołtysi: Stanisław Sajdak, Henryk Łątka, Józef 
Szywała, Wojciech Dzięcina, Mieczysław Bujak.

Po utworzeniu parafii w Siedliskach pierwszym probosz-
czem był ks. Jan Kurek, potem Antoni Ramian, Maciej Harbut. 
Nauczycielem powstałej pierwszej szkoły był Jan Lewandowski, 
później Ananiasz Cycoń, Michał Bartosz, Wojciech Wielgus, który 
pełnił też wiele innych funkcji społecznych, Mieczysław Kuc, Ro-

Szanowni Goście, Mieszkańcy, Rodacy i wszyscy zebrani 
na dzisiejszej uroczystości.

Już te słowa naszego hymnu, które napisał nasz rodak o. 
Stanisław Gruszka, zawierają istotę i treść naszego uroczyste-
go jubileuszu, a słowa, które widnieją na pamiątkowej tablicy, 
są wielkim podziękowaniem naszym przodkom, wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju naszej 
wsi przez ostatnie stulecia.

Jest rok 1341. Z posiadanych dokumentów wiemy, że 
z woli tynieckiego opata Bogusława zakonu św. Benedykta 
został wydany dokument lokujący wieś Siedliska na prawie 
magdeburskim oraz ustanowione sołectwo Siedliska i urząd 
sołtysa. Wieś Siedliska była pod zarządem opata klasztoru ty-
nieckiego, w późniejszym czasie właścicielami byli Stanisław 
i Andrzej Szreniawowie, po ich śmierci znowu zostały przejęte 
przez zakon benedyktynów. W 1695 r. konwent tyniecki oddał 
w dożywocie sołectwo Janowi Kazimierzowi i Teresie Szaniaw-
skim. Ci z kolei wydzierżawili je Kucharskim.

Po rozbiorze Polski cesarz austriacki Józef II skonfisko-
wał dobra kościelne, w 1787 roku zniósł opactwo tynieckie 
i kolejnymi właścicielami części Siedlisk stał się Władysław 
Zawadzki, a część została przekazana na fundusz religijny. 
Następni właściciele to Rozwadowscy, którzy potem przeka-
zali swoją część biskupowi Wałędze. Po II wojnie światowej 
majątek przeszedł na skarb państwa; utworzono PGR, później 
Igloopol, a obecnie część ziem wróciła w posiadanie diecezji 
tarnowskiej.

Należy nadmienić, że po uwłaszczeniu chłopów w 1848 r. 
część ziemi została im nadana, a bogatsi chłopi wykupywali 
ziemię od właścicieli i Siedliska stawały się wsią chłopską.

Wieś Siedliska była dużą wsią. W 1889 r. liczyła 187 
domów i 1131 mieszkańców, w latach 1892-1946 liczyła od 
1268 do 1714 mieszkańców, obecnie ponad 2000.

Mieszkańcy to głównie katolicy. Pierwsza kaplica, pod 
wezwaniem św. Teresy, była wybudowana ok. 1698 r. przez 
Szaniawskich, administracyjnie należała do parafii św. Jakuba 
w Tuchowie. Dopiero w 1933 r. została utworzona w Siedli-
skach parafia i wybudowano drewniany kościół, który spłonął 
w 1940 roku. Na potrzeby kościoła zaadaptowano dom kato-
licki, który służył wiernym aż do czasu wybudowania nowego 
kościoła w 1983 roku.

W roku 1874 powstała szkoła, w 1920 oddano nowy 
budynek, który w 1963 roku został wyremontowany, w 1970 
roku szkoła została rozbudowana i służyła do wybudowania 
nowej w 2002 roku. Szkoła obecnie nosi imię kard. Stefana 
Wyszyńskiego.

Z innych ważnych dat w historii naszej wsi wymieńmy: 
uruchomienie trasy kolejowej w 1876 roku, założenie w 1894 r. 
Kółka Rolniczego, które jeszcze działa do dnia dzisiejszego. 
W latach 1974-2001 funkcjonowała Spółdzielnia Kółek Rolni-
czych powstała na bazie przekazanego nieodpłatnie majątku 
Kółek Rolniczych. SKR była największym zakładem pracy, za-
trudniającym ponad 100 pracowników. W 1934 roku został 
utworzony oddział poczty, w 1947 roku wybudowano dom 
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man Piskor, Antonina Korol, Maria Gacek, Helena Mierwa, Halina 
Hudyka, a długoletnim woźnym był Franciszek Skruch. 

Pierwszym prezesem Kółka Rolniczego był w 1894 r. pro-
boszcz parafii św. Jakuba w Tuchowie ks. Karol Hryniewiecki. 
Następnie Wojciech Wielgus, Henryk Łątka, Franciszek Micha-
lik, Józef Witek, Tadeusz Zaziemski, Mieczysław Bujak. Do za-
służonych działaczy KR należeli: Jan Baran, Wojciech Iwaniec, 
Józef Łątka, Wiktoria Skałoń, Anna Chrzanowska, Wojciech 
Czopek, Władysław Dawid, Mieczysław Kozłowski, Stanisław 
Bień, Tadeusz Sajdak, Wojciech Krogulski, Józef Jaworski, 
Walenty Wróbel, Maria Gacek, Jadwiga Gacek.

Pracownikami poczty byli: Maria Kajetanowicz, Franci-
szek Gałek, Kazimierz Iwaniec, Genowefa Siedlik, Aleksandra 
Zych. W okresie przedwojennym silnie działało stronnictwo 
ludowe, którego członkami byli: Józef Kita, Jakub Bujak, Ję-
drzej Tryba, Andrzej Bujak, Franciszek Pater, Stanisław Bujak, 
Henryk Łątka, Józef Witek, Ignacy Kita, Jan Węgrzyn, Woj-
ciech Dzięcina.

Nie żyją też założyciele i członkowie OSP w Siedliskach: 
Stefan Kras, Józef Jaworski, Józef Burek, Leon Kordzikowski, 
Stanisław Gieracki, Julian i Alfred Osika, Stanisław Kurczab, 
Stanisław i Alojzy Pałucki. Naszej wsi nie omijały również licz-
ne klęski żywiołowe: powodzie, pożary oraz głód. 

Mieszkańcy brali udział w wojnach: pierwszej i drugiej 
wojnie światowej, wojnie bolszewickiej. Nasze kroniki nie wy-
mieniają zbyt wielu nazwisk uczestników tych walk, ale są 
znani bohaterowie z tego okresu. W pierwszej wojnie świato-
wej walczyli: Franciszek Serafin, Józef Damian, Andrzej Łątka. 
W wojnie bolszewickiej walczył bohatersko Wojciech Mende-
rak, za co został odznaczony krzyżem Virtuti Militari przez sa-
mego naczelnika Piłsudskiego.

W wojnie tej zginęli pod Warszawą Franciszek Kurczab 
i Franciszek Wróbel. O walkach toczących się wokół Siedlisk 
świadczą trzy cmentarze wojskowe z I wojny. W drugiej woj-
nie światowej w kampanii wrześniowej w bitwie pod Pszczyną 
2 września zginął Jan Sierakowski, a ranny został Stefan Kras. 
W bitwie pod Lwowem we wrześniu 1939 roku walczył Fran-
ciszek Michalik. Uczestnikiem bitwy pod Monte Cassino był 
Piotr Cygan, który przeszedł cały szlak bojowy z gen. Ander-
sem, a za swoje zasługi został odznaczony licznymi orderami. 
Na terenie Siedlisk w ruchu oporu brali udział: Jan Węgrzyn, 
Stanisława Szydłowska-Węgrzyn (jedyny żyjący świadek tego 
okresu), Kazimierz Gacek, Henryk Łątka, Stanisław Gacek, 
Józef i Henryk Kurczabowie, Wojciech Czopek, Elżbieta Bo-
dzioch. Ofiarami II wojny byli: Ewa Hołda, Jan Witek, Franci-
szek Gruszka. Józef Jakubowicz. W walkach z bandami UPA 
tuż po wojnie zginął Jan Iwaniec.

To tym wszystkim wymienionym z nazwiska i nie wy-
mienionym składamy dzisiaj hołd za to, co robili dobrego na 
tej siedliskiej ziemi czy na obczyźnie. Modlitwa dziękczynna 
w naszej świątyni i ta tablica pamiątkowa niech będą wyra-
zem pamięci wszystkich, którzy tu żyli, na siedliskiej ziemi.
Dziś tylko prezentujemy ją na naszej uroczystości, a znajdzie 
ona honorowe miejsce na odbudowanym budynku domu lu-
dowego.

Szanowni zebrani!
Zacząłem to wystąpienie wierszem i wierszem chcę je 

zakończyć...
Jest takie miejsce na świecie, do którego każdy 

powracać chce
Jak Jan Paweł II do Wadowic; dla nas to miejsce 

Siedliska się zwie.

Tak żyło się w Siedliskach

Rozbudowa starej szkoły
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Rozbudowa starej szkołyZwózka cegły z cegielni (Julian Wrona, Tadeusz Huptaś )

Budowa drogi Siedliska-Pleśna Budowa drogi Siedliska-Pleśna 

Budowa drogi Siedliska-Pleśna 
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Rozbudowa starej szkoły Nieistniejąca studnia z żurawiem  
w gospodarstwie Władysława Dawida 

(obecnie Stanisław Sobarni)

Piotr Cygan 
– uczestnik bitwy pod Monte Cassino 

Roboty polowe w gospodarstwie Kordzikowskich Na boisku sportowym „Stawiska”

Panorama Siedlisk
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Rodzinny dom Kordzikowskich Widok na Brzankę 

Dzieci sypiące kwiaty w czasie procesji 
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Ołtarz główny w starym kościele 

O. Stanisław Gruszka z rodzicami chrzestnymi  
Marią Gurgul i Michałem Gruszką 

Misje św. w 1962 r. 

Misje św. w 1962 r. Banderia konna podczas uroczystości kościelnej 
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Maksymilian Kras
Głos w dyskusji podczas inauguracji obchodów jubileuszowych 

670-lecia istnienia siedliskiego sołectwa
Siedliska, 17.07.2011r.

„Myśl, która dobru społecznemu służy, 
 Ciągnie za sobą duchów zastęp duży”

A.Asnyk

Zamierzchłe czasy średniowiecza
W naturze człowieka leży pragnienie, aby co jakiś czas 

upamiętniać ważniejsze wydarzenia świętowaniem, a w od-
niesieniu do większej zbiorowości społecznej nadawać mu 
adekwatną formę oraz znaczenie.

Przywołany wcześniej przez Zygmunta Bienia - przewod-
niczącego Stowarzyszenia „Siedliskie Forum Rozwoju” – ju-
bileusz 670-lecia istnienia siedliskiego sołectwa na prawach 
magdeburskich przenosi nas w te odległe czasy, kiedy to 
w roku 1341 Bogusław opat benedyktynów w Tyńcu sprzedał 
władztwo nad nami za 400 marek zacnemu Stasconowi oraz 
jego potomkom po wieczne czasy, czyniąc go sołtysem. Sołty-
sowi w tym czasie przysługiwało prawo do wydawania nawet 
wyroków śmierci na poddanych i określenia, w jaki sposób 
pozbawić życia skazańca.

Jednak inne dokumenty, kroniki Jana Długosza i wiarygod-
ne źródła kościelne poświadczają istnienie osady o tej nazwie 
już ponad 200 lat wcześniej, a zatem akt lokacyjny, młodszy 
od Tuchowa o jeden rok i starszy ode mnie o 600 lat, doty-
czył już istniejącego bytu zwanego Siedliskami, zamieszkałymi 
w owym czasie przez zagrodników, komorników i osadników. 
Wszyscy oni byli zobowiązani do płacenia podatku w naturze, 
w tym m.in. 4 skórki wiewiórcze, donice miodu, kwaterowanie 
i wyżywienie właściciela przebywającego czasowo we wsi oraz 
świadczenie podwodą dla przewozu jego towarów. 

Z czasem rentę w naturze zamieniono na podatek pie-
niężny i wtedy to siedliskim chłopom żyło się jeszcze względ-
nie dobrze. Podatki płacili jeden raz w roku na świętego Mar-
cina w wys. 10 skojców. Pozostając w klimacie średniowiecza, 
należy przypomnieć, że początkowe daniny i inne świadczenia 
na rzecz opata i sołtysa stale wzrastały. Chłopi z czasem mu-
sieli płacić podatki od zaoranego pola - poradlne, od domu 
- podymne, od zebranego ziarna - osep, od ilości sztuk świń 
i bydła oraz dziesięcinę - co 10 snopek wymłócić i oddać na 
rzecz administracji kościelnej. Ale jeszcze nie byli pozbawieni 
wolności osobistej.

Dzieje wsi w czasach RP szlacheckiej i zaborów
Chłop w czasie powstania Siedlisk w XIV wieku i później 

był dziedzicznym właścicielem ziemi i miał jasno określone 
obciążenia na rzecz państwa, pana i plebana. Najgorsze na-
stąpiło w XVI wieku w ukształtowanym ustroju feudalnym - 
formacji społeczno-politycznej, opierającej się na panowaniu 
i podwładności, gdy w miejsce czynszu przyszła pańszczyzna. 
Wtedy to chłopi na wiele wieków zostali pozbawieni wolno-
ści osobistej i uzależnieni od panującej szlachty - właścicieli 
ziemskich, plebanii, dla których musieli świadczyć nieodpłatną 
robociznę, dochodzącą do 4 dni w tygodniu. Panu przysługi-
wało władztwo absolutne nad wyjętymi spod prawa chłopami 
pańszczyźnianymi, przywiązanymi do pańskiej ziemi, co było 
równoznaczne z likwidacją stanu chłopskiego.

Panował niewyobrażalny ucisk, poniżenie, których do-
znawał tyranizowany i hańbiony przez stan szlachecki chłop. 
Przykładem może być prawo właściciela folwarku do pierw-

szej nocy (po-
ślubnej) – ius 
primae noctis. 
Dzieje naszej 
wsi, które two-
rzyli żywi ludzie 
z całym bogac-
twem zalet, ale 
i wadami, przez 
wszystkie wieki, 
nie były sielanką. 
Przetaczały się przez nią kilkakrotnie hordy tatarskie w dro-
dze na zachód w 1260-1287 pod wodzą Dżingishana, siejąc 
śmierć i zniszczenie. Nasz tuchowski region w 1655 r. został 
najechany przez Szwedów w pogoni za uciekającym królem 
Janem Kazimierzem, a w rok później wojska Rakoczego gra-
biły i paliły nasze okolice. Aby ocalić życie i dobytek, ludność 
kryła się po górach, organizując tam partyzantkę przeciw na-
jeźdźcy. Także ludność była doświadczana przez zarazy (mo-
rowe powietrze), powodzie i pożary, co było przyczyną pusto-
szenia i ubóstwa. Tylko w roku 1854 w parafii tuchowskiej na 
skutek zarazy zmarło ponad 800 ludzi. 

W następstwie wcześniej opisanego ucisku i poniżenia 
którego chłopi doznawali, doszło do rabacji, głównie na zie-
mi tarnowskiej, pod wodzą Jakuba Szeli w 1846 roku prze-
ciw szlachcie i duchowieństwu. Zaowocowało to przelewem 
krwi i wyjątkowym bestialstwem. W tej krwawej rozprawie 
wydatnie pomagał zaborca austriacki, płacąc zbuntowanym 
chłopom za każdą dostarczoną do tarnowskiego starostwa 
głowę szlachcica. Kroniki nie odnotowały udziału siedliskich 
chłopów w tym buncie. Natomiast odnotowały jawne wystą-
pienia naszych chłopów przeciw władzom cesarskim starcie 
z oddziałem wojska i pacyfikację wsi Siedliska. Takie i im po-
dobne protesty w całym cesarstwie doprowadziły w 1848 do 
zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia chłopów.

Dzieje współczesne
Zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie siedliskich chło-

pów było kamieniem milowym na drodze do pełnej świado-
mości obywatelskiej. Każdy galicyjski chłop chciał mieć dużo 
ziemi na własność i dużo wolności osobistej, która dawała 
mu wiele uprawnień politycznych. Że z tych możliwości nie 
umiał w pełni od razu korzystać, to zupełnie inna, niezawi-
niona przez niego sprawa (w tej kwestii odsyłam czytelnika 
„Siedliszczanina” do książki o. S. Gruszki pt. Siedliska Tu-
chowskie między dawnymi i młodszymi laty i sygnalnie 
do książki, która się ukaże we wrześniu br., pt. „Kółko Rolnicze 
w Siedliskach - opowieści o jego dziejach”). Czas płynie dalej, 
wydarzenie goni wydarzenie, a historia Siedlisk jest pisana 
trudem rąk, umysłów, a czasem i krwią. Rytm rocznego życia 
większości siedliszczan przez te 670 lat wyznaczał odwieczny 
cykl przyrody, przejawiający się porami roku i sezonowym na-
sileniem prac polowych, na co nakładał się również liturgiczny 
kalendarz kościelny. W I wojnie światowej znane są ofiary 
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licznych potyczek w Siedliskach między Austriakami i Rosja-
nami, udział naszego rekruta skierowanego przez zaborcę na 
wojenne fronty i dobrowolne wstępowanie do Legionów Pił-
sudskiego i Hallera.

Zaraz po zakończeniu wielkiej wojny trzeba było bronić 
zdobytej niepodległości przed armią bolszewicką i nacjonali-
stami ukraińskimi. W II wojnie światowej nasza wieś mimo 
doznanych krzywd od rządów sanacji żywiła partyzantów 
i broniła w Batalionach Chłopskich, a w okresie powojen-
nym nie dopuściła do kolektywizacji rodzinnych gospodarstw 
chłopskich.

Niezgoda na lekceważenie wsi przez elity
Obecne lekceważenie wsi i jej politycznych kompetencji 

przez polityków i niektóre środowiska inteligenckie winno wy-
woływać w nas słuszne oburzenie, ale także pytanie: po co? 
Chyba w obawie przed olbrzymem, który, jak trzeba, to poka-
że swoją siłę, a może w obawie przed schłopieniem kultury. 
Młyny Boże mielą powoli. A może ci politycy nie znają się 
na polityce, a ta „inteligencja” nie jest aż tak inteligentna. 
Czyżby nie przerobili lekcji z historii lub zapomnieli o niezliczo-
nych zasługach chłopa dla Polski? Zapomnieli o kosynierach 
spod Racławic? O tym, że armaty pod Stoczkiem zdoby-

wała wiara rękami czarnymi od pługa? Zapomnieli, jak 
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej w 1920 
roku prawie codziennie wizytował w okopach Radzymina 
chłopskich żołnierzy i o heroicznej walce PSL-u w latach 1944-
1948 o demokratyczny kształt Polski w powojennej Europie. 

W chwalebną i długą historię naszej wsi wpisało się wiele 
pięknych zasłużonych postaci od jej zamierzchłych czasów do 
bardziej współczesnych, które były solą tej ziemi, począwszy 
od: Jana Szaniawskiego - właściciela Siedlisk, Ludwiki Rozwa-
dowskiej - darczyńców na rzecz wsi i kościoła, ks. abp. Karola 
Hryniewieckiego - pierwszego prezesa KR w Siedliskach, Woj-
ciecha Wielgusa - kierownika szkoły i założyciela spółdziel-
ni mleczarskiej, wikliniarskiej, Kasy Stefczyka i prezesa KR, 
Józefa i Ignacego Kitów, Henryka Łątki, Wojciecha Dzięciny 
- wybitnych działaczy PSL i KR, ks. Antoniego Ramiana - pro-
boszcza, Romana Piskora - kierownika szkoły i wielu innych. 
W historię wsi wpisały się i przetrwały najstarsze nazwiska 
rodowe oraz stare nazwy ziem i przysiółków.

W roku jubileuszu nasza mała ojczyzna Siedliska nam 
wypiękniała. Pozostawmy ją piękniejszą od tej, jaką otrzyma-
liśmy od wspaniałych poprzedników, którym społeczeństwo 
tak dużo zawdzięcza.

Siedliska w pigułce na 670-lecie lokacji wsi, czyli co mamy w 2011 roku:

- Nadanych jest 401 numerów domów, w których mieszka 2328 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2010 r.).
- Kościół wybudowany w 1983 roku wraz z cmentarzem parafialnym, posługę sprawuje 3 księży.
- Zespół Szkół z salą gimnastyczną, placem zabaw, boiskiem asfaltowym i izbą regionalną, (W Szkole Podstawowej pracuje  

19 nauczycieli. a w Gimnazjum Publicznym 22, do Zespołu Szkół w Siedliskach uczęszcza 307 uczniów, w tym 141 do SP 
i 166 do PG.).

- Ośrodek Zdrowia z gabinetem lekarskim i stomatologicznym oraz apteką, (2 lekarzy, 2 stomatologów, 3 pielęgniarki, 2 pielę-
gniarki - asystentki stomatologiczne).

- Ludowy Klub Sportowy Alfa Siedliska założony w 1967 roku wraz z boiskiem piłkarskim (2 trenerów, dwie drużyny: seniorzy 
i juniorzy).

- Ochotnicza Straż Pożarna.
- Państwowa Straż Pożarna filia w Siedliskach.
- Urząd Pocztowy.
- Budynek Kółka Rolniczego z funkcjonującym oddziałem „zerówki” i filią Biblioteki Publicznej.
- Dom Ludowy drewniany, wybudowany w 1948 roku (będzie wyburzony i odbudowany w 2012 roku).
- Rada sołecka i rada parafialna.
- Stowarzyszenie „Siedliskie Forum Rozwoju”.
- Koło Polskiego Stronnictwa Ludowego.
- Stacja PKP oraz liczne przystanki PKS i prywatnej komunikacji.
- Stacja paliw.
- Sieć energetyczna oddana do użytku w 1961 roku.
- Sieć wodociągowa oddana do użytku w 1992 roku.
- Sieć gazowa oddana do użytku w 1992 roku.
- Sieć telefoniczna oddana do użytku w 1990 roku.
- 75 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Siedliskach.
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Pocztówki wydane z okazji
670-lecia lokacji wsi Siedliska
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Uroczystości jubileuszowe
 

17.07.2011 r.



14     SIEDLISZCZANIN



SIEDLISZCZANIN     15

Dożynki wiejskie 

15 sierpnia 2011 r. w Święto Matki Bożej Zielnej 
odbyły się w naszej miejscowości tradycyjne dożynki. 
Konny korowód dożynkowy wraz z kapelą przejechał 
przez wieś. Następnie w naszym kościele podczas uro-
czystej mszy św. został poświęcony wieniec dożynkowy, 
który uwiła p. Genowefa Sobarnia, oraz chleb, owoce i 
zioła. Po mszy św. korowód dożynkowy z orkiestrą pa-
rafialną przeszedł na plac koło remizy OSP, na którym 
orkiestra dała swój koncert. Po powitaniu przez sołtysa 
wsi nastąpiło dzielenie się z mieszkańcami poświęco-

nym chlebem.  W dalszej części wystąpiła z  progra-
mem artystycznym młodzież ze Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum z Siedlisk pod przewodnictwem Małgorzaty 
Gacek. Chór parafialny wystąpił z piosenkami ludowymi 
pod hasłem „Nie wstydźmy się tych naszych chłopskich 
korzeni i tych melodii śpiewanych od lat na naszej oj-
czystej ziemi”. Następnie odbyła się zabawa taneczna 
dla dzieci, a później wszystkich uczestników w rytm mu-
zyki zespołu Versal z Siedlisk. Na szczęście pogoda w 
tym dniu dopisała.   
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KOMUNIKATY
1. W październiku 2011 r. odbędzie się w naszej szkole konkurs wiedzy o historii Siedlisk, w którym weźmie udział 

młodzież szkolna.  Liczymy na udział. Na finalistów czekają nagrody.  
2. W dn. 11 listopada br., w rocznicę odzyskania niepodległości, odbędzie się msza św. w intencji naszej Oj-

czyzny. Po mszy św. zapraszamy na spotkanie mieszkańców, na którym wspólnie z chórem parafialnym odśpiewane 
zostaną pieśni patriotyczne. Uroczystość ta zakończy obchody jubileuszu 670-lecia lokacji Siedlisk. 


