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Wywiad z najstarszym mieszkańcem Siedlisk

Dnia 27.02.2014 r.
naszą szkołę

odwiedził pan Roman
Kaczanowski,

najstarszy rdzenny
mieszkaniec Siedlisk.

Interesuje się on
lokalną historią,
posiada bogatą

wiedzę na jej temat i
starał się tę wiedzę
przekazać uczniom.

Weronika: Kim byli rdzenni mieszkańcy tej okolicy?
Pan Roman: Okolicę zamieszkiwali przede wszystkim
Ukraińcy. Mieszkało tu też kilka rodzin polskich i
żydowskich.
Weronika: Jak się wzajemnie do siebie odnosili?
Pan Roman: Gdy byłem chłopcem, przyjaźniłem się z
Ukraińcami i Żydami, chodziliśmy razem do szkoły.
Między sąsiadami nie było żadnych konfliktów.
Sara: Czy Siedliska były dużą miejscowością?
Pan Roman: W Siedliskach znajdowały się sklepy
prowadzone przez Żydów,  trzy karczmy, leśniczówka,
poczta, posterunek policji, swoje warsztaty mieli szewc,
kowal i stolarz, istniała również piekarnia i kasyno. Z
instytucji kulturalnych była tu duża, piętrowa szkoła
zniszczona w czasie I wojny światowej oraz czytelnia
Proświty, która pełniła rolę domu ludowego.
Oliwia: Czemu miejscowość zawdzięczała swój rozwój?
Pan Roman: Jak wiecie istniały tu forty i koszary
austriackie. Stacjonowało mnóstwo wojska. Miejscowa
ludność wykonywała pewne usługi na ich rzecz - na
przykład kowal. Pierwotnie koszary liczyły aż 17
budynków różnej wielkości i o różnym przeznaczeniu.
Były tu, prócz budynków mieszkalnych, magazyny
amunicji, składnice artyleryjskie, stajnie. Jeden z tych
budynków został wyremontowany i od 1966 r. do dziś
mieści się w nim nasza szkoła. Tu, gdzie dziś są boiska
szkolne, ujeżdżano konie.
Patrycja: Czy prócz koszarów i fortów są tu jeszcze
jakieś zabytkowe budynki?

Pan Roman: Zachowało się kilka domów wybudowanych
po I wojnie światowej. Postawiono je za odszkodowanie,
które władze austriackie wypłaciły mieszkańcom za
zburzenie ich domów. Bo jak pewnie wiecie, tu biegł front
austriacko-rosyjski. W ramach oczyszczania przedpola,
zburzono wiele domów i wycięto drzewa. Tu o fort Salis
Soglio toczyły się zacięte walki. Pierwszy szturm armii
rosyjskiej rozpoczął się 4 października 1914 r. i trwał 72
godziny. W ciągu trzech dni walk z fortów wywieziono
ponad tysiąc rannych. Na polach przylegających do
szkoły w czasie I wojny światowej urządzono cmentarz
dla poległych w walkach żołnierzy. Po II wojnie światowej
zostali oni ekshumowani i przeniesieni na cmentarz
wojskowy w Przemyślu.
Paulina: A jakie były losy mieszkańców Siedlisk podczas
II wojny światowej?
Pan Roman: W czasie II wojny światowej wielu
mieszkańców zesłano na Syberię. Byli to przedstawiciele
polskich rodzin. W 1944 r. władze polskie i radzieckie
podpisały umowę o wymianie ludności. Z dawnego
powiatu przemyskiego wysiedlono blisko 65 tys. osób,
głównie narodowości ukraińskiej. Wysiedlenia te nie
ominęły mieszkańców Siedlisk i Jaksmanic. Na ich
miejsce przybyli osiedleńcy z biednych terenów
rolniczych, m.in. z Rokietnicy. Po wojnie z rdzennych
mieszkańców zostało około 7 rodzin, były to rodziny
mieszane polsko-ukraińskie. 
Weronika: Dziękujemy za wywiad.
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Niezwykłe spotkanie

Forty, stare budowle z czasów monarchii austrowęgierskiej, ściągają
turystów do naszej miejscowości. Pobudzają też wyobraźnię mieszkańców. 

Czy są w nich duchy? Któż wie?

  - Świeć wyżej - warknął wysoki, rudowłosy chłopak - O mały włos,
a skróciłbym się o głowę.
   - Niegłupi pomysł - odparł niższy, ale nie niski brunet. - Przez ten twój
wzrost mamy same problemy, a jeśli będę świecił wyżej, nie będę widział
drogi pod nogami.
    Tak właściwie, to nie widzieli nic. Nikłe światło latarki tylko w niewielkim
stopniu rozszczepiało wzrok niskiego, wilgotnego korytarza w forcie
Borek. Błądzili już ponad godzinę i ani razu nie znaleźli drzwi podobnych
do tych, którymi weszli.
  - Jak zwykle to jego pomysł - pomyślał Olek.
    Mimo iż był wyższy i silniejszy, to zawsze jego przyjaciel wyciągał
go na wszelkie eskapady. Czarka poznał jeszcze w przedszkolu i od
tamtej pory byli nierozłączni.
  - To zawsze są jego pomysły - mruknął w myślach. - I jak, widzisz
wyjście? - Zapytał tym razem głośno.
  - Nie - odparł szatyn. - Wydaje się, że to nie był najlepszy pomysł -
dodał.
  Olek bezceremonialnie przewrócił oczyma, już wcześniej miał
przeczucie, że wycieczka na fort nie skończy się najlepiej. Jednak jego
przyjaciel zawsze potrafił go przekonać. Obiecywał, że raz na zawsze się
przekonają, czy stara budowla rzeczywiście jest nawiedzona.

 

    
   - Brednie - pomyślał, wspominając opowieści starszych mieszkańców
Siedlisk. Jego rozważania przerwał głos Czarka: 
  - MAM! Znalazłem wyjście! To tędy wchodziliśmy! - krzyknął wyraźnie
podniecony.
   - Jesteś pewi… - W pół słowa przerwał Olkowi przeciągły gwizd,
dźwięk, który miał nieco metaliczne zabarwienie. Gdzieś już go słyszał…
   - Co to było?! - spytał Czarek z bojaźnią w oczach.
 - Nie jestem pewien - odparł Olek - zmiatajmy stąd. Mam dziwne
przeczucie, że właśnie dowiedliśmy jednego z celów naszej wyprawy.
  Czarek nie odpowiedział, każdy mięsień jego ciała był sparaliżowany
strachem. Za drzwiami wejściowymi stała półprzeźroczysta postać. Miała
długą, sięgającą pasa, brodę, wystrzępiony i spłowiały mundur z literami
„CK” na tarczy, a na jego szyi widać było długą i głęboką szramę. W ręce
trzymał zakrwawioną szablę, po której powolutku ściekały duże krople
krwi. Olek poczuł, jak śniadanie podchodzi mu do gardła. Gdy się wyrwał
z otępienia, postać już zniknęła, a jego najlepszy kumpel leżał
nieprzytomny na ziemi.
 - Jak zwykle idealne wyczucie czasu - warknął. Nie marnując czasu,
złapał kolegę pod pachy i zaczął ciągnąć w kierunku wyjścia. Po kilku
minutach poczuł na policzkach ciepło słońca, ale krew zamarła mu
w żyłach. Na szyi Czarka widniała głęboka blizna, taka jak po cięciu
szablą…
    Żaden z lekarzy nie potrafił wyjaśnić, jak ta blizna znalazła się na jego
szyi. Chłopcy uznali to za wystarczający powód, by już nigdy nie zbliżać
się do starego, austriackiego fortu.    

                                                     Oliwia Kuropaś
                                                             kl. VI

Forty Twierdzy Przemyśl www.twierdzaprzemysl.com
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Bałwan

    Kiedyś, nawet niedawno temu, w zimie, tuż
przed wiosną  napadało na  podwórku  bardzo,
ale  to  bardzo dużo  śniegu.  Z  samego  rana
troje   dzieci:   Agnieszka,   Weronika  i  Bartek
założyły  ciepłe  kurtki,  grube i  długie  szaliki,
czapki i wygodne buty, i od razu  wybiegły na
podwórko  lepić bałwana. Każdy z nich wybrał,
jaką kulę będzie lepił.
- Ja będę lepił najmniejszą – powiedział Bartek.
- Ty nie lubisz pracować, dlatego chcesz robić
najmniejszą kulę! – krzyknęła na Bartka
Agnieszka.
- Uspokójcie się! – uciszyła ich Weronika. –
Mam plan, co kto będzie robił.
- Chyba sobie żartujesz! Od kiedy ty piszesz
plany? – spytała Agnieszka.
- Aniu, ty będziesz robiła najmniejszą kulę, ty,
Bartek, średnią, a ja największą, bo ja jestem
najstarsza – zdecydowanie  podzieliła prace
dziewczynka.
  Dzieci przystały na jej propozycję. Gdy już
skończyły lepić bałwana, zrobiły mu oczy,
twarz i guziki z małych węgielków. Niestety,
nie miały marchewki na nos. Nagle Bartek
zauważył w śniegu patyk, który kształtem
przypominał marchewkę.
- O, jednak mamy z czego zrobić nos! –
krzyknęła uradowana Agnieszka.
- Mamy, ale zabierzmy patyk do domu i
pomalujmy tak, żeby wyglądał jak marchewka
– zgodziła się Weronika.
  Kiedy patyk wysechł, dzieci wsadziły go
bałwankowi na miejsce nosa.

- Wreszcie gotowy nasz bałwanek, chodźmy
do domu – wydała komendę Weronika.
  W nocy, gdy wszyscy spali, do bałwanka
przyszedł zając i się zapytał:
- Bałwanku, czy mógłbym zjeść twój nos?
Jestem bardzo głodny.
- Przykro mi zajączku, mój nos to, niestety,
tylko patyk. Ale chowaj się, już dzień i jeszcze
cię ktoś zobaczy.
  I faktycznie w stronę bałwanka zbliżały się
dzieci, ale były jakieś smutne, nie cieszyły się
ze spotkania z ulubieńcem.
- Bałwanku, bardzo,  ale to bardzo nam
smutno. Wczoraj cię zrobiliśmy, a jutro już
wiosna – powiedziały chórem dzieci.
  Kiedy dzieci poszły do domu, bałwanek
zaczął cicho pod nosem mamrotać: - Dopiero
mnie ulepili, a już muszę się pożegnać z
życiem?!
 W tym samym momencie przykicał do
bałwanka zając i męczył go pytaniami:
- Co się stało? Coś ci jest?
- Oj, mój zającu, wiesz, że jutro już wiosna? –
jęczał smutnie bałwan.
- Tak, wiem, ale co się wtedy stanie? – dalej
pytał zając.
- Po prostu, my, bałwany, pod wpływem ciepła
się topimy – popłakiwał bałwan.
- Żal mi cię, bałwanku, ale muszę uciekać, bo
idą dzieci! – rzucił w pośpiechu zając.
  Tym razem dzieci były uradowane. Po
smutnej minie nie został nawet ślad.
Wykrzyknęły radosnym chórem:
- Bałwanku, będziesz żył! Nasz tata pojechał
kupić dużą lodówkę, wsadzimy cię do niej i
będziesz tam mógł spędzić lato!
  Kiedy tata uruchomił kupioną lodówkę i
pomógł umieścić w niej bałwanka, dzieci
zaprosiły znajomych i urządziły huczną
imprezę. Zajączek, który zaprzyjaźnił się z
bałwankiem, nadal go odwiedzał i zawsze mógł
liczyć na pyszną, soczystą marchewkę, którą
pozostawiały mu dzieci.
  Dzieci bez obaw o bałwanka mogły cieszyć
się z nadejścia wiosny, którą też przecież
kochały tak jak wszyscy ludzie na świecie.

Wioletta Chramiec
kl. IV

Na ratunek! 

To już wiosna !

   Uczniowie klasy V i VI na zajęciach
technicznych robili ozdoby wielkanocne. Były
to palmy, pisanki i inne ozdoby.
Wykonywaliśmy je z różnych materiałów,
takich jak wstążki, papier kolorowy, makaron,
plastikowe oczka, bukszpan i bibuła. Te
wszystkie ozdoby powędrują wprost do
koszyczka wielkanocnego. 

Weronika Barszczak
kl. VI

Pisanki

Weronika Weronika

. .

Pisanka

Świąteczne ozdoby

www.tapeciarnia.pl

www.tapeciarnia.pl
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Barszczak Barszczak

Natalia Kwolik Martyna Jajuga

Gracjan Droń
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Bocian biały

Wiosna, ach to ty!

Wiosną wszędzie ładnie jest
U nas pięknie też.

Wiosna cudnie się zieleni
I od słońca złotem mieni.
Wiosna to jest dobry czas

Dla każdego z nas.
Wiosną budzi się do życia

Każdy krzaczek, owad i nornica.

                             Adrian Kalinowski
kl. IV

Wiosna
Wiosna radosna i wesoła
Wkrótce zawita do nas

Będzie przyjemnie i ciekawie
Radować się będzie cała szkoła.

Kiedy wiosna do nas wita,
Wszystko wokół się rozkwita.
Słońce z góry mocno świeci
Radują się wszystkie dzieci.

Wszystkie krzewy i rośliny
Rozkwitają się wesoło,

 Witaj, witaj wiosno nasza,
Cieszy się czwarta klasa.

  Paulina Dziadek
kl. IV

Wiosenne kwiaty

Ogród Wiosenne przebudzenie Ogród

Natalia Martyna

Wiosna w naszych ogródkach

pasjonat.flog.pl

Oliwia Maliczewska Natalia Kwolik

Martyna Jajuga Oliwia Maliczewska Martyna Jajuga

Kwolik Jajuga
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