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Hasło seminarzystów z Siennicy

Hej, koledzy! Czas przemija!
Trzeba chwytać młode chwile, 

bo ulecą jak motyle
w dal nieznaną nam!

My musimy pracą w szkole
budzić w sobie siłę ducha!

Objąć wszystkich w krąg łańcucha, 
wszystkim podać dłoń!

I tak razem, i tak w zgodzie
podążajmy zwalczać cienie!

Światła wiedzy nieść promienie
do ludowych mas!

Tekst napisał Franciszek Stolarczyk. Melodię skomponował prof. Józef Swatoń.
Utwór powstał w 1926 roku i stanowi do dziś hymn siennickiej szkoły.
Na zdjęciu powyżej: orkiestra szkolna z połowy lat dwudziestych XX wieku 
z nauczycielem muzyki Józefem Swatoniem (w środku). 
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Wstęp
 

 Siennicka uczelnia, obchodząca w 2016 roku jubileusz 150 lat istnienia, zapisała się w historii polskie-
go szkolnictwa jako jedna z najstarszych w Polsce szkół, o bogatych i patriotycznych tradycjach. Jej korzenie 
sięgają roku 1866, kiedy otwarto w Siennicy Kursy dla Nauczycieli Ludowych, przekształcone w roku 1872  
w Seminarium Nauczycielskie. Szkoła ta, założona przez władze carskie w celu kształcenia nauczycieli ru-
syfikatorów, wbrew ich intencjom stała się wkrótce ośrodkiem polskości, patriotyzmu i walki o wolną Polskę. 
Nauczyciele i absolwenci brali udział w walce o polski język w czasie zaborów, o odzyskanie niepodległości  
w wojnach 1918 i 1920 roku, w walkach II wojny światowej i w powojennej odbudowie kraju. 
 Wydarzenia te znajdują odzwierciedlenie w niniejszej publikacji, poświęconej historii siennickiej szko-
ły od początku jej istnienia do chwili obecnej. Przez 103 lata, czyli do roku 1969, z przerwą na dom dziec-
ka, funkcjonowała w Siennicy uczelnia pedagogiczna, która wykształciła wiele pokoleń wykwalifikowanych 
nauczycieli. Szczególny jej rozwój nastąpił w czasach powojennych, w okresie działalności Państwowego  
Liceum Pedagogicznego. Od roku 1966 do dziś istnieje szkolnictwo zawodowe, które – zgodnie z potrzebami 
rynku pracy – kształci młodzież w kierunkach technicznych. Przez pewien czas istniał też kierunek rolniczy.  
Obecnie największe powodzenie mają kierunki związane z ruchem turystycznym i ochroną środowiska. Sien-
nickie technika ukończyło łącznie około 950 uczniów, a szkoły zawodowe ponad 1300 osób. W latach 1984 – 
1994 nastąpił powrót do kierunków pedagogicznych w utworzonym Studium Nauczycielskim. Dane wskazują, 
że od początku istnienia siennickiej uczelni szkoły pedagogiczne ukończyło kilka tysięcy osób. Od roku 1992  
do dziś funkcjonuje też szkolnictwo ogólnokształcące: gimnazjum i liceum. 
 Półtora wieku tradycji siennickiej szkoły zobowiązuje nas, jej spadkobierców i kontynuatorów, do utrwa-
lenia wszechstronnego dorobku uczelni we wszystkich okresach jej funkcjonowania. Wybór albumowej formy 
publikacji z okazji tak ważnego jubileuszu nie jest przypadkowy. Wynika z potrzeby zebrania i opublikowa-
nia licznych zbiorów fotografii i bogatej dokumentacji z życia szkoły. Wiele zamieszczonych zdjęć pochodzi  
z archiwum siennickiego muzeum, ale też duża ich część z domowych zbiorów absolwentów, którzy wykazują, 
niezmiennie od lat, potrzebę integracji i bliskiej więzi ze szkołą. 
 Poszczególne rozdziały albumu przedstawiają historię uczelni i kolejnych pokoleń sienniczan. Ilustracją 
działalności współczesnej szkoły są relacje i zdjęcia z uroczystości szkolnych, ważnych rocznic, wycieczek edu-
kacyjnych, obozów językowych, praktyk krajowych i zagranicznych. Dzisiejsza siennicka szkoła tętni życiem  
i szczyci się bogatą ofertą różnorodnych zajęć – jakże innych od programu nauki w czasach carskich i stojących 
wtedy przed młodzieżą wyzwań. Zestawienie w jednej edycji doświadczeń i tradycji uczelni o liczącej 150 lat 
historii stwarza możliwość odbycia ciekawej podróży w czasie. Przedstawione dzieje siennickiej szkoły stanowią  
w pewnym zakresie cząstkę historii polskiego szkolnictwa od połowy XIX wieku do dnia dzisiejszego.
 W czym tkwi fenomen siennickiej szkoły? Na pytanie to próbują odpowiedzieć sobie w roku jubileuszowym 
jej nauczyciele, uczniowie i absolwenci. Wśród wielu przesłanek powtarza się potrzeba powrotu do korzeni,  
do naszej małej ojczyzny, specyficzna atmosfera szkoły, wyniesione z niej wartości i wzorce postępowania.  
We współczesnej siennickiej szkole ceni się idee poprzednich pokoleń oraz pamięć o bogatej tradycji uczel-
ni, czego świadectwem jest znakomita i owocna współpraca Stowarzyszenia sienniczan z Dyrekcją i Gronem  
Pedagogicznym Zespołu Szkół.

Zarząd i Zespół Historyczno-Wydawniczy
Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich
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Siennicka szkoła w okresie zaborów 
1866 – 1915

Utworzenie przez władze carskie szkoły o nazwie Kursy Pedagogiczne dla Nauczycieli Ludo-
wych w 1866 roku było niewątpliwie realizacją planów zaborcy związanych z  wynaradawia-

niem polskiego społeczeństwa. Umieszczono ją w Siennicy, prowincjonalnym wtedy miasteczku 
południowo-wschodniego Mazowsza. Wydawało się Rosjanom, że tu, z dala od centrów kultural-
nych, najłatwiej będzie rusyfikować środowisko poprzez zrusyfikowanych w pierwszej kolejności 
nauczycieli szkół elementarnych. Siedzibą szkoły została część budynku poklasztornego, opuszczo-
nego po kasacie zakonu reformatów, który istniał w Siennicy od połowy XVIII wieku.
 Początkowo zajęcia trzyletniego cyklu odbywały się w języku polskim i rosyjskim, a program 
nauczania obejmował takie przedmioty, jak: religia, pedagogika, język polski, język rosyjski, mate-
matyka, wiadomości o przyrodzie i geografii, historia, muzyka i śpiew, gimnastyka oraz kaligrafia 
i rysunki. W trzecim roku nauki uczniowie mogli przyglądać się prowadzonym przez nauczycieli 
zajęciom, a także prowadzić lekcje praktyczne w szkole wzorcowej, czyli szkole ćwiczeń zorganizo-
wanej przy Kursach. W latach następnych malała liczba godzin języka polskiego, a wzrastała liczba 
godzin języka rosyjskiego. Coraz mniej było w programie tematów z historii Polski, a coraz więcej 
z historii Rosji; rosła też liczba zajęć wykładanych w języku rosyjskim.
 W 1872 roku, w czasie reformy systemu oświaty, Kursy przemianowano na Seminarium Na-
uczycielskie. Liczbę godzin języka polskiego ograniczono do jednej tygodniowo! Od 1885 roku  
w języku polskim wykładana była jedynie religia. Rozpoczął się okres nasilonej rusyfikacji, któ-
ry trwał do 1905 roku. Tak zwana noc apuchtinowska, czyli czas najsroższej rusyfikacji, była też 
najcięższą próbą charakterów dla polskiej młodzieży. Po polsku nie można było mówić nie tylko 
na lekcjach, ale także w żadnych innych codziennych sytuacjach. Równie konsekwentnie władze 
walczyły z polskimi książkami, broszurami i gazetami, które uczniowie przywozili z domów do 
Siennicy. Częste rewizje w klasach, w internacie i na stancjach miały zniechęcić chłopców do czy-
tania polskich wydawnictw. Uczniów przyłapanych na mówieniu po polsku, czy też posiadających 

Kompleks budynków poklasztornych w Siennicy, kościół i klasztor, wybudowane w latach 1749 – 1770. W 1866 r. w budynku  
poklasztornym Rosjanie zorganizowali Kursy dla Nauczycieli Ludowych przemianowane w 1872 r. na Seminarium  
Nauczycielskie. Jest to najstarsza w siennickich zbiorach fotografia, pochodząca z 1899 r.
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Jan Krzewniak (1854 – 1936), absolwent 
z 1871 r., zasłużony organizator walki  
o polską szkołę, później nauczyciel  
i kierownik szkoły w Karczewie.

polskie książki, szczególnie te wydawane bez cenzury, spotykały liczne represje. Były to m.in.: na-
gana, areszt po lekcjach, obniżenie oceny ze sprawowania, pozbawienie stypendium, aż do rele-
gowania z uczelni z tzw. wilczym biletem. W szkole panował rygor i niemal wojskowa dyscyplina.  
Od uczniów wymagano ślepego posłuszeństwa. Metodami wychowawczymi były zakazy i nakazy, 
a kara groziła za najbłahsze nawet przewinienia. 
  Wydarzenia 1905 roku, w tym jeden z największych na Mazowszu strajk szkolny w siennickim 
seminarium, pokazały zaborcy, jak bardzo się mylił w swych rusyfikacyjnych zamiarach. Praca ro-
syjskich, a także polskich rusyfikatorów nie przyniosła spodziewanych efektów, a siennicka szkoła 
w niedługim czasie stała się prężnym ośrodkiem polskości i patriotyzmu. Nauczyciele patrioci, 
jak: Walerian Jawdyński, ks. Łukasz Janczak, Ignacy Brauliński czy Józef Gierkiewicz z pewnością 
z dumą patrzyli na postawę swych wychowanków, którzy organizowali akcje samokształceniowe,  
a nawet prowadzili tajną biblioteczkę zakazanych przez zaborcę książek. Wobec uczniów biorących 
udział w strajku 1905 roku władze carskie zastosowały surowe represje, usuwając seminarzystów ze 
szkoły. Od 28 lutego do końca roku szkolnego seminarium było zamknięte. Gdy w sierpniu odbył 
się nowy nabór na kursy początkowe, uczestnicy strajku nie zostali ponownie przyjęci. 
 Piętnastu absolwentów Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy 1 października 1905 roku 
wzięło udział w tajnym zjeździe w Pilaszkowie, w szkole kierowanej przez sienniczanina Stanisława 
Najmołę, na którym powołano Związek Nauczycieli Ludowych, zalążek obecnego ZNP. 
 Absolwenci siennickiego seminarium dobrze znali historię Polski i polski język, mimo że nie 
było tych przedmiotów w programie nauczania. W tajnej bibliotece uczniowie gromadzili nie tylko 
książki wydawane w Królestwie Polskim, ocenzurowane, ale także polskie wydawnictwa zakazane 
przez zaborcę, przemycane z zagranicy.
 Wśród absolwentów szkoły z tamtego okresu wielu zapisało piękne karty historii, związane  
z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości, wielu też zasłużyło się w swoich miejscowościach 
budową szkół, patriotyczną postawą, szerzeniem postępowych idei. Po 1908 roku atmosfera  
w szkole już zmieniła się na lepsze. Nowy dyrektor seminarium, Dymitriew, okazał się człowiekiem 
postępowym, pedagogiem z powołania, omijającym z wyczuciem drażliwe polsko-rosyjskie tema-
ty. Chyba jako jedyny spośród nauczycieli Rosjan zasłużył na pełne szacunku wspomnienie.
 Pierwsza wojna światowa niosła nadzieję na wolną Polskę. Uciekając latem 1915 roku przed 
armią niemiecko-austriacką, Rosjanie ewakuowali seminarium do Łukowa, a następnie w głąb Ro-
sji. Zabrali ze sobą wszelkie dokumenty i urządzenia szkoły, w tym bogato wyposażoną bibliotekę. 
Siennica znalazła się pod administracją niemiecką.
        Tadeusz Gnoiński

Ks. Łukasz Janczak (1835 – 1918), 
prefekt w rosyjskim i w polskim 
seminarium, przyjaciel i obrońca 
młodzieży; na lekcjach religii uczył 
historii Polski i umiłowania Ojczyzny.

Ignacy Brauliński (1861 – 1935), 
nauczyciel muzyki w rosyjskim  
i polskim seminarium, zasłużony 
podczas strajku 1905 r., organizator 
polskiego seminarium w 1915 r.
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Świadectwo, które otrzymał Jan Krzewniak po ukończeniu szkoły w 1871 r.

Uczniowie I kursu rosyjskiego Seminarium Nauczycielskiego z 1913 r.
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List uczniów siennickiego seminarium do kolegów z seminarium w Solcu, informujący o przebiegu wystąpień młodzieży 
w Siennicy w 1905 r. Żądano wówczas od władz: języka polskiego jako wykładowego, nauczycieli – wyłącznie Polaków, 
uwzględnienia w programach nauczania szkoły wykładów z historii, literatury i geografii polskiej oraz ludoznawstwa.
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Stanisław Czajkowski, absolwent z 1915 r., przewodniczący 
tajnej organizacji samokształceniowej młodzieży siennickiej  
w latach 1914 – 1915.

Krótka historia Polski Józefa Chociszewskiego była jedną  
z czytanych po kryjomu lektur seminarzystów starających się 
przeciwstawić propagandzie zaborcy, rusyfikatora.

Absolwenci ostatniego rocznika kończącego rosyjskie Seminarium Nauczycielskie w 1915 r. Od lewej w pierwszym rzędzie 
siedzą: Szczepan Kowalczyk, Michał Iwanow, Władysław Wąsowski; w drugim rzędzie siedzą: Walenty Mikita, Jan Leszek, 
Tomasz Janiszewski, Józef (lub Roman) Kowalski, Walerian Pardo, Henryk Świątek; w trzecim rzędzie stoją: Walenty Latoszek, 
Gubrynowicz, N.N., Jan Topczewski, Ozga, Tadeusz Skolimowski, Jan Jurzyk, Bronisław Kozik, Piekart; w czwartym rzędzie 
stoją: Zgoda, Józef Sylwestrowicz, Stanisław Czajkowski, N.N.
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Wpis do pamiętnika kolegi z 1910 r. świadczący o patriotycznej postawie młodzieży siennickiej.

Uczniowie ostatniego kursu carskiego seminarium w 1915 r. z prof. Ignacym Braulińskim (w środku) przed budynkiem 
seminarium. Wielu uczniów to późniejsi członkowie POW, żołnierze Legionów, ochotnicy w wojnie z 1920 r.
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Słowa dedykowane koledze to przykład kunsztu pięknej kaligrafii.

Młodzież seminarium i dzieci ze szkoły ćwiczeń przy przyrządzie gimnastycznym w 1913 r.
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Antoni Królikowski (1877 – 1920), 
absolwent siennickiego seminarium 
z 1898 r., później także nauczyciel 
dydaktyki i kierownik szkoły ćwiczeń. 
Zginął pod Nowogrodem w 1920 r. 
podczas wojny polsko-bolszewickiej. 

Uczniowie – legioniści. Po wybuchu I wojny światowej  
i ewakuacji siennickiego seminarium kilkunastu uczniów 
przerwało naukę i wstąpiło do powstającego Wojska 
Polskiego. Niektórzy powrócili, by kontynuować naukę już 
w polskim seminarium. Na zdjęciu stoją od lewej: Ludwik 
Strynkiewicz, Adolf Sarnecki; siedzą od lewej: Leon 
Błaszczyński, Marcin Łukaszek.

Świadectwo dające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, jakie otrzymał jeden z absolwentów siennickiego 
seminarium w 1902 r. Na pieczęci widnieje napis: Siennickaja Uczitielskaja Seminarija.
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Uczniowie seminarium w 1913 r. podczas jednej z plenerowych wycieczek, które często były wykorzystywane do pracy 
samokształceniowej siennickiej młodzieży.

Budynek poklasztorny, siedziba Seminarium Nauczycielskiego w okresie zaborów.
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Rozkwit siennickiej szkoły  
w okresie międzywojennym  
1915 – 1939

Dyrektorzy 
Henryk Rodziewicz, Władysław Supronowicz (1915 – 1916), Kazimierz Gnoiński (1916 – 1939) 

Latem 1915 roku, w wyniku rozwoju sytuacji na froncie wschodnim I wojny światowej, Sien-
nica znalazła się pod administracją niemiecką. Jesienią okupant zezwolił na reaktywację pol-

skiego szkolnictwa. Powstał Komitet Obywatelski, w którym wyróżniali się aktywnością ziemianin  
Stanisław Dłużewski i nauczyciel Ignacy Brauliński. Dzięki ich staraniom w październiku rozpoczę-
ło działalność Królewsko-Polskie Seminarium Nauczycielskie Męskie, mające charakter szkoły 
społecznej. W następnym roku opuścili szkołę absolwenci zdający po raz pierwszy polską maturę. 
Szkoła otrzymała sztandar z wymownym hasłem „Jaki siew, taki plon”. Brzemienne w skutki było 
powierzenie w 1916 roku stanowiska dyrektora Kazimierzowi Gnoińskiemu, który – jak się okazało 
– kierował szkołą przez następne 34 lata i zasłużył w oczach potomnych na trwałą pamięć.
 W 1918 roku powołano Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie, które przetrwało  
aż do likwidacji w roku 1937. Trzyletni okres nauki w 1922 roku przedłużono do lat czterech.
 Wielu nauczycieli i uczniów brało czynny udział w I wojnie światowej w armiach zaborczych 
i Legionach Piłsudskiego, inni prowadzili tajną działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej, 
uczestniczyli w rozbrajaniu Niemców i w organizowaniu polskiej państwowości. Duża grupa sien-
niczan wstąpiła do wojska dla obrony polskich granic i niepodległości podczas wojny polsko-bol-
szewickiej w 1920 roku. W wojnie tej polegli m.in. nauczyciel Antoni Królikowski oraz dziewięciu 
uczniów. Ich bohaterska śmierć jest przedmiotem czci wszystkich następnych pokoleń sienniczan. 
W szkolnym ogrodzie znajduje się do dziś głaz poświęcony pamięci Antoniego Królikowskiego.
 Wśród zatrudnionych w Siennicy profesorów wielu było wybitnymi osobistościami. Wacław 
Laskowski wydał w 1923 roku pierwszą monografię Siennicy Siennica na Mazowszu, Hipolita  
Gnoińska opracowała dla dzieci kilka podręczników do nauki przyrody; Benedykt Kubski pisał 
podręczniki do języka polskiego, a dr. Karola Mitkiewicza można nazwać prekursorem nauczania 
higieny szkolnej. Józef Swatoń skomponował wiele utworów muzycznych i opracował liczne melo-
die ludowe, ratując je od zapomnienia. Stanisław 
Wiącek był autorem książek z metodyki naucza-
nia i dydaktyki. Wielu siennickich nauczycie-
li publikowało artykuły w prasie, brało udział 
w dyskusjach nad kierunkami rozwoju kraju,  
a zwłaszcza oświaty.
 Szkoła szybko zyskała znakomitą opinię  
ze względu na wysoki poziom nauczania i róż-
norodność kół zainteresowań, w których przy-
szli nauczyciele znajdowali możliwość aktyw-
ności i rozwoju w różnych dziedzinach. W 1918 
roku wyszły pierwsze egzemplarze „Jutrzenki”, 
uczniowskiego pisemka redagowanego i wyda-
wanego przez wiele następnych lat. Są one dziś 
wiarygodnym, nieocenionym źródłem wiedzy  
o życiu szkoły. A było ono bardzo bogate. Szkol-
ne organizacje i koła zainteresowań powstawały 

Znaczek Państwowego Seminarium Nauczycielskiego  
w Siennicy noszony przez uczniów w klapie marynarki.
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z inicjatywy uczniów i cieszyły się dużą samo-
rządnością. Ważną rolę odgrywały samorząd 
uczniowski i „Bratnia Pomoc”. Koło historyczne 
zaczęło zbierać pamiątki przeszłości, organi-
zując szkolne muzeum. Działało również koło 
sportowe i fotograficzne.
 Z przygotowywanymi przedstawieniami  
i koncertami młodzież siennicka była zaprasza-
na na występy do Mińska Mazowieckiego, War-
szawy, a nawet do Poznania z okazji Wystawy 

Krajowej dla uczczenia dziesięciolecia polskiej 
państwowości. Organizowano wiele wycieczek 
krajoznawczych. O poczuciu odpowiedzialności 
młodych ludzi świadczyła ich praca w sądzie ko-

leżeńskim, Związku Strzeleckim i drużynie ochotniczej straży pożarnej.
 To właśnie wtedy rozwijały się talenty, które zaowocowały w przyszłości. Wielu sienniczan 
odgrywało ważne role w życiu publicznym II Rzeczypospolitej. Byli posłami i senatorami, działa-
czami ruchu ludowego. Zakładali związki zawodowe nauczycieli i działali w organizacjach samo-
rządowych. Zajmowali wysokie stanowiska w administracji państwowej i szkolnej.
 Przede wszystkim jednak sienniccy absolwenci byli dobrze przygotowani do wykonywania 
zawodu nauczyciela. Pracowali z wielkim poświęceniem, w większości na polskich wsiach. Budo-
wali nowe szkoły, zakładali koła młodzieżowe i ochotnicze straże pożarne, stawali się autorytetami  
w swoich środowiskach. Ponieważ rozbudzono w nich potrzebę zdobywania wiedzy, wielu kon-
tynuowało naukę na wyższych studiach. Niektórzy zostawali profesorami wyższych uczelni, jak  
Franciszek Strynkiewicz – artysta rzeźbiarz, rektor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, czy 
Konstanty Lech – twórca nowatorskich koncepcji pedagogicznych.
 Bardzo ważnym momentem w historii szkoły było wybudowanie w latach 1923 – 1926 nowego 
gmachu szkolnego, według projektu profesora Politechniki Warszawskiej Aleksandra Bojemskiego. 
Nowy gmach, wyposażony w przestronne, widne sale, skanalizowany, mający własną elektrownię – 
był wzorem funkcjonalności i nowoczesności. Sala gimnastyczna służyła także jako miejsce przed-
stawień, widowisk i koncertów dla szkoły i mieszkańców Siennicy.
 Przy seminarium zorganizowano szkołę ćwiczeń, w której przyszli nauczyciele zdobywali 
praktyczne umiejętności. Niespotykany rozwój tej szkoły nastąpił w latach trzydziestych, gdy pod 
kierunkiem Hipolity Gnoińskiej stała się pełną siedmioklasową szkołą powszechną.
 O tym, jak silną więzią czuli się związani ze szkołą sienniccy absolwenci, świadczy fakt,  
że już w 1923 roku postanowili zorganizować pierwszy Zjazd Koleżeński. Drugi Zjazd Absolwen-
tów odbył się w roku 1933.
 W wyniku wdrażanej od 1932 roku reformy systemu szkolnictwa, tzw. jędrzejowiczowskiej, 
zakładającej likwidację seminariów nauczycielskich, w 1936 roku w Siennicy powstało Państwowe 
Gimnazjum Męskie, w miejsce zlikwidowanego seminarium. Wiosną 1937 roku odbyła się w se-
minarium ostatnia matura.
 Dyrektor Kazimierz Gnoiński, wobec nieodwracalnego faktu likwidacji przez władze semina-
rium nauczycielskiego, opowiedział się za utrzymaniem w Siennicy szkoły ogólnokształcącej, czyli 
gimnazjum. A trzeba pamiętać, że w tamtym czasie szkół średnich ogólnokształcących z interna-
tem, skupiających – jak dawniej seminarium – przede wszystkim młodzież wiejską i zorganizowa-
nych na prowincji, w Polsce prawie nie było.
 O przyjęcie do szkoły średniej, jaką było gimnazjum, można było się starać już po skończeniu 
klasy szóstej szkoły powszechnej, mimo że szkoły te były siedmioklasowe. Gimnazjum ogólno-
kształcące było szkołą czteroklasową i kończyło się tzw. małą maturą. Po małej maturze otwierała 
się droga do dwu- lub trzyletniego liceum różnego typu, w tym także pedagogicznego. Liceum 

Tablica odsłonięta w gmachu seminarium podczas I Zjazdu 
absolwentów w 1923 r. z napisem: Nie rzucim ziemi, skąd 
nasz ród. Pamięci Wychowańców Seminarium Siennickiego, 
poległych w obronie Ojczyzny Cześć! Siennica, 1923. 
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pedagogiczne – trzyletnie – miało przygotowywać kandydatów do zawodu nauczycielskiego z pra-
wem nauczania w siedmioletnich szkołach powszechnych. Niestety, takiej szkoły, zgodnej z do-
tychczasową tradycją, władze nie chciały zorganizować w Siennicy.
 Pismo o utworzeniu Państwowego Gimnazjum Męskiego w Siennicy nosi datę 1 sierpnia 1936 
roku. Natychmiast przystąpiono do organizacji egzaminów wstępnych do szkoły. W roku szkolnym 
1936/1937 przyjęto do pierwszej klasy 36 uczniów. W pierwszym roku gimnazjum dzieliło pomiesz-
czenia szkolne z wygasającym seminarium nauczycielskim. Kadrę pedagogiczną stanowili w więk-
szości nauczyciele pracujący jeszcze w seminarium, tacy jak: Jan Pierzan – nauczyciel języka polskie-
go i łaciny oraz wychowawca klasy, Elżbieta Przybyłowicz – nauczycielka historii, geografii i języka 
niemieckiego, Stanisław Duracz – nauczyciel matematyki. Dyrektor Gnoiński uczył biologii, Stani-
sław Karwowski wychowania fizycznego (ćwiczeń cielesnych), religii – prefekt ks. Iwanczewski. 
 Poziom nauczania w gimnazjum był bardzo wysoki, stawiano uczniom duże wymagania.  
Stanisław Gnoiński, syn dyrektora i uczeń gimnazjum, wspomina, że dla uczniów „szczególnie trud-
ne okazywały się zawsze pierwsze miesiące – od września do ferii zimowych. W ciągu tego czasu 
uczeń otrzymywał aż dwie oceny okresowe: pierwszą na Wszystkich Świętych (1 listopada) i drugą – 
na Boże Narodzenie. Ta druga była już udokumentowana świadectwem pisemnym (półrocznym)”.
 Gimnazjalista nosił na co dzień strój obowiązujący w tego typu szkole w całym kraju. Były to: 
granatowa marynarka ze świecącymi metalowymi guzikami i długie, także granatowe sukienne 
spodnie z jaśniejszym lampasem. Czapka musiała być również granatowa, okrągła, z niewielkim 
daszkiem i przytwierdzoną nad nimi metalową literą G, stylizowaną na kaganek oświaty. Na rę-
kawie marynarki przyszywano niebieską tarczę z umieszczonym na niej numerem gimnazjum. 
Gimnazjum w Siennicy otrzymało numer 47.
 Siennickiego gimnazjum nie ukończył żaden absolwent. Wybuch II wojny światowej przerwał 
edukację. A jednak trzyletnią działalność Państwowego Gimnazjum Męskiego w Siennicy ocenia 
się bardzo wysoko ze względu na znakomity poziom nauczania i wychowania. Szkoła z internatem 
pozwalała też na skuteczne oddziaływanie wychowawcze. Większość byłych uczniów siennickie-
go gimnazjum kontynuowała naukę podczas okupacji niemieckiej, a następnie po wyzwoleniu.  
Do końca życia czuli się sienniczanami, podkreślając rolę, jaką odegrała szkoła i jej nauczyciele  
w ich dalszym życiu.

Tadeusz Gnoiński

Nowo wybudowany gmach seminarium, oddany do użytku w 1926 r.
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Pierwsi nauczyciele Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy w 1915 r. Siedzą od lewej: Władysław Supronowicz,  
ksiądz Ludwik Wolski, Ignacy Brauliński, ksiądz Łukasz Janczak, Stefania Majkowska; stoją od lewej: Henryk Rodziewicz, 
Antoni Królikowski.

Ogłoszenie zamieszczone w „Głosie Nauczycielskim” w 1918 r. o naborze kandydatów do siennickiego Seminarium 
Nauczycielskiego męskiego i żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Mińsku Mazowieckim. W owym czasie  
szkoły te nosiły nazwę seminariów dla nauczycieli (nauczycielek) ludowych. 
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Wspólne zdjęcie uczniów Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy i uczennic Seminarium Nauczycielskiego  
z Mińska Mazowieckiego z 1918 r.

Przysięga członków tajnej, działającej aktywnie w seminarium, Polskiej Organizacji Wojskowej.



22

Świadectwo Romana Dytnerskiego, absolwenta pierwszego rocznika kończącego polskie seminarium w 1916 r., później 
nauczyciela w wielu szkołach powszechnych powiatu mińskiego.
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Wspólne zdjęcie uczniów, kadry nauczycielskiej i pracowników przed drzwiami do siennickiego kościoła w 1922 r. Od lewej  
siedzą profesorowie: Jan Janicki, Maria Mitkiewiczowa, sekretarka Aldona Bułhakowa, Gabriela Kosińska, dyrektor Kazimierz 
Gnoiński, profesorowie Ignacy Brauliński, Wacław Laskowski i Stanisław Wilczyński. Wśród uczniów stoi również woźny 
szkolny.

W sypialni internackiej siennickiego seminarium. Zdjęcie z początku lat dwudziestych.
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„Jutrzenka” nr 5 – 6 z 1926 r. Była to wydawana przez uczniów gazetka szkolna opisująca wydarzenia z życia 
szkoły. Wyróżniała się wysokim poziomem zamieszczanych artykułów, dojrzałą treścią i ciekawą szatą graficzną 
oraz szerokim spektrum zainteresowań autorów. Archiwalne egzemplarze „Jutrzenki” są dziś nieocenionym 
źródłem informacji o pracy szkoły w okresie międzywojennym.
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Kurs szkoleniowy Ochotniczej Straży Pożarnej przy Seminarium Nauczycielskim w Siennicy w 1926 r. Młodzież była szkolona 
w zakresie dowodzenia i posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym. 

Program spektaklu teatralnego przygotowanego przez uczniów seminarium, wydrukowany na serwetce. 
Szkoła była ważnym ogniwem szerzenia kultury. 
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Plakat informujący o terminie wystawienia przedstawienia „Wansiele Mazurskie” podczas Powszechnej Wystawy Krajowej 
w Poznaniu w 1929 r., zorganizowanej dla upamiętnienia dziesięciolecia II Rzeczypospolitej. Przedstawienie to przygotowali 
uczniowie seminarium pod kierunkiem prof. Franciszka Gliwicza. Role żeńskie powierzono uczennicom Szkoły Handlowo-
Przemysłowej z Mińska Mazowieckiego.
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Aktorzy z siennickiego seminarium i aktorki ze Szkoły Handlowo-Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim podczas próby 
„Wansiela Mazurskiego” w sali siennickiego seminarium w 1929 r. Spektakl był prezentowany na wielu scenach powiatu 
mińskiego i w Warszawie, a także na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r.

Uczniowie koła historycznego seminarium podczas prac wykopaliskowych w Transborze w 1928 r. Koło historyczne, 
gromadząc przedmioty codziennego użytku, stroje ludowe itp., zorganizowało w jednej z sal seminarium muzeum poświęcone 
wsi mazowieckiej. Było też organizatorem uroczystości rocznicowych i sesji historycznych opisywanych w szkolnej gazetce 
„Jutrzenka”.
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II Zjazd sienniczan w 1933 r. Wśród zebranych było wielu absolwentów carskiego seminarium, uczestników strajku szkolnego  
z 1905 r. oraz czynu niepodległościowego z lat 1914 – 1920. 

I zjazd absolwentów szkół siennickich odbył się 29 czerwca 1923 r. Zjechali do Siennicy absolwenci zarówno rosyjskiego 
seminarium nauczycielskiego, jak i działającego od 1915 r. seminarium polskiego. Zebranych łączyła nie tylko radość  
z odwiedzin miejsca, w którym spędzili kilka młodzieńczych lat i zdobyli zawód, ale także wielka radość z odzyskanej przez 
Polskę niepodległości. Złożono także hołd sienniczanom, którzy w walce o niepodległość Ojczyzny oddali życie. Właśnie 
„złożenie hołdu Tym wszystkim, którym los kazał zginąć w obronie wolności, której tak pragnęli od zarania swego życia”,  
jak napisano w szkolnej  gazetce „Jutrzenka”, było główną ideą zorganizowania zjazdu. W programie znalazło się miejsce  
na wspomnienia z różnych okresów pobytu w Siennicy.

Uczestnicy II Zjazdu absolwentów siennickiego Seminarium Nauczycielskiego w 1933 r. przed budynkiem szkoły.
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Kamień poświęcony prof. Antoniemu Królikowskiemu 
umieszczony w ogrodzie szkolnym i odsłonięty podczas 
Zjazdu absolwentów w 1933 r. Napis na kamieniu głosi: 
„Pamięci Antoniego Królikowskiego – nauczyciela i żołnierza 
poległego w obronie Ojczyzny pod Nowogrodem 1 sierpnia 
1920 r.”

Członkowie sekcji meteorologicznej z prof. Stanisławem 
Duraczem przed urządzeniami stacji meteorologicznej. 
Prowadzono systematyczne obserwacje i pomiary 
meteorologiczne, a sprawozdania przekazywano do jednostki 
koordynującej sieć tego typu obserwatoriów w Polsce.

Przekazanie sztandaru szkoły przez uczniów kończących uczelnię uczniom młodszego rocznika podczas uroczystości 
zakończenia roku szkolnego 1932/1933 na placu przed szkołą. Ceremonii przyglądają się: dyrektor szkoły Kazimierz Gnoiński 
i jeden z organizatorów szkoły, fundator sztandaru, dziedzic Dłużewa – Stanisław Dłużewski. W uroczystości biorą udział 
uczniowie seminarium i szkoły ćwiczeń.
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Dyrektor Kazimierz Gnoiński w swoim gabinecie.

Wpis do pamiątkowego albumu przygotowanego przez 
absolwentów jednemu ze swych profesorów, świadczący 
o wielkiej świadomości i zapale do wykonywania zawodu 
nauczyciela.

Dyrektor Kazimierz Gnoiński na lekcji fizyki – lata trzydzieste XX w.



31

Uczniowie klasy III gimnazjum w 1939 r. Wybuch II wojny światowej przerwał ich edukację, zmuszając do kontynuowania 
nauki na tajnych kompletach.

Patroni siennickich szkół Hipolita i Kazimierz Gnoińscy. Hipolita Gnoińska urodziła się w 1876 r. w Warszawie, zmarła  
w 1956 r. w Siennicy. Była nauczycielką, a następnie kierowniczką szkoły ćwiczeń, autorką podręczników i książek dla szkół 
powszechnych. Kazimierz Gnoiński urodził się w 1877 r. w Wachnówce (Ukraina), zmarł w 1951 r. w Siennicy. Był dyrektorem 
szkół siennickich w latach 1916 – 1950. Oboje są pochowani na cmentarzu w Siennicy. Zaskarbili sobie wdzięczną pamięć 
wychowanków i mieszkańców Siennicy.
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Uczniowie szkoły ćwiczeń w 1938 r. na placyku zwanym wirydarzem w budynku poklasztornym, w którym mieściła się szkoła 
w okresie międzywojennym. W latach trzydziestych XX w. szkoła ćwiczeń kierowana przez Hipolitę Gnoińską stała się pełną 
siedmioklasową szkołą powszechną, propagującą nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Boisko do siatkówki przed gmachem szkolnym.
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Ekspozycja siennickiego muzeum przedstawiająca portrety Hipolity i Kazimierza Gnoińskich oraz innych wybitnych pedagogów 
i absolwentów z lat 1916 – 1939.

Absolwenci seminarium z 1929 r. z gronem pedagogicznym. Od lewej siedzą: Witek, Franciszek Gościej, Sęczkowski, Stanisław 
Karwowski, Woźniakówna, Hipolita Gnoińska, Józef Swatoń, Aldona Bułhakowa, N.N. Kazimierz Gnoiński, Eugenia Gliwicz, 
ks. Baranowski, Maria Głodo, Stanisław Duracz, Michał Weselak, Franciszek Gliwicz. Stoją w pierwszym rzędzie: Stanisław 
Rombel, Bronisław Brauła, Piotr Szeląg, Hilary Pilitowski, Piotr Lasota, Stanisław Kosut, Władysław Gałązka, Władysław Rosa, 
Aleksander Pułko, Franciszek Bieliński, Stanisław Towarek, Tadeusz Leski, Bolesław Piekarski, Stanisław Pułko. Stoją w drugim 
rzędzie: Józef Piekut, Jan Kozłowski, Jan Krzyżanowski, Julian Sadoch, Antoni Sikorski, Józef Płoszaj, Czyżowski.
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Tajne nauczanie w Siennicy  
w czasie okupacji niemieckiej 
1939 – 1944

Już w listopadzie 1939 roku dyrektor siennickiego gimnazjum Kazimierz Gnoiński zapoczątko-
wał tajne nauczanie młodzieży gimnazjalnej, chociaż gmach szkoły był zajęty przez żołnierzy 

niemieckich. Najpierw do nauki przystąpiła niewielka grupa zaufanych uczniów, zamieszkałych 
w pobliżu. Żona dyrektora, Hipolita, korzystając z ocalałych zbiorów szkolnej biblioteki, zajęła 
się organizowaniem czytelnictwa wśród młodzieży. Te początkowe, jeszcze nieśmiałe poczynania,  
w których brali udział pojedynczy nauczyciele, z upływem czasu zaczęły nabierać coraz bardziej 
zorganizowanej i powszechnej formy. W 1940 roku ukończyli gimnazjum w tajnym nauczaniu 
uczniowie, którzy zaczęli naukę przed wojną. Byli to: Stanisław Gnoiński, Eugeniusz Kamiński, 
Franciszek Konwiński, Stanisław Lorens, Stanisław Tomczuk.
 Łącznikiem z siecią rodzącego się z inicjatywy władz Polski Podziemnej tajnego nauczania  
w kraju, a przede wszystkim z oddziałem warszawskim i powiatem mińskim, był siennicki na-
uczyciel Benedykt Tynelski, blisko współpracujący z dyrektorem Gnoińskim. Od początku była też 
utrzymywana więź z Tajną Organizacją Nauczycielską (TON), utworzoną przez Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego dla koordynacji organizującego się w tajemnicy przed okupantem nauczania 
młodzieży polskiej.
 W ogniwach okręgów, powiatów i gmin TON 
pracowało wielu sienniczan, m.in. Bronisław 
Chróścicki, Antoni Konewka, Benedykt Tynelski, 
Józef Kulka, Antoni Kozłowski, Konstanty Lech, 
Stanisław Jaworski, Franciszek Klusko, Leon 
Chrust, Franciszek Wasążnik, Jan Sałyga, Józef 
Duszczyk, Franciszek Lorens, Michał Klukowski, 
Tadeusz Trąbiński, Stanisław Cieślak, Stanisław 
Sikorski.
 W późniejszym czasie funkcję łącznika 
pełnił Jan Pierzan. W swoich wspomnieniach  
o tych czasach uczennica Sabina Nowakowska  
z Kośmin pisała: „Duszą kompletów jest profe-
sor Pierzan”. Do niego należały też ważne obo-
wiązki: znalezienie miejsc nauki dla uczniów, 
czuwanie nad ich bezpieczeństwem, planowanie 
lekcji oraz nadzór nad filiami, które powstawały 
w okolicznych miejscowościach. 
 W Siennicy zorganizowano również tajną 
szkołę zawodową, w której młodzież uczyła się 
takich zawodów jak: szewc, kamasznik, krawiec, 
rymarz, stolarz. Zajęcia praktyczne odbywały 
się u okolicznych rzemieślników, a lekcje języka 
polskiego i matematyki prowadzili nauczyciele  
w budynku znajdującym się naprzeciwko ko-
ścioła.
 W roku szkolnym 1941/1942 tajne naucza-
nie rozwinęło się na szerszą skalę. Do kompletów 

Tablica umieszczona w dawnej Izbie Pamiątek Siennickich 
Szkół upamiętniająca sienniczan, którzy oddali życie  
za wolność Ojczyzny w latach 1918 – 1945.
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zaczęto przyjmować również dziewczęta, została zatem przerwana siedemdziesięciopięcioletnia 
tradycja męskich szkół w Siennicy – seminarium i gimnazjum. Pod koniec okupacji klasy (grupy) 
liczyły od kilku do kilkunastu osób. Nauka wymagała odpowiedniego zaplecza lokalowego. Miejsce 
do nauki udostępnili państwo Gnoińscy, Zambrzyccy, sołtys Kałasa, Maśniakowie, Zawadkowie.
 Kadrę nauczającą stanowili przedwojenni miejscowi nauczyciele, którzy dla lepszej konspiracji 
zatrudniali się równocześnie w gminie, spółdzielni spożywców „Społem” oraz przy pracach leśnych 
i polowych. Uzupełniali ich nieliczni nauczyciele przybyli w okolice Siennicy w ramach przesiedleń 
z województw północno-zachodnich i z Łodzi.
 Nauka odbywała się, w zależności od warunków, metodą korepetycyjno-konsultacyjną oraz 
na regularnych zajęciach. Dyrektor Kazimierz Gnoiński uczył fizyki i chemii, Jan Pierzan – języka 
polskiego i łaciny, Stanisław Duracz – matematyki, Zdzisław Korolewski – historii, Adam Skorup-
ski – geografii, Bronisław Kozik – geografii, ks. prefekt Gruda – religii.
 Powstały zamiejscowe filie tajnego nauczania. W Stoczku Łukowskim tajne komplety zosta-
ły zorganizowane przez zamieszkałego tutaj od 1940 roku Benedykta Tynelskiego i sienniczanina 
Stanisława Budzyńskiego. Objęły one w czterech klasach aż 96 uczniów. Na konsultacje i egzaminy 
przyjeżdżali do Siennicy uczniowie z kompletów w Transborze i Dobrem. Organizatorami tajnej 
nauki byli tam nauczyciele: Ludwik Wnuk, Klubiński oraz Stanisław Lajborek i Maria Bojanowska. 
Ponadto komplety istniały w Latowiczu, Wielgolesie, Posiadałach, Kuflewie i Kołbieli.
 Oprócz nauki organizowano koncerty muzyczne i uroczystości rocznicowe. Do większych wy-
darzeń można zaliczyć koncert w wykonaniu Józefa Kańskiego w Dłużewie, gdzie młodzież mogła 
poznać twórczość m.in. Moniuszki, Chopina, Noskowskiego. Powstał zespół chóralny z repertu-
arem świeckim i religijnym. Organizowano odwiedziny miejsc pamięci i grobów powstańców oraz 
Żołnierzy Września 1939. Młodzież czytała „Biuletyny Informacyjne AK” i książki zalecane przez 
Hipolitę Gnoińską, jak Trylogia, Kamienie na szaniec i inne zakazane przez okupanta lektury.
 Ośrodek siennicki do 1944 roku miał uprawnienia do nauki i egzaminów tylko w zakresie 
małej matury (gimnazjum), dlatego pojedyncze osoby zmuszone były do zdawania egzaminu ma-
turalnego w Mińsku Mazowieckim. Dopiero wiosną tego roku uzyskano od podziemnych władz 
oświatowych uprawnienia do przeprowadzania egzaminów maturalnych, co było dowodem uzna-
nia dla dotychczasowego poziomu nauczania. Było to duże ułatwienie dla młodzieży uczącej się  
w trudnych warunkach okupacyjnych. Wtedy też odbyły się pierwsze egzaminy maturalne.  

Bolesław Sianecki                                                                                 

Zniszczony w wyniku działań wojennych w 1944 r. kościół i mieszczący się w budynku poklasztornym internat szkolny.



37

Uczestnicy tajnego kompletu szkoły zawodowej z nauczycielem Zdzisławem Korolewskim w 1942 r.

Uczniowie tajnego nauczania – członkowie Armii Krajowej  
z Siennicy w 1941 r. Pierwszy z lewej Stanisław Gnoiński.

Grupa uczniów tajnego kompletu z nauczycielem Janem 
Pierzanem w 1944 r.
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Powojenne lata odbudowy i rozwoju  
Państwowego Liceum Pedagogicznego 
1944 – 1950

Dyrektor Kazimierz Gnoiński

W ostatnich dniach wojny, 28 – 29 lipca 1944 roku, spłonął siennicki barokowy kościół, a także 
gmach poklasztorny, w którym mieściły się szkoła ćwiczeń, internat, biblioteka i mieszkania 

nauczycieli. Zniszczona została znaczna część księgozbioru szkolnego, dokumenty i wiele pomocy 
naukowych. Wkraczające 28 lipca o godz. 8.00 wojska radzieckie zajęły na kwatery budynki szkolne.
 Mimo to już 3 września 1944 roku rozpoczął się w siennickim gimnazjum rok szkolny. Prowa-
dzenie zajęć było jednak możliwe dopiero od 20 września. Nie było bowiem nauczycieli, pomiesz-
czeń, podręczników, pomocy naukowych oraz dostępu do biblioteki. Czasowo korzystano z kilku 
sal użyczonych przez szkołę podstawową i z mieszkań prywatnych. Powodowało to konieczność 
nauki na dwie zmiany.
 W grudniu 1944 roku była zorganizowana pierwsza od kilku lat choinka szkolna z przygoto-
wanym przez młodzież programem i śpiewaniem kolęd, a w czerwcu 1945 roku młodzież z tajnych 
kompletów zdawała pierwszy raz po wojnie egzamin dojrzałości. Obok istniejącego gimnazjum 
utworzono pierwsze klasy o profilu pedagogicznym.
 W drugiej połowie 1945 roku, po opuszczeniu gmachu szkoły przez wojska radzieckie, przystą-
piono do remontu i przystosowania zdewastowanych pomieszczeń do potrzeb szkoły. W połowie 
grudnia społeczność gimnazjum i liceum przeniosła się z zastępczych lokali do własnego gmachu.
 Radę pedagogiczną stanowili wtedy: dyrektor Kazimierz Gnoiński – uczący fizyki, chemii  
i biologii, Hipolita Gnoińska (język polski w niższych klasach oraz prowadzenie biblioteki),  
Maria Głodo (przedmioty pedagogiczne i zajęcia praktyczne z dziewczętami), Elżbieta Przybyło-
wicz (geografia i język niemiecki), Tadeusz Chlewicki (historia, łacina i język polski w starszych 
klasach), dr Karol Mitkiewicz (higiena szkolna), ks. Władysław Arendarski (religia).

Grupa uczniów Państwowego Liceum Pedagogicznego z nauczycielami. Zdjęcie zamieszczone w pamiątkowym 
albumie przekazanym dyrektorowi Kazimierzowi Gnoińskiemu z okazji imienin w 1948 r. 
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 Zasadnicza zmiana w życiu szkoły dokonała się po 8 stycznia 1946 roku, gdy minister oświaty 
Czesław Wycech wyraził zgodę na utworzenie Państwowego Koedukacyjnego Liceum Pedago-
gicznego w Siennicy. Jednocześnie ulegało stopniowej likwidacji Gimnazjum Ogólnokształcące. 
Decyzja kontynuowania tradycji kształcenia pedagogów w siennickiej szkole została przyjęta przez 
społeczność szkolną i mieszkańców Siennicy z wielką radością.
 Pomimo licznych niedostatków lokalowych (brak internatu i mieszkań dla nauczycieli), bra-
ku oświetlenia elektrycznego, bieżącej wody, centralnego ogrzewania oraz wyposażenia szkoły  
w niezbędny sprzęt – był to okres szybkiego i wszechstronnego rozwoju szkoły, stabilizowała się też 
stopniowo kadra nauczycieli. Licznych kandydatów do zawodu nauczycielskiego nie zrażało nawet 
to, że czasami trzeba było myć się w zimnej wodzie przynoszonej ze źródełka, palić w piecach ka-
flowych, korzystać ze zdewastowanych łóżek po wojsku, uczyć się w godzinach wieczornych przy 
lampach naftowych.
 Ponieważ gmach poklasztorny był bardzo zniszczony, internat umieszczono na parterze bu-
dynku szkolnego. Klasy lekcyjne natomiast znajdowały się na piętrze. Część starszej młodzieży 
umieszczono w wynajętych mieszkaniach prywatnych. Kierowniczką internatu została Elżbieta 
Przybyłowicz.
 Ówcześni uczniowie podkreślają we wspomnieniach nadzwyczajny klimat szkoły, zaangażo-
wanie nauczycieli, ich pomoc oraz opiekę nad młodzieżą pochodzącą często z biednych środo-
wisk. Do wyjątkowych pod tym względem osób należała żona dyrektora szkoły Hipolita Gnoińska.  
Do legendy przeszły opowieści o nocnym czuwaniu przez nią przy ciężko chorych uczniach, obda-
rowywaniu uczniów potrzebnymi im rzeczami.
 W roku szkolnym 1946/1947 po raz pierwszy po wojnie nauka odbywała się w Gimnazjum 
Ogólnokształcącym, Liceum Pedagogicznym (po małej maturze), a także na Kursach dokształ-
cających dla nauczycieli niewykwalifikowanych. Uczestnicy tych kursów rekrutowali się zarówno  
z powiatu mińskiego, jak i z powiatów sąsiednich, głównie garwolińskiego, węgrowskiego i soko-
łowskiego. Zorganizowano też dwuletni kurs przygotowawczy (z programem czteroletniego gim-
nazjum) dla kandydatów do liceum pedagogicznego. Powstał zaczątek szkoły ćwiczeń z dwiema 
zatrudnionymi wówczas nauczycielkami: Genowefą Zwolińską i Leokadią Kupczuk.
 Do dotychczasowego grona doszli nowi nauczyciele: Franciszka Jerlecka (język polski), Józef 
Sylwestrowicz (wychowanie plastyczne z metodyką nauczania), Stanisław Jesionek (wychowanie 
fizyczne), Władysław Bocian (śpiew i muzyka), Bronisław Kozik (geografia).
 Rok szkolny 1947/1948 to okres dynamicznego rozwoju szkoły, wysokiego poziomu naucza-
nia i wychowania. Był to sukces kadry pedagogicznej charakteryzującej się dużą wiedzą ogólną  
i zawodową oraz mobilizacji młodzieży do pracy i nauki. Był to też czas harmonijnej współpracy 
szkoły ze społeczeństwem i władzami oświatowymi. W szybkim tempie uzupełniano zaopatrzenie 
w pomoce naukowe, niezbędne do działania kół naukowych oraz kółek zainteresowań, do życia 
sportowego i kulturalnego wśród uczniów.
 Odbywały się ważne dla młodzieży, bo organizowane pierwszy raz po wojnie, ogólnoszkolne 
obchody świąt państwowych, ważnych rocznic historycznych, a także uroczystość trzydziestole-
cia pracy w Siennicy dyrektora Kazimierza Gnoińskiego, zorganizowana przez grono nauczycieli, 
uczniów i absolwentów. Kontynuowana była przedwojenna tradycja działalności kulturalno-folk-
lorystycznej – z pieśniami, tańcami i obyczajami ludowymi. To tylko niektóre przykłady coraz 
szerszej i bardziej wszechstronnej działalności uczelni siennickiej. Wpisywano się w ten sposób  
w ogólnopolski ruch społeczny towarzyszący powojennej odbudowie kraju.
 Młodzież garnęła się do powstających stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych, takich jak 
Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Walki Młodych (Związek Młodzieży Polskiej), Związek 
Młodzieży Wiejskiej „Wici” oraz Służba Polsce. W ramach tych organizacji uczestniczyła w zlo-
tach, manifestacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, w szkoleniach oraz wycieczkach 
i obozach. Szeroko włączono się do walki z analfabetyzmem. Szkoła była też miejscem rekrutacji 
chętnych do szkół oficerskich.
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 W roku szkolnym 1948/1949 w Liceum Pedagogicznym były już wszystkie klasy – od pierw-
szej do czwartej. Natomiast kończyła naukę ostatnia, czwarta klasa Gimnazjum Ogólnokształcące-
go, której wychowawczynią była Hipolita Gnoińska. Kontynuowany był też kurs przygotowawczy 
do Liceum Pedagogicznego. Rozwijała się szkoła ćwiczeń. W ciągu roku odbył się kurs sanitarny 
dla uczniów, obchodzono dni oświaty i książki, zorganizowano choinkę szkolną oraz wyjazdy do 
teatru, na wystawy (Wrocław – wystawa Ziem Odzyskanych), wycieczki oraz pokazy sportowe.  
W wielu uroczystościach uczestniczyli odwiedzający Siennicę i szkołę ministrowie, wojewodowie 
i kuratorzy.
 Odbyły się też egzaminy maturalne, które zdali wszyscy uczniowie czwartej klasy liceum  
(31 osób) oraz przeprowadzono egzamin końcowy dla kursu przygotowawczego dla kandydatów 
na nauczycieli. Sklasyfikowano również ostatnią klasę gimnazjum ogólnokształcącego.
 Rozwój siennickiej szkoły został przerwany nieoczekiwaną decyzją (prawdopodobnie z przy-
czyn polityczno-ideologicznych) ministerstwa oświaty z 1950 roku o przeniesieniu Liceum Peda-
gogicznego wraz z młodzieżą do Gostynina.  
 Było to wydarzenie bolesne dla młodzieży, nauczycieli i siennickiego społeczeństwa. Bardzo 
przeżyli ten fakt dyrektor Kazimierz Gnoiński i jego małżonka Hipolita. Nowo mianowany dyrek-
tor liceum w Gostyninie Edmund Musialik dokonał przejęcia szkoły i jej dobytku. Wraz z mło-
dzieżą do Gostynina przeniosło się dwóch nauczycieli: historyk Tadeusz Chlewicki i nauczyciel 
przedmiotów pedagogicznych Franciszek Lorens.
 Nie pomogły skargi, odwołania i protesty. W miejsce likwidowanej siennickiej szkoły utworzo-
no dom dziecka, który funkcjonował w latach 1950 – 1955.
                                                                       Bolesław Sianecki

Dyrektor Kazimierz Gnoiński na lekcji fizyki w klasie gimnazjalnej. Zdjęcie z końca lat czterdziestych.
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Świadectwo dojrzałości siennickiego Państwowego Liceum 
Pedagogicznego z 1946 r., uprawniające do pracy w zawodzie 
nauczyciela szkół powszechnych i ewentualnej dalszej nauki 
w szkołach wyższych.

Absolwenci dwuletnich kursów przygotowawczych, 1949. 

Uczniowie klas II i III Liceum Pedagogicznego w 1950 r. 

Hipolita i Kazimierz Gnoińscy w 1948 r. z grupą uczniów 
przed szkołą.
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W ogrodzie szkolnym, przy kamieniu upamiętniającym prof. Antoniego Królikowskiego. Pierwszy z prawej nauczyciel muzyki 
prof. Mieczysław Zambrzycki. Zdjęcie z 1952 r.

Uczniowie Liceum Pedagogicznego w Siennicy 1947 – 1951. W 1950 r. liceum przeniesiono  
do Gostynina, i tam licealiści zdawali maturę w 1951 r.
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Czasy świetności siennickiej uczelni  
– Państwowe Liceum Pedagogiczne 
1955 – 1969

Dyrektorzy
Jerzy Proskura (1955 – 1958), Alicja Jusińska-Michalik (1959), Lucjan Rydzewski (1959 –1962), 
Maria Strupiechowska (1963), Władysław Urbanowicz (1964 – 1969)

W roku 1955, w wyniku starań absolwentów szkoły i lokalnej społeczności, reaktywowano  
w Siennicy uczelnię pedagogiczną. Decyzja o przywróceniu Państwowego Liceum Pedago-

gicznego została przyjęta z entuzjazmem – otwierał się bowiem nowy okres niezwykłego rozwoju 
zasłużonej dla regionu i kraju siennickiej uczelni.
 Rozpoczęto od adaptacji budynku szkolnego, zniszczonego po pięcioletnim użytkowaniu go 
przez dom dziecka, a częściowo jeszcze w wyniku działań wojennych. Nauczyciel biologii Stanisław 
Drabarek, który wraz z żoną Heleną, nauczycielką historii, podjął w liceum pracę pedagogiczną  
i organizacyjną zarazem, tak wspominał te chwile: „Kiedy po raz pierwszy po latach przerwy  
w nauce usłyszało się głos dzwonka, zwołujący na pierwszą lekcję pierwszoklasistów, widziało się, jak 
u starego mistrza tej ceremonii Jana Maśniaka łza radości i dumy zarazem staczała się po twarzy.”
 Od listopada 1955 do roku 1958 szkołą kierował dyrektor Jerzy Proskura, nauczyciel mate-
matyki i fizyki. Lekcje śpiewu i muzyki poprowadził Mieczysław Zambrzycki, języka rosyjskiego  
Bronisław Kozik. W 1959 roku dyrektorem szkoły była Alicja Jusińska-Michalik, w latach 1959 – 
1962 Lucjan Rydzewski, a w roku 1963 Maria Strupiechowska, nauczycielka geografii. 

Chór i orkiestra siennickiego Liceum Pedagogicznego pod dyr. Bolesława Sawica podczas występów w Siedlcach. Zespół 
wykonywał ambitny repertuar i był wizytówką działalności artystycznej szkoły. 
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 Z każdym rokiem zwiększała się liczba licealistów – w roku szkolnym 1963/1964 wynosiła już 
433 uczniów, w tym 69 chłopców. Niegdyś męska uczelnia miała obecnie przewagę dziewcząt –  
aż 80%. Duża ich część mieszkała w wyremontowanym poklasztornym budynku internatu. Znacz-
ny wzrost liczby uczniów wymagał zatrudnienia większej liczby nauczycieli – kadrę pedagogiczną 
rozszerzono do 20 osób. Od 1964 roku aż do zakończenia działalności Liceum Pedagogicznego  
w roku 1969 dyrektorem był matematyk Władysław Urbanowicz. 
 Był to okres rozkwitu uczelni i wielkiej aktywności młodzieży we wszystkich kierunkach. Funk-
cjonował system klas-pracowni, z dobrze wyposażoną biblioteką i czytelnią, w której polonista i na-
uczyciel propedeutyki filozofii Stanisław Gnoiński, wielki erudyta, późniejszy kustosz muzeum, in-
spirował młodzież do twórczej działalności. Polonistka Elżbieta Sawic, przekazując rzetelną wiedzę 
humanistyczną, uczyła nas poprawności językowej i wrażliwości na piękno literatury. Pod kierun-
kiem Marii Urbanowicz, nauczycielki języka rosyjskiego i nieocenionej wychowawczyni, młodzież 
zdobywała – oprócz solidnej znajomości języka – wiele nagród w konkursach poezji i piosenki. 
Wysoki poziom osiągał szkolny chór i zespół instrumentalny pod kierunkiem Bolesława Sawica, 
nauczyciela  śpiewu i muzyki. Zespół wykonywał ambitny repertuar, a udział w nim kształcił mu-
zyczną wrażliwość i był znakomitą podstawą do rozwoju muzycznych zainteresowań w przyszłości. 
Zespół uświetniał uroczystości szkolne i wyjeżdżał z koncertami do Mińska i Siedlec.
 Do zasłużonych nauczycieli Liceum Pedagogicznego należeli także: Stanisława Wrońska  
i Stanisław Błoch, nauczyciele pedagogiki i psychologii, Apolonia i Jerzy Niesłuchowscy – na-
uczyciele fizyki i geografii, Marian Radzikowski – nauczyciel zajęć technicznych i rysunku, Halina  
i Stanisław Markowie – nauczyciele matematyki i fizyki, Władysław Bieda – nauczyciel pedago-
giki i psychologii, Józef Sylwestrowicz – nauczyciel rysunku i metodyki nauczania początkowego, 
Wanda Mirowska i Zbigniew Wojdalski – nauczyciele wychowania fizycznego, Zofia Kutnik-Osuch 
– nauczycielka chemii i języka niemieckiego. Nie sposób w krótkim tekście wymienić wszystkich 
wybitnych siennickich pedagogów, którym należy się wdzięczna pamięć.

Egzamin maturalny ustny, 23 maja 1962 r. Komisja egzaminacyjna: prof. Helena Drabarek, dyr. Lucjan Rydzewski, prof. Elżbieta 
Sawic, prof. Władysław Urbanowicz. Maturzystki: Maria Kisielińska, Elżbieta Kowalczyk, Genowefa Oklesińska; maturzyści: 
Henryk Katański, Stanisław Michalik, Stanisław Kłos, Zdzisław Kowalczyk, Tadeusz Konca, Stefan Niewczas.



47

 Czasy Liceum Pedagogicznego, duchowego 
spadkobiercy dawnego seminarium, wyróżnia-
ją się dużą różnorodnością form kulturalno-
edukacyjnych. Młodzież zdobywała pierwsze 
miejsca w konkursach recytatorskich podczas 
eliminacji wojewódzkich i centralnych (1963). 
Kółko dramatyczne wyjeżdżało ze spektaklami 
do Mińska i okolicznych szkół, gdzie wystawio-
no wiele klasycznych sztuk. Sukcesy odnosił 
działający w liceum zespół taneczny. Przygoto-
wane przez uczniów „Wesele siennickie” wysta-
wiono m.in. w Mińsku, w Dobrem i w Żyrardo-
wie na Zlocie Młodzieży Mazowsza. 
 Aktywnie działało Szkolne Koło Krajo-
znawczo-Turystyczne pod kierunkiem Stani-
sława Drabarka, organizujące coroczne obozy 
leśne i biorące udział w konkursach krajoznaw-
czych. Kilku uczestników konkursu na najlep-
szego przewodnika po Puszczy Białowieskiej 
zwyciężyło w eliminacjach wojewódzkich i cen-
tralnych. Organizowano wakacyjne obozy wę-
drowne dla młodzieży z udziałem nauczycieli 
liceum. Znana była ze swej aktywności szkolna 
drużyna ZHP – oprócz drużyny harcerskiej licealistów działały drużyny zuchowe w szkole ćwiczeń. 
Młodzież odnosiła sukcesy w dziedzinie sportu: drużyny piłki siatkowej i tenisa stołowego należały 
do najlepszych w województwie. Dla dziewcząt klas IV organizowano wakacyjne obozy wychowa-
nia fizycznego, wykorzystując podczas zajęć utworzony w ogrodzie basen pływacki.
 Ważnym elementem kształcącym były przewidziane każdego roku w programie liceum tygo-
dniowe wycieczki do różnych regionów kraju z wychowawcą klasy i nauczycielem Stanisławem 
Drabarkiem. Wyjazdy te umożliwiały poznawanie zabytków i historii Polski. Zostały utrwalone  
na licznych cennych fotografiach.
 Dużą rolę odegrała kształtowana w siennickim liceum wrażliwość na piękno muzyki, literatury 
i sztuki. Sprzyjała temu atmosfera częstych koncertów w wykonaniu artystów Estrady Kameralnej 
Filharmonii Narodowej i Warszawskiej Opery Kameralnej pod dyr. Stefana Sutkowskiego, zapra-
szanych raz w miesiącu do liceum, a także spektakli Teatru Ziemi Mazowieckiej. Na przedstawie-
niach obecna była cała młodzież szkolna i duża część mieszkańców Siennicy. Uczniowie pisali dla 
prasy recenzje wystawianych sztuk, udzielali wywiadów na temat repertuaru. Były też częste wyjaz-
dy młodzieży do teatrów warszawskich. W Teatrze Wielkim przedstawienia operowe poprzedzała 
zwykle prelekcja Jerzego Waldorffa.
 W procesie dydaktyczno-wychowawczym liceum przywiązywano wielką wagę do dobrego 
przygotowania pedagogiczno-metodycznego przyszłych nauczycieli, a także wpojenia uczniom 
istotnych wartości moralnych, duchowych i patriotycznych. Niepowtarzalna atmosfera siennickiej 
szkoły spowodowała wkrótce trwający do dziś aktywny ruch absolwencki. 
 W listopadzie 1956 roku, w czasie spotkania absolwentów szkoły na pogrzebie Hipolity z Sel-
mowiczów Gnoińskiej, powstała myśl o potrzebie utworzenia Koła Sienniczan i zorganizowania 
zjazdu absolwentów. W dniach 29 – 30 czerwca 1957 roku odbył się III Zjazd absolwentów w Sien-
nicy, z udziałem około 300 osób (dwa pierwsze zjazdy odbyły się w 1923 i 1933 roku). Zatwier-
dzono powołanie Koła Sienniczan przy ZG ZNP. Wydarzenia te miały duży wpływ na uczniów 
liceum, odczuwających podniosłą atmosferę i prezentujących podczas uroczystości program  
artystyczny. 

Uczennice klasy III w szkolnym ogrodzie wiosną 1961 r.
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 W roku 1966 siennicka uczelnia uroczyście 
obchodziła stulecie istnienia. Był to w dziejach 
szkoły rok szczególny. Z inicjatywy sienniczan 
połączono obchody tysiąclecia państwa polskie-
go z obchodami stulecia kształcenia pedago-
gicznego w Siennicy. W dniach 25 – 26 czerw-
ca odbył się IV Zjazd absolwentów, z udziałem 
marszałka Sejmu Czesława Wycecha i ministra 
oświaty i wychowania Wacława Tułodzieckiego. 
Wygłoszono m.in. referaty: doc. dr. Stanisława 
Pazyry „Udział Mazowsza w dziejach Polski”  
i prof. Franciszka Króla „Kartki z dziejów 
oświaty w Polsce”. Wydano w LSW monografię  
W służbie wsi i kraju, która stanowi do dziś cen-
ne kompendium wiedzy o historii Siennicy na 
tle dziejów Mazowsza oraz historii siennickiej 
szkoły. 

 Podczas jubileuszowego zjazdu w 1966 roku odsłonięto dwie pamiątkowe tablice, wmurowane 
w gmach szkoły. Został odkopany dokument, ukryty w tajemnicy w 1912 roku, zawierający treść 
przysięgi uczniów w sprawie niezłomnej walki o polską szkołę. Dokument znajduje się do dziś 
wśród cennych zbiorów siennickiego muzeum. Przed gmachem szkoły, w cieniu prastarej lipy, od-
słonięto głaz z wykutym napisem: „1000 lat Polski – 100 lat szkoły”. Być może lipa ta pamięta czasy 
nadania Siennicy praw miejskich w 1526 roku przez księżnę Annę Mazowiecką? W 1966 roku 
przypadała 440. rocznica tego wydarzenia, o której sienniczanie także pamiętali. 
 Na zjeździe zaakceptowano inicjatywę prezesa Koła Sienniczan Henryka Łętowskiego doty-
czącą utworzenia Izby Pamiątek – muzeum oświatowo-etnograficznego w Siennicy. Aktywność 
Koła Sienniczan wzrastała od 1964 roku, gdy rozeszły się pogłoski o planowanej likwidacji Liceum 
Pedagogicznego w związku ze zmianą systemu nauczania. Obawa przed utratą ciągłości szkoły  
i dążenie do zachowania zgromadzonych eksponatów przyspieszały prace Koła Sienniczan mające 
na celu otwarcie w najbliższych latach siennickiego muzeum. W 1966 roku w gmachu szkoły po-
wołano nowe kierunki kształcenia, niezwiązane z profilem pedagogicznym.
 W czerwcu 1969 roku odbył się V Zjazd absolwentów siennickiej szkoły. Nastrój koleżeńskiego 
spotkania zakłócała świadomość zakończenia, po 103 latach, kształcenia nauczycieli w Siennicy. 
Z powodu likwidacji Liceum Pedagogicznego szkołę opuszczał ostatni rocznik absolwentów. Pro-
fesor Konstanty Lech wygłosił na zjeździe referat „Siennica jako kuźnia przygotowania do pracy 
pedagogicznej i społecznej”. W 1969 roku siennicka szkoła została odznaczona Medalem za zasłu-
gi dla województwa warszawskiego. W wyniku starań sienniczan powrócono po piętnastu latach  
do tradycji kształcenia nauczycieli w Siennicy w utworzonym Studium Nauczycielskim, istnieją-
cym do 1994 roku.
 Absolwenci siennickiego Liceum Pedagogicznego z dumą wspominają osiągnięcia i prestiż 
uczelni w opisanym wyżej okresie wielkiego jej rozwoju. Szczególną atmosferę szacunku dla trady-
cji szkoły odczuwało się w jubileuszowym roku 1966, bogatym w uroczystości, w których braliśmy 
czynny udział. Historia przenikała teraźniejszość i ją wzbogacała.
 Na zjazdach i spotkaniach, wracając myślą do czasów liceum, często zadajemy sobie pytanie:  
w czym tkwił fenomen siennickiej szkoły pedagogicznej? Z pewnością w systemie cennych warto-
ści i wzorców postępowania, przekazywaniu rzetelnej wiedzy, kształtowaniu szacunku dla historii  
i tradycji, a także inspirowaniu do twórczej aktywności i zaangażowania w sprawy ogółu.

Maria Laskowska

Pamiątkowy głaz z napisem: 1000 lat Polski – 100 lat szkoły, 
umieszczony z okazji jubileuszu na dziedzińcu przed szkołą. 



49

Pierwsi uczniowie po reaktywowaniu Liceum Pedagogicznego w roku szkolnym 1955/1956 na schodach w holu szkoły. Na dole 
z lewej strony prof. Helena Drabarek z synem Olkiem, trzeci z prawej – prof. Stanisław Drabarek. W środku (z dzieckiem)  
dyr. Jerzy Proskura.

Gmach szkoły z prastarą lipą w okresie jubileuszu 100 lat istnienia siennickiej uczelni.
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Zespół muzyczny Liceum Pedagogicznego pod kierunkiem prof. Mieczysława Zambrzyckiego w roku 1959.

Wycieczka do Krakowa i Wieliczki w 1957 r., zorganizowana przez prof. Helenę i Stanisława Drabarków, z prof. Łobodowskim.  
 Na zdjęciu młodzież klas II i III.
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Klasa V w ogrodzie szkolnym z prof. Stanisławem Drabarkiem, 1958/1959.

Uczestnicy kursu tańca, po zajęciach, z prof. Mieczysławem Zambrzyckim, 1958.
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Klasa V na zabawie karnawałowej w 1959 r.

Wycieczka licealistów nad jeziora w roku szkolnym 1958/1959. Od lewej w górnym rzędzie: Marian Gałązka, Alina Karandys, 
Danuta Frelek, Stanisław Czyżkowski, Barbara Dzięciołowska; na dole: Teresa Biernacka, N.N., N.N., Hanna Niemirska,  
Maria Stefaniak.
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Drużyna ZHP siennickiego Liceum Pedagogicznego na zlocie drużyn harcerskich Hufca Mińsk Mazowiecki, 1959.

Rok 1960. Grupa maturzystów, od lewej: Elżbieta Kopania, Emilia Bartoszczak, Józef Mirosław Szymański, Krystyna Żołądek, 
Anna Aniszewska.
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Klasy Va i Vb w czasie matury w 1960 r. z prof. Stanisławem Drabarkiem i dyr. Lucjanem Rydzewskim.

Grupa uczniów klasy IIIa nad siennickim stawem w 1958 r. 
Od lewej z przodu: Jan Kuciński, Paweł Gadaj, z tyłu: Jan 
Kunka, Józef Mirosław Szymański, Zygmunt Kędzierski.

Rok szkolny 1956/1957. Uczennice Maria Surała i Krystyna 
Antosiewicz z klasy prof. Heleny Drabarek podczas przerwy 
lekcyjnej.
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Tableau maturzystów z 1960 r. z gronem pedagogicznym.

Występ chóru szkolnego pod dyr. prof. Bogumiły Krześniak-Dżegan w 1959 r. w Zglechowie.
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Maturzyści 1961 – wycieczka na Śląsk z prof. Marianem 
Radzikowskim (stoi piąty w drugim rzędzie od prawej).

Wycieczka klasy IVb do Wieliczki w 1960 r., w drugim rzędzie prof. Apolonia i Jerzy Niesłuchowscy.

Orkiestra LP pod dyrekcją prof. Mieczysława Zambrzyckiego 
na uroczystości szkolnej w Zglechowie.

Młodzież liceum w pochodzie pierwszomajowym w Siennicy w 1961 r.
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Tableau – profesorowie i maturzyści z 1961 r.

Klasa Vb w 1961 r. na dziedzińcu przed szkołą.
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Uczennice klasy IVb na lekcji przysposobienia wojskowego 19 kwietnia 1961 r. Siedzi: Marianna Przybysz, strzela Mirosława 
Goć, obok Elżbieta Całka. Stoją od lewej: Wanda Rudnicka, Stanisława Grzegorczyk, Maria Kisielińska, Barbara Kaczmarek, 
Krystyna Świeczka. Z tyłu: Janina Zwierz i Barbara Ślusarczyk.

Koncert chóru i orkiestry LP pod dyrekcją prof. Bolesława Sawica na zakończenie roku szkolnego w 1961 r.
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Młodzież na szkolnym apelu w 1962 r. Na pierwszym planie klasa  V. 

Na wycieczce w Łazienkach. W środku grupy prof. Apolonia Niesłuchowska, pierwszy z prawej – prof. Stanisław Gnoiński.
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Wycieczka rowerowa do Wielgolasu z prof. Jerzym 
Niesłuchowskim – wyjazd sprzed szkoły.

Przed maturą w 1962 r. – siennickie talenty muzyczne, od lewej: Zdzisław Jałocha, Stefan Niewczas, Stanisław Woźnica.

Lekcja matematyki w klasie Va, prowadzona przez  
dyr. Władysława Urbanowicza.

Profesorowie liceum podczas studniówki 24 lutego 1962 r. 
Siedzą od lewej: Helena i Stanisław Drabarkowie, Elżbieta  
i Bolesław Sawicowie, Maria Urbanowicz.

Egzamin maturalny pisemny w 1962 r., w głębi dyr. Lucjan 
Rydzewski.
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Klasa Va po egzaminach maturalnych w 1962 r. z wychowawcą prof. Jerzym Niesłuchowskim.

Po pisemnej maturze w 1962 r., klasa Vb z wychowawcą prof. Władysławem Urbanowiczem.
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Na jednej z wycieczek w 1958 r. Siedzą od lewej: prof. Alicja 
Jusińska-Michalik z mężem, prof. Stanisław Drabarek. Lekcja pedagogiki z prof. Danutą Żółtek, klasa IV, 1961/1962.

Klasa III z wychowawczynią prof. Elżbietą Sawic w 1961 r. 

Grupa uczennic z klasy III w szkolnym ogrodzie z prof. Elżbietą Sawic, 1 maja 1961 r. 
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Klasa IV liceum w 1962 r. nad Morskim Okiem z wychowawczynią Elżbietą Sawic.

Obóz wędrowny klasy III wzdłuż wybrzeża Bałtyku w lipcu 
1961 r. Na zdjęciu – na Wałach Chrobrego w Szczecinie.

Uczennice klasy III w 1961 r. na obozie wędrownym  
nad morzem. W tle ruiny kościoła na klifie w Trzęsaczu.

Wycieczka klasy III w Góry Świętokrzyskie. Na zdjęciu 
uczennice na gołoborzu na stokach Łysicy.
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Klasa IV na obozie wychowania fizycznego w Siennicy w wakacje 1962 r.

Uczennice klasy III w szkolnym ogrodzie wiosną 1961 r.

Po ustnej maturze w 1963 r. Od lewej: profesorowie: 
Stanisław Błoch, Maria Strupiechowska, Elżbieta Sawic; 
uczennice: Danuta Bieńkowska, Leokadia Gałecka, Kazimiera 
Zadunajska, Stanisława Jarzębska, Stanisława Całka, Barbara 
Domańska, Ewa Chojecka, Scholastyka Bartoszczak.

Na szkolnej zabawie 17 stycznia 1959; od lewej: Scholastyka 
Bartoszczak, Ryszard  Rosa, Maria Ostrycharz.
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Na wycieczce w Tatrach z prof. Stanisławem Błochem.

Siennickie harcerki na zbiórce.Lekcja pedagogiki klasy IVb z prof. Stanisławem Błochem.

Klasa IIIb w 1962 r. przed szkołą.

Klasa IVb na dziedzińcu przed szkołą w 1963 r. W środku wychowawca Stanisław Błoch.
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Wspólne odrabianie lekcji.

Drużyna siennickich harcerek na czele z druhną Hanną 
Sierpińską.Pod lipą, maturzystki z 1964 r.

Późniejsi maturzyści Liceum Pedagogicznego z klasy a, z 1964 r.
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Wycieczka młodzieży siennickiej do Żelazowej Woli 
w 1963 r.

Występ Barbary Grabowskiej, późniejszej absolwentki 
warszawskiej PWST i aktorki.

Młodzież wystawiała wiele sztuk scenicznych, a także 
„Wesele siennickie”. 

Uczennice klasy IIIa z prof. Zbigniewem Wojdalskim w 1963 r.
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Spotkanie noworoczne klasy IIIb w 1963 r. z prof. Wandą 
Mirowską (u góry druga od lewej).

Lekcja gry na skrzypcach klasy Ia z prof. Bolesławem Sawicem w 1961 r. w sali muzycznej, gdzie widniał znamienny napis: 
„Muzyka to wyraz uczuć, myśli i dążeń człowieka”.

Klasa IIIa, grupa chłopców w pracowni biologicznej  
z prof. Stanisławem Drabarkiem, 1963.

Lekcja matematyki w klasie Ib z prof. Jerzym 
Niesłuchowskim jesienią 1961 r.

Rok 1962, klasa IIb, w pierwszym rzędzie od lewej: Irena 
Kawecka, Wiesława Szatkowska, Elżbieta Rosochacka.
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Grupa harcerek w 1962 r.; rząd I (od lewej): Danuta Woźnica, Anna Adamczuk, Janina Rokicka, Regina Baca, Zofia Saganowska, 
rząd II (od lewej): Danuta Czubaszek, Krystyna Duszczyk, Krystyna Kabat, rząd II (od prawej): Anna Radomska, Irena Kawecka 
(zastępowa), Krystyna Roguska.

Lekcja muzyki w klasie IIb z prof. Amelią Peszko w 1962 r.
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Wycieczka klasy IVa i IVb do Krakowa, Wieliczki i Zakopanego z prof. Stanisławem Drabarkiem i prof. Zbigniewem 
Wojdalskim, maj 1965.

Lekcja matematyki z prof. Władysławem Urbanowiczem na boisku szkolnym. Klasa IIa, rok 1963.
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Uczniowie klasy Ia z prof. Stanisławem Drabarkiem podczas wycieczki do Białowieży jesienią 1961 r.

Rok szkolny 1962/1963 – wyjazd integracyjny klasy Ia nad Świder.
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Wycieczka kl. Ia do Dłużewa, 1963. Stoją od lewej: 
Mirosława Gałach, Elżbieta Gańko, wychowawca  
prof. Zbigniew Wojdalski, Janina Nicewicz. Poniżej: Maria 
Ługowska, Maria Bartoszczak.

Pokonujemy trudny szlak. Wycieczka w Góry Świętokrzyskie 
klasy IIIa, rok szkolny 1964/1965.

Wycieczka do Warszawy. Uczniowie kl. Ia przed Muzeum Wojska Polskiego, rok szkolny 1962/1963.
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Klasa Ia na wycieczce w Białowieży, rok szkolny 1962/1963.

Przed schroniskiem w Chęcinach. Klasa prof. Wojdalskiego na wycieczce po Kielecczyźnie w 1965 r.
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Lekcja muzyki. Na skrzypcach gra Jerzy Zgutka. Na drugim 
planie Zbigniew Wojewódzki i Maria Ługowska.

Maturzyści 1967. Po otrzymaniu świadectw dojrzałości na sentymentalnym spacerze w ogrodzie szkolnym. Od lewej: 
Mieczysław Cyran, Janina Nicewicz, Maria Bartoszczak, prof. Stanisław Gnoiński, Tadeusz Paciorek, Roman Wachowicz.

Studniówkę w 1967 r. rozpoczęliśmy tradycyjnie polonezem.

Profesorowie podczas studniówki klas piątych siennickiego 
liceum w 1967 r. Od lewej: dyr. Władysław Urbanowicz  
oraz Halina i Stanisław Markowie. 

Wychowawca klasy Va  prof. Zbigniew Wojdalski  
na studniówce szkolnej, 1967. 
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W maju 1963 r. klasa Ic z wychowawczynią prof. Marią Urbanowicz w ogrodzie szkolnym. 

Grupa uczennic z klasy Ic z prof. Marią Urbanowicz w ogrodzie przy źródełku. Wiosna 1963. 
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Podczas wycieczki krajoznawczej w maju 1965 r. Klasa IIIc z prof. Marią Urbanowicz –  pod dębem Bartkiem, pomnikiem 
przyrody liczącym ponad 600 lat.

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie, Samsonów, ruiny huty 
„Józef”, maj 1965, kl. IIIc, z prof. Marią Urbanowicz  
i prof. Stanisławem Błochem. 

W maju 1965 r. na Kielecczyźnie, późniejsze maturzystki  
z 1967 r.
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Przed Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, klasa IIIc, 1965. Poznajemy historię Polski i historię literatury oraz zabytki 
architektoniczne regionu.

W klasie IV program Liceum Pedagogicznego przewidywał wycieczkę do Trójmiasta. Na zdjęciu: klasa IVc nad Bałtykiem  
w 1966 r.
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Lekcja biologii z prof. Stanisławem Drabarkiem  
i wychowawczynią klasy prof. Marią Urbanowicz w ogrodzie 
szkolnym. 

Na wieczorku harcerskim śpiewają młode talenty: od lewej 
Krystyna Kujawska i Helena Borejko.

Brama siennickiej szkoły w końcu lat sześćdziesiątych. Napis 
na tablicy: Państwowe Koedukacyjne Liceum Pedagogiczne 
im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. 

Tablica upamiętniająca dyrektora Kazimierza Gnoińskiego  
i Hipolitę Gnoińską.

Tablica dla upamiętnienia stulecia szkoły, odsłonięta  
na Zjeździe absolwentów w roku 1966.
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Zespół taneczny w roku szkolnym 1965/1966; na górze z akordeonem Stanisław Rokicki; poniżej od lewej: Stanisław Rogulski, 
Andrzej Kania, Paweł Duszczyk, Sławomir Kwiatkowski, prof. Krystyna Kozłowska, Zygmunt Luba, Jerzy Broda, Władysław 
Włodarczyk; niżej: Ewa Gliwińska, Barbara Grygiel, Antonina Rendaszka, Bogusława Pechcin; na dole od lewej: Danuta 
Kamińska, Teresa Sadowska, Zbigniew Uściński, Barbara Bielska, Łucja Kucharczyk. 

Wycieczka kl. IIb i IIIa z prof. Stanisławem Gnoińskim  
do Zagnańska, Kielc i Oblęgorka, 1966; pod dębem Bartkiem.

Przy pomniku Mickiewicza w Krakowie z prof. Elżbietą 
Sawic, klasa IVa, 1967. 
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Klasy IIIa i IIb na Kielecczyźnie w 1966 r.

Klasa IIb z profesor Elżbietą Sawic w Gdyni w 1964 r.

Wycieczka klasy IVa z prof. Elżbietą Sawic do Wieliczki w czerwcu 1967 r. 

Klasa IVa, rok 1967.

Klasa IIb z prof. Elżbietą Sawic na wycieczce w Gdańsku  
w 1964 r. – przed Muzeum Wojskowym.
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W ogrodzie szkolnym przy basenie w kwietniu 1968 r.

Uczennice klasy Ib w 1963 r. z wychowawczynią Krystyną Kozłowską. Klasa liczy aż 47 dziewcząt.

W klasie, między zajęciami lekcyjnymi.

Przed maturą, kwiecień 1968 r., w szkolnym ogrodzie.
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Lubimy zwiedzać nasz piękny kraj. Wycieczka z prof. Krystyną Kozłowską.

Klasa III na gdańskiej Starówce z prof. Stanisławem Gnoińskim w czerwcu 1967 r.
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Wycieczka do Malborka w czerwcu 1967 r.

Wycieczka do Krakowa późniejszych maturzystów z 1969 r.

Na wycieczce w górach z prof. Stanisławem Gnoińskim.

Podczas wycieczki krajoznawczej z prof. Stanisławem 
Gnoińskim i prof. Stanisławem Kozłowskim.

Przed pomnikiem Mickiewicza w Krakowie. Klasa ostatnich 
maturzystów LP – z 1969 r.
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Szkolnictwo zawodowe od 1966 roku do dziś 
(technika, liceum zawodowe,  
zasadnicze szkoły zawodowe)
Dyrektorzy
Władysław Urbanowicz (1966 – 1970), Jan Pańczyk (1970), Marian Kielak (1970 – 1975),  
Stanisław Marek (1975 – 1986), Franciszek Witek (1986 – 1990), Stanisław Czajka (1990 – 2008), 
Małgorzata Podstawka (2008 – 2015), Agnieszka Szczepańska (2015), Zbigniew Piłatkowski  
(od 2015)

Początki szkolnictwa zawodowego w Siennicy sięgają okresu II wojny światowej. Już bowiem  
w czasie okupacji powołano po raz pierwszy kierunek zawodowy. Była to szkoła wielozawodo-

wa, a zajęcia praktyczne odbywały się u miejscowych rzemieślników. Czyniąc starania o otwarcie 
tej szkoły, dyrektor Kazimierz Gnoiński miał świadomość, że była to inicjatywa ważna dla młodzie-
ży, ponieważ legitymacja szkolna chroniła ją przed wywiezieniem na przymusowe roboty do Rze-
szy. Uczęszczali do szkoły zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, ucząc się zawodów: rymarza, kowala, 
stolarza, szewca, krawca czy krawcowej, a także kamasznika. Ogólną wiedzę uczniowie zdobywali 
w czasie okupacji na tajnych kompletach.
 Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siennicy przypada na lata późniejsze. W szkolnych ar-
chiwach z roku 1958 można znaleźć informację o powołaniu Szkoły Przysposobienia Rolnicze-
go, ale kronika tej szkoły jako czas powstania podaje listopad 1957 roku. Jej kierownikiem został  
Bronisław Kozik. Nauka odbywała się w budynku szkoły podstawowej, a opiekunką pierwszego 
rocznika, który ukończyło dziewięć osób, była H. Leśniewska.
 W 1966 roku w miejsce likwidowanego Liceum Pedagogicznego powołano Zasadniczą Szkołę 
Zawodową o charakterze rolniczo-mechanicznym. Jednocześnie utrzymano kierunek przysposo-
bienia rolniczego. Stanowisko dyrektora szkoły objął prof. Władysław Urbanowicz, wieloletni dy-
rektor Liceum Pedagogicznego. W 1969 roku powstało Technikum Mechanizacji Rolnictwa, po 
szkole zawodowej, trzyletnie, a rok później – po szkole podstawowej, pięcioletnie. W roku 1976  
w Siennicy pojawił się kolejny kierunek – Liceum Zawodowe, które istniało do 1987 roku.
 W 1977 roku w wyniku decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania utworzony został Zespół 
Szkół Zawodowych, w którego skład weszły następujące szkoły: Technikum Mechaniczne (specjal-
ność: maszyny i urządzenia rolnicze, mechanizator rolnictwa), Liceum Zawodowe (specjalność: 
rolnik oraz obróbka skrawaniem), Zasadni-
cza Szkoła Zawodowa (specjalność: mechanik 
maszyn rolniczych, krawiec odzieży damskiej 
i ślusarz mechanik), Zasadnicza Szkoła Rolni-
cza (specjalność: rolnik ogrodnik), Zasadnicza 
Szkoła Mechanizacji Rolnictwa (specjalność: 
mechanizator rolnictwa). Przez kilka lat funk-
cjonowała również szkoła specjalna.
 Nowe kierunki wymagały zaplecza warsz-
tatowego i taką bazę szybko utworzono. Zaję-
cia praktyczne uczniowie mogli odbywać na 
terenie należącym do szkoły. Warsztaty szkolne 
świadczyły też usługi dla lokalnej społeczno-
ści. Dużą rolę odgrywały należące do szkoły 
grunty uprawne i ogród, a także prowadzenie  

Drugi w historii szkoły sztandar, przekazany ZSZ i SN  
w Siennicy 27 maja 1988 r.
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działalności gospodarczej – ze względu na możliwość zdobywania przez uczniów umiejętności 
praktycznych oraz pozyskiwanie produktów do szkolnej kuchni.
 Z powodu dużej liczby uczniów – około 500 osób w każdym roku szkolnym – nauka odbywała 
się na dwie zmiany i trwała od 7.00 do 19.00. Uczniom zapewniano możliwość korzystania z inter-
natu (200 miejsc) oraz z posiłków w stołówce. Część uczniów mieszkała w Siennicy lub okolicach, 
część na prywatnych stancjach lub dojeżdżała do szkoły.
 Życie szkolne było bardzo urozmaicone. Oprócz zajęć lekcyjnych i warsztatowych uczniowie 
mieli do wyboru wiele dobrze działających organizacji, takich jak: samorząd szkolny, ZHP, PCK, 
LOK, PTTK, SKKT, spółdzielnia uczniowska. Bogata była również oferta zajęć pozalekcyjnych. 
Można było uczestniczyć w zajęciach chóru, orkiestry, kabaretu, zespołu folklorystycznego i wokal-
nego, zespołu gitarzystów i instrumentalistów, a także kół fotograficznych, modelarskich, plastycz-
nych, artystycznych, sportowych i koła racjonalistów. Szkoła tętniła życiem do późnych godzin 
wieczornych. Uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań.
 W latach osiemdziesiątych szczególną aktywność wykazywali harcerze zrzeszeni w Huf-
cu Siennica. Rokrocznie uczestniczyli w zlotach Chorągwi Siedleckiej, organizowali rajdy, obo-
zy, biwaki, igrzyska sportowe, przeglądy piosenki harcerskiej i małych form artystycznych,  
a także harcerskie zawody tenisa stołowego o zasięgu ogólnopolskim. Hufiec Siennica otrzymał 
imię Rodziny Sażyńskich, tragicznie dotkniętej represjami hitlerowskiego okupanta w czasie  
II wojny światowej. Jeden z członków tej rodziny, Tadeusz, był uczniem siennickiego gimnazjum  
i harcerzem, a następnie członkiem Szarych Szeregów. Został rozstrzelany przez Niemców  
w 1944 roku. Od 1986 roku siennicki szczep drużyn działał aktywnie w ramach Hufca Mińsk  
Mazowiecki. Niektórzy sienniccy harcerze pełnili w nim kierownicze funkcje.
 W roku 1988 ufundowano drugi w historii siennickiej szkoły sztandar (pierwszy ufundowa-
no w 1916 roku) oraz nadano Zespołowi Szkół Zawodowych i Studium Nauczycielskiemu imię  

Uroczystość przekazania sztandaru Zasadniczej Szkole Zawodowej i Studium Nauczycielskiemu w Siennicy w 1988 r.  
Dyrektor Franciszek Witek przekazuje sztandar uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu.
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Hipolity i Kazimierza Gnoińskich. Uczniowie 
brali udział w corocznych uroczystościach po-
święconych Patronom szkoły. 
 W szkołach zawodowych przeważali chłop-
cy. Aby umożliwić naukę i zdobywanie zawo-
du także dziewczętom, wprowadzono klasy  
o kierunku gospodarstwa wiejskiego, w których 
większość stanowiły dziewczęta. Na zajęciach 
praktycznych zdobywały one umiejętności z za-
kresu uprawy warzyw i kwiatów oraz gotowania 
i szycia.
 Kierunki zawodowe w siennickiej szko-
le związane z rolnictwem przetrwały do 2005 
roku. Po wygaśnięciu kierunków technicznych 
o charakterze mechanicznym stopniowo zlikwidowane zostały warsztaty szkolne.
 W roku 1993 nastąpiła zmiana nazwy szkoły: powstał Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza 
Gnoińskich, a w nim kierunki: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczne i Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa.
 W roku 2005 ufundowano trzeci w dziejach siennickiej uczelni sztandar dla Zespołu Szkół  
im. H. i K. Gnoińskich. Jego przekazanie odbyło się podczas uroczystości związanych z jubile-
uszem 140 lat historii szkoły i 100-lecia walki o szkołę polską w Siennicy.
 Znakomite rezultaty przynosiła wymiana doświadczeń pomiędzy Zespołem Szkół i szkołami 
europejskimi o podobnym profilu, m.in. w ramach programu bliskiej współpracy w latach 1999 – 
2002 ze szkołą rolniczą z Challuy Nevers we Francji. Dzięki temu programowi oraz wycieczkom 
turystycznym w latach 1999 – 2003 wyjechało z siennickiej szkoły do Francji ponad 100 osób. 
Ponadto młodzież mogła pogłębiać umiejętności językowe w czasie letnich obozów języka angiel-
skiego (1994 – 2010) oraz języka francuskiego w roku 1995. 
 Zgodnie z duchem czasu i potrzebami rynku pracy w 2010 roku w Zespole Szkół utworzono 
trzy nowe kierunki: Technikum Obsługi Turystycznej, Technikum Ochrony Środowiska oraz Za-
sadniczą Szkołę Zawodową (specjalność: obróbka skrawaniem). Rok później przybył kolejny kie-
runek techniczny, kształcący techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zaletą tych 
kierunków jest ich przyszłościowy charakter. Szkoła czyni starania, aby uczniowie Technikum 
Obsługi Turystycznej odbywali praktyki w renomowanych warszawskich hotelach. Dużą atrakcją  
i szansą na zdobycie cennych doświadczeń są wyjazdy uczniów siennickich techników na praktyki 
i staże do Włoch, Hiszpanii i Portugalii – dzięki projektom dofinansowywanym z funduszy Unii 
Europejskiej.
  Siennickie technika ukończyło łącznie około 950 uczniów, a szkoły zawodowe ponad 1300 
osób. Wspominając lata spędzone w siennickiej szkole, absolwenci podkreślają profesjonalizm  
i życzliwość nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, a także różnorodną ofertę zajęć, któ-
re – oprócz rzetelnej nauki zawodu – zapewniają rozwój wszechstronnych zainteresowań. Ważną 
rolę w tym procesie odgrywa wracanie pamięcią do bogatej tradycji i historii siennickiej uczelni. 

Opracowała Anna Jackowska
na podstawie dokumentacji z siennickiego muzeum,

a także wspomnień Haliny i Stanisława Marków oraz Franciszka Witka

Sztandar Szczepu Drużyn i Kręgu Instruktorskiego ZHP 
Hufiec Siennica.
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Wrzesień 1970 r. – dziewczęta ze szkoły rolniczej przed 
wyjazdem na wycieczkę do Sinołęki, gdzie mieścił się Zakład 
Doświadczalny Instytutu Sadownictwa SGGW w Warszawie.

Klasa Ib szkoły rolniczej przy pracy w siennickim ogrodzie  
wiosną 1972 r.

Klasa V Technikum Mechanicznego na wieczorku klasowym w 1974 r.

Harcerze z siennickiej drużyny ZHP na obozie w Starych 
Jabłonkach podczas wakacji w 1971 r. Od lewej: Wiesława 
Ciechańska, Jerzy Sztorc, Anna Komuda, N.N.

Uczennice kl. IIa Szkoły Przysposobienia Rolniczego  
w Siennicy przed szkołą w dniu zakończenia roku szkolnego 
1969/1970. 
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Klasa III trzyletniego Technikum Mechanicznego w 1974 r.

Turniej tenisa stołowego w marcu 1975 r.

Reprezentantki szkoły w siatkówce w maju 1975 r.  
Od lewej: Joanna Reda, Barbara Lacek, Wiesława Ciechańska, 
Halina Rolek, N.N.

Klasa III trzyletniego i klasa V pięcioletniego Technikum 
Mechanicznego podczas matury z języka polskiego w 1975 r.

Uczniowie Liceum Zawodowego z wychowawczynią prof. Haliną Marek w 1979 r.
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Harcerze podczas Rajdu Bieszczadzkiego w maju 1983 r. Pierwszy z lewej prof. Aleksander Drabarek.

27 maja 1984 r. Zakończenie harcerskiej kampanii Bohater. 
Wręczenie sztandaru i nadanie Szczepowi Drużyn i Kręgowi 
Instruktorskiemu ZHP Hufiec Siennica imienia Rodziny 
Sażyńskich. 

Prof. Anna Pawlak i uczennice klasy III Zasadniczej Szkoły 
Rolniczej: Edyta Nalazek, Elżbieta Kulma, Agnieszka Sikora, 
Barbara Dąbrowska, Krystyna Parodowska po uroczystości 
zakończenia roku szkolnego w czerwcu 1986 r.

Grupa uczniów Technikum Mechanicznego na wycieczce  
w Góry Świętokrzyskie w czerwcu 1982 r.   
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Obchody Dnia Niepodległości w 1988 r. – przemawia dyrektor 
Franciszek Witek. Prof. Stanisław Czajka został dyrektorem szkoły w 1990 r.

Klasa II trzyletniego Technikum wiosną 1979 r. z wychowawcą prof. Stanisławem Augustyniakiem.
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Dzień Wiosny jest okazją do dobrej zabawy. Chłopcy  
z klasy IV Technikum Mechanicznego w marcu 1990 r.

Gmach szkolny wiosną 1992 r.

W budynku poklasztornym w 1992 r. mieścił się internat 
oraz znalazła siedzibę Izba Pamiątek Siennickich Szkół 
Pedagogicznych.

Pismo„Jutrzenka” z marca 1990 r. – nawiązanie do tradycji 
wydawania gazetki przez uczniów w czasach seminarium.

Studniówka w 1985 r. Wśród wychowanków prof. Halina Marek i prof. Grażyna Mormon.
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Klasa Liceum Zawodowego kierunek rolnik – wiosną 1983 r. z wychowawczynią prof. Zdzisławą Zacharczuk.  

Profesorowie: Halina Marek, Aleksander Drabarek i Leszek Wojciechowski z młodzieżą na wycieczce w Beskidy w 1984 r.  
Pod Skrzycznem.
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Studium Nauczycielskie (1984 – 1994)
Dyrektorzy  
Stanisław Marek (1984 – 1986), Franciszek Witek (1986 – 1990), Stanisław Czajka (1990 – 1994)

Już ponad trzydzieści lat minęło od czasu, gdy w gmachu siennickiej szkoły ponownie pojawili 
się kandydaci na nauczycieli. Na podstawie zachowanych fotografii, zapisków, wspomnień i po 

analizie niektórych dokumentów szkolnych choć w części warto przypomnieć ten okres.
 Liceum Pedagogiczne w Siennicy było dumą tej niewielkiej, gminnej osady. Miejscowemu 
społeczeństwu trudno więc było pogodzić się z likwidacją tej szkoły w 1969 roku, w związku  
z reformą szkolnictwa pedagogicznego. W opinii środowiska była to decyzja niesłuszna. Związani 
ze szkołą emocjonalnie absolwenci byli bowiem ambitni, w pełni zaangażowani, świadomi zadań 
i dobrze przygotowani do zawodu.
 Od pewnego czasu widoczny był w kraju brak wykwalifikowanych kadr nauczycielskich. 
Zwrócił na ten problem uwagę prof. Stanisław Gnoiński podczas podsumowania wizytacji ku-
ratoryjnej 29 marca 1983 roku. „Braki nauczycieli są wystarczającym powodem, aby pomyśleć  
o reaktywowaniu w Siennicy Liceum Pedagogicznego” – zaapelował do przedstawicieli siedleckie-
go kuratorium. 
 Wskazanie Siennicy jako miejsca, w którym powinno powstać Studium Nauczycielskie, jest 
zasługą kuratorium w Siedlcach, ze Zbigniewem Banym na czele. Ogromne znaczenie miały dy-
plomatyczne zabiegi i starania Koła Sienniczan, z jego prezesem Henrykiem Łętowskim, Rejo-
nowego Inspektoratu Oświaty w Mińsku Mazowieckim, z jego szefem Franciszkiem Witkiem –  
absolwentem siennickiego liceum, a także otwartość na nowe wyzwania dyrektora Stanisława 
Marka i władz gminnych.

Maturzystki klasy IVa sześcioletniego Studium Nauczycielskiego o kierunku wychowanie przedszkolne z wychowawcą  
prof. Stanisławem Woźnicą.
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 1 września 1984 roku rozpoczęło w Siennicy działalność Studium Nauczycielskie, jako jedno  
z 91 SN w Polsce. Naukę w sześcioletnim SN o kierunku wychowanie przedszkolne, po ośmioklaso-
wej szkole podstawowej, rozpoczęło 37 uczennic, pod opieką wychowawczyni Grażyny Mormon,  
a w dwuletnim pomaturalnym SN o kierunku wychowanie techniczne – 20 słuchaczy. Przy przyj-
mowaniu do SN na kierunek wychowanie przedszkolne komisja rekrutacyjna sprawdzała predys-
pozycje kandydatek dotyczące uzdolnień plastycznych, słuchu muzycznego i rytmiki. Dla słucha-
czy SN o kierunku wychowanie techniczne (praca – technika) ważne były przy naborze wyniki 
egzaminu maturalnego oraz oceny z przedmiotów matematyczno-fizycznych. Absolwentom po-
maturalnego SN zapewniono możliwość kontynuowania nauki na trzyletnich, uzupełniających 
studiach magisterskich.
 W ten sposób po piętnastu latach powrócono do siennickich tradycji kształcenia pedagogicz-
nego. Spełniły się marzenia wielu sienniczan – absolwentów szkoły i mieszkańców osady. Szkoła 
pedagogiczna, zarówno w przeszłości, jak i współcześnie, była bowiem wizytówką Siennicy. Na 
nowe kierunki przyjęto najlepszych kandydatów z Mińska Mazowieckiego, Garwolina, Ryk, a na-
wet z odległych okolic – Łukowa, Siedlec, Łosic, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa. Była to młodzież 
utalentowana, ambitna, z dużymi możliwościami w procesie kształcenia się i rozwoju. Wyniki dy-
daktyczne, zwłaszcza uczennic sześcioletniego SN, były bardzo wysokie. 
 Dla oddziaływania wychowawczego duże znaczenie miał internat szkolny z jego kadrą wycho-
wawczo-opiekuńczą i programem pracy. Problemem była niedostateczna jakość bazy i brak miejsc 
dla wszystkich starających się o przyjęcie. Pomimo tych trudności dla większości wychowanków 
internat był prawdziwym drugim domem. W 1986 roku zostały podjęte przez dyr. Stanisława  
Marka starania o budowę nowego internatu i domu nauczyciela. Powstał społeczny komitet, który 
gromadził środki na ten cel. Trudności gospodarcze w kraju w tym okresie spowodowały, że tylko  
tę drugą inwestycję udało się zrealizować.
 W 1986 roku, po 23 latach pracy w siennickiej szkole, z funkcji dyrektora zrezygnował  
Stanisław Marek. Nowym dyrektorem został Franciszek Witek. W tym okresie zrealizowano 

Występ chóru SN o kierunku wychowanie przedszkolne pod dyr. Stanisława Włodarczyka w auli Akademii Muzycznej  
im. Fryderyka Chopina w Warszawie 25 marca 1990 r. podczas przeglądu chórów szkolnych.
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budowę domu nauczyciela oraz przeprowa-
dzono remont internatu. Franciszek Witek 
tak wspomina ten okres: „Uwagę swoją skon-
centrowałem na stopniowym ograniczaniu 
naboru na kierunki kształcenia zawodowe-
go (rolniczego), wprowadzając w to miejsce 
nowe oddziały kierunków kształcenia peda-
gogicznego. Tego wymagała sytuacja na ryn-
ku pracy, który wykazywał nadwyżkę kadr  
w rolnictwie oraz niedobór nauczycieli w tere-
nie (…). Wzrost liczby klas kierunków kształce-
nia pedagogicznego następował systematycznie  
w kolejnych latach i z dniem 1 września 1990 
roku na 25 klas ogółem w szkole było 14 klas SN:  
12 klas SN o kierunku wychowanie przedszkol-
ne i 2 klasy SN o kierunku praca – technika 
(wychowanie techniczne) (420 uczniów) oraz 
11 klas kierunków rolniczych (330 uczniów). 
Szkoła nigdy dotąd nie miała tylu uczniów.”
 Ważnym elementem w procesie dydaktycznym była możliwość uczestnictwa uczniów i słu-
chaczy SN w kołach zainteresowań i szkolnych organizacjach. Oprócz samorządu szkolnego i ZHP 
funkcjonowała szkolna komenda OHP, klub sportowy LZS, sekcje sportowe SKS i koła przedmio-
towe. Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne liczyło ponad 80 osób, a młodzież chętnie brała 
udział w rajdach i wycieczkach. 
 Świadectwem bogatej historii uczelni były zbiory muzealne Izby Pamiątek, popularyzowane 
wśród uczniów. W siedzibie muzeum zaczęto organizować lekcje historii dla uczniów siennickiej 
szkoły. Przez wiele lat młodzi nauczyciele z powiatu mińskiego, rozpoczynający pracę, składali  
w siennickiej Izbie Pamiątek uroczyste ślubowanie. Ceremoniał ten utrwalił się jako ważna trady-
cja, znana w całym regionie. 
 W tym okresie siennickiej szkoły, podobnie jak w czasach PLP, przywiązywano wagę do edu-
kacji muzycznej. Przedmioty muzyczne w SN o kierunku wychowanie przedszkolne to muzyka 
i gra na instrumencie (fortepian), a w grupach (klasach) pomaturalnych  – muzyka z metody-
ką. Ponadto w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone były: chór szkolny, liczący 40 – 50 osób 
oraz zespoły wokalne w składzie 6 – 8 osób. Okres ten obfitował w duże osiągnięcia uczniów  
w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Sukcesy odnosił chór szkolny, zespoły wokalne  
i instrumentalne. Uczniowie brali udział w corocznym Konkursie Chórów Szkolnych a Cappella  
w ramach Mazowieckiego Przeglądu Chórów Szkolnych. W 1987 roku zespół pod nazwą „Niespo-
dzianka” odniósł duży sukces w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Harcerskiej w Siedlcach, co 
zaowocowało potem wyjazdem do Kirowa w ZSRR i udziałem w kilku koncertach w tym mieście.
 Nauczyciel muzyki Stanisław Woźnica, absolwent PLP, tak wspomina ten okres: „W najlep-
szym dla muzyki czasie uczennice, które nie śpiewały w chórze lub w zespołach wokalnych, grały 
w zespole instrumentalnym – mając do wyboru mandoliny, mandole, gitary, akordeony, kontrabas. 
(…) Szczególnym faktem muzycznym było istnienie w latach 1991 – 1993 pomaturalnego kierun-
ku – śpiewu z muzyką (wychowania muzycznego).” 
 Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było wręczenie szkole sztandaru i nadanie imienia  
Hipolity i Kazimierza Gnoińskich. Uroczystość odbyła się 27 maja 1988 roku, a poprzedził ją trwa-
jący około roku szkolny program wychowawczy „Patron Szkoły”. Wysokie wyniki dydaktyczne  
i wychowawcze SN podkreślono podczas wizytacji ministerialno-kuratoryjnej w 1988 roku.
 Z dniem 31 sierpnia 1990 roku przeszedł na emeryturę dyrektor Franciszek Witek. Funkcję 
dyrektora powierzono Stanisławowi Czajce.

Dziesięcioletni okres istnienia SN zakończył zjazd 
absolwentów SN w połowie czerwca 1994 r. Uroczystość tę 
połączono z wręczeniem dyplomów ukończenia SN ostatnim 
absolwentom. Okolicznościowy program przygotowały 
uczennice LO o profilu pedagogicznym.
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 Decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania z 5 marca 1992 roku z dniem 31 sierpnia 1994 
roku zlikwidowano Studium Nauczycielskie w Siennicy. W taki sposób zamknięta została dziesię-
cioletnia historia działalności reaktywowanej siennickiej szkoły pedagogicznej.
 Studium Nauczycielskie w Siennicy ukończyła duża grupa dobrze przygotowanych do zawodu 
absolwentów: 143 – sześcioletniego SN o kierunku wychowanie przedszkolne, 24 – dwuletniego 
SN kierunku muzycznego i 182 – dwuletniego kierunku wychowanie techniczne (praca – tech-
nika). Okres ten zakończył Zjazd Absolwentów SN w połowie czerwca 1994 roku. Wśród gości 
zjazdu obecni byli: generalny wizytator MEN K. Boguta, kurator siedlecki Wojciech Czepczyński  
oraz miejscowe władze samorządowe i przedstawiciele ZNP. Prezes Koła Sienniczan Roman Luśnia 
przekazał młodym kolegom gratulacje i życzenia pomyślności w pracy pedagogicznej.
 Szkoła i jej kadra nauczycielska spełniły nadzieje władz oświatowych, mimo wielu trudności 
w zakresie bazy dydaktycznej i socjalnej. Do pracy w różnych placówkach środkowej Polski trafiła 
bardzo dobrze przygotowana i świadoma swych obowiązków kadra młodych nauczycieli. Wszyscy 
ukończyli potem szkoły wyższe. Do historii i tradycji kształcenia pedagogicznego w Siennicy został 
dopisany kolejny ważny i ciekawy rozdział.

 Stanisław Czajka  
z wykorzystaniem wspomnień Franciszka Witka i Stanisława Woźnicy

Zespół folklorystyczny uczniów klas I sześcioletniego SN  
i Technikum Mechanicznego, założony przez profesorów 
Marię Salamon i Leszka Wojciechowskiego – występ w 1984 r.

Pożegnanie dyrektora Stanisława Marka na uroczystości 
zakończenia roku szkolnego 1985/1986. Podziękowanie  
za długoletnią i owocną pracę w Siennicy składa wojewoda 
siedlecki płk. Janusz Kowalski. Z prawej strony długoletni 
przewodniczący Koła Sienniczan Henryk Łętowski.

Otrzęsiny w internacie w 1986 r. Wśród uczennic są też 
wychowawcy internatu: prof. Józef Salamon, prof. Stanisław 
Augustyniak, prof. Maria Zawadka.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 
1986/1987 przemawia dyrektor Franciszek Witek.  
Za stołem prezydialnym od lewej siedzą: siedlecki kurator 
oświaty Zbigniew Bany, wojewoda siedlecki  
płk. Janusz Kowalski, przewodniczący komitetu 
rodzicielskiego Bernard Smoleński, prof. Stanisław 
Augustyniak i prof. Władysław Mormon.
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Występ chóru klasy I sześcioletniego SN podczas akademii  
w 1984 r.

Pierwsi absolwenci pomaturalnego Studium Nauczycielskiego 
opuścili szkołę w 1986 r.

Uroczystość przekazania sztandaru Zespołowi Szkół Zawodowych i Studium Nauczycielskiemu, 27 maja 1988 r.

Wycieczka do Trójmiasta, czerwiec 1989. Pod pomnikiem  
na Westerplatte wśród uczniów prof. Stanisław Czajka.
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Zespół „Niespodzianka” podczas próby w 1988 r. Na pianinie 
akompaniuje prof. Stanisław Woźnica. 

Dyrektor Franciszek Witek prezentuje nowy, drugi w historii 
szkoły sztandar – 27 maja 1988 r.

Część artystyczna podczas uroczystości wręczenia sztandaru odbyła się w sali gimnastycznej. Oprawę muzyczną przygotował 
szkolny chór i zespół muzyczny.

Tablica pamiątkowa wmurowana w gmach szkoły 
upamiętniająca nadanie imion H. i K. Gnoińskich Zespołowi 
Szkół Zawodowych i Studium Nauczycielskiemu w Siennicy.
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1 września 1991 r. Rangę uroczystości szkolnych od 1988 r. 
podkreślał udział pocztu sztandarowego. Stopniowo tworzył 
się ceremoniał szkolny. Jednym z jego elementów było 
złożenie na początku roku szkolnego przysięgi uczniowskiej 
na sztandar przez przedstawicieli klas pierwszych ZSZ i SN. 

Matura 1989 r., egzamin pisemny z języka polskiego uczniów  
sześcioletniego SN i technikum. 

Ważnym uroczystościom szkolnym towarzyszył chór szkolny. Szczególnie wysoki był poziom prezentowanych utworów  
w latach funkcjonowania SN kierunku muzycznego. Program przygotowywali nauczyciele przedmiotów muzycznych, 
profesorowie: Stanisław Woźnica, Roman Wachowicz, Stanisław Włodarczyk i Andrzej Dziugieł. Na zdjęciu występy  
w dniu 14 października 1992 r. podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej. 

Podczas Dnia Kobiet w 1989 r. uczennice SN przyszły  
do szkoły w nietypowych strojach.

Otwarcie kopert z tematami maturalnymi z języka 
polskiego w maju 1989 r. Od lewej stoją: prof. Stanisław 
Gnoiński, Wiesław Wąsowski, dyr. Franciszek Witek, Beata 
Gulbinowicz, Magdalena Buśko, prof. Bolesław Pszonka, 
prof. Jadwiga Piskorz, prof. Anastazja Jaworska-Pytlak. 
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Młodzież często włączała się do różnych zadań związanych 
z ochroną środowiska, jak sadzenie lasu czy sprzątanie 
doliny rzeki Świder. Na zdjęciu sadzenie lasu w Budach 
Wielgoleskich wiosną 1992 r.

Podczas koncertu w 1992 r. Siedzą profesorowie: Roman 
Wachowicz, Stanisław Włodarczyk, Andrzej Dziugieł  
i Stanisław Woźnica, a wśród uczniów SN przyszły nauczyciel 
Zespołu Szkół w Siennicy Jakub Maguza.

Niecodziennym wydarzeniem była uroczystość ślubowania młodych nauczycieli, którą organizowano w salach szkolnego 
muzeum. Na tej z listopada 1992 r. obecne były władze oświatowe województwa siedleckiego, przedstawiciele Inspektoratu 
Oświaty w Mińsku Mazowieckim i liczna grupa nauczycieli, wśród których zawsze byli nasi wychowankowie – absolwenci SN.

Zaproszenie na ślubowanie młodych nauczycieli w siennickim 
muzeum w 1988 r. 

Studniówka w styczniu 1990 r.
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22 grudnia 1999 r. chór pod dyrekcją prof. Andrzeja Dziugła 
przygotował koncert kolęd na dolnym korytarzu szkoły.

Na początku czerwca organizowane były uroczystości 
pożegnania maturzystów. 5 czerwca 1993 r. pożegnane zostały 
klasy IVa i IVb oraz uczniowie Technikum Mechanicznego.

Spotkanie absolwentek sześcioletniego SN z wychowawczynią 
Janiną Kożuchowską w czerwcu 2004 r.

Tableau profesorów i słuchaczy Studium Nauczycielskiego i Technikum Mechanicznego, 1988/1989.

Uczniowie klas SN – kierunek muzyczny i wychowanie 
przedszkolne z prof. Stanisławem Woźnicą w 1993 r.
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Szkolnictwo ogólnokształcące  
– liceum i gimnazjum od 1992 do dziś
Dyrektorzy 
Stanisław Czajka (1990 – 2008), Małgorzata Podstawka (2008 – 2015),  
Agnieszka Szczepańska (2015), Zbigniew Piłatkowski (od 2015)

Siennickie szkoły pedagogiczne – Seminarium Nauczycielskie, Liceum Pedagogiczne – przestały 
istnieć w 1969 roku. Kolejna zmiana koncepcji kształcenia pedagogicznego nastąpiła w 1992 

roku. W jej wyniku uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w sześcioletnim Studium Nauczycielskim, 
po zmianie koncepcji kształcenia ukończyli w 1994 roku czteroletnie Liceum Ogólnokształcące. 
 W ciągu kilku lat istnienia Liceum Ogólnokształcącego funkcjonowało kilka jego profili: od kla-
sy ogólnej lub o rozszerzonym programie nauczania języka angielskiego, opartym na programie au-
torskim, po klasy o profilu muzyczno-plastycznym i ogólnym, regionalnym i psychologiczno-peda-
gogicznym. Ostatni rocznik absolwentów LO opuścił szkołę w 2013 roku. Liceum Ogólnokształcące 
stanowi integralną część siennickiej szkoły i zapisało się pięknymi zgłoskami na kartach jej historii. 
 Następna reforma szkolnictwa, zapoczątkowana w roku szkolnym 1999/2000, zmieniła struk-
turę siennickiej szkoły. Nauka w liceum trwała trzy lata, a w roku szkolnym 2001/2002 decyzją 
władz powiatu (ówczesnego organu prowadzącego Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich) i gminy 
(organu prowadzącego gimnazja w Gminie Siennica) do budynku Zespołu Szkół dołączyli gim-
nazjaliści. Szybko odnaleźli się w nowych warunkach, tworząc pozytywne relacje ze starszymi od 
siebie licealistami i uczniami technikum. W jubileusz 150 lat historii szkoły wpisuje się jubileusz 
piętnastolecia gimnazjum w gmachu Zespołu Szkół.
 Ze względu na różnorodne zainteresowania uczniów istniejących trzech typów szkół prowa-
dzono liczne zajęcia pozalekcyjne, mające na celu nie tylko wyrównywanie szans dzieci i młodzieży 
ze wsi, ale też zachęcające do rywalizacji z innymi szkołami w powiecie i w regionie. Sienniccy 
uczniowie znaleźli się wśród zwycięzców konkursu Województwa Siedleckiego „Primus Inter Pa-
res” (pięciu uczniów w latach 1994 – 2001). Otrzymywali stypendium Prezesa Rady Ministrów 
(siedemnastu uczniów od 1997 roku), stypendium Starosty Mińskiego (jedenastu licealistów i gim-
nazjalistów w latach 2002 – 2011), stypendium edukacyjne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
(dwóch gimnazjalistów w latach 2006 – 2010).

Przez wiele lat w Siennicy organizowano wakacyjne obozy języka angielskiego z udziałem wolontariuszy ze Stanów 
Zjednoczonych. Na zdjęciu uczestnicy i organizatorzy obozu w lipcu 2001 r.
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 Uzdolniona muzycznie młodzież uczestniczy-
ła i nadal uczestniczy w zajęciach chóru, który 
nie tylko uświetnia uroczystości szkolne, ale też 
z powodzeniem startował w Konkursie Chórów 
Szkolnych, gdzie przez kolejne lata zdobywał 
duże uznanie. Zamiłowanie do muzyki i nauki 
języków obcych zaowocowało zrodzeniem się 
idei organizowania Konkursu Piosenki Obcoję-
zycznej, który od kilku lat przyciąga uczestni-
ków ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatów: mińskiego, 
otwockiego, garwolińskiego i siedleckiego. Nie 
jest to jedyny wokalno-językowy sukces sien-
nickiej młodzieży. W latach 1999 – 2009 czte-
rech uczniów liceum zakwalifikowało się do 
ścisłego finału Ogólnopolskiego Konkursu Pio-
senki Francuskiej. Na uwagę zasługuje również 
wyróżnienie, które otrzymała gimnazjalistka na 
Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Rosyjskiej 
„Bałałajka” (2014) oraz wyróżnienie (2014), 
które przyznano zespółowi wokalno-instru-
mentalnemu TakToMy na Międzynarodowym 
Konkursie „Słowiańskie spotkania” w Bałaszy-
sze w Rosji (2014).

 Sukcesy uczniów zależą od właściwej motywacji do nauki i stwarzania możliwości ambitnej 
konfrontacji teorii z praktyką. Taką gwarancję zapewnia tutejszym uczniom dyrekcja zasłużonej 
siennickiej szkoły i wykwalifikowany zespół pedagogów. 

Anna Jackowska

Na sztandarze przekazanym Zespołowi Szkół  
im. H. i K. Gnoińskich w 2005 r. znajduje się takie samo 
hasło, jak na poprzednich – „Jaki siew, taki plon”.

Klasa I Liceum Ogólnokształcącego we wrześniu 1993 r. Wśród uczniów prof. Stanisław Woźnica.
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Podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Niepodległości 10 listopada 1998 r. występował chór uczniów z klasy II Liceum 
Ogólnokształcącego.

Gmach szkolny w 2009 r.

Otrzęsiny w internacie to chwile wesołej zabawy. W 1992 r. 
do internatu przybyli Indianie.

Przed Wigilią mieszkańcy internatu przygotowują 
przedstawienia i dzielą się opłatkiem. W grudniu 1991 r.  
dyr. Stanisław Czajka otrzymał od Mikołaja mały prezencik.

W 1992 r. podczas andrzejkowej zabawy laniem wosku 
szczególnie zainteresowane były mieszkanki internatu.
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„Jutrzenka” jest nadal wydawana przez uczniów siennickiej 
szkoły, obecnie częściej w wersji elektronicznej. 

„Jutrzenka” wciąż opisuje najważniejsze chwile w życiu 
szkoły. W 2016 r. pismo obchodzi 98 lat istnienia.

Klasa IV Liceum Ogólnokształcącego w roku 1995 z wychowawczynią Marzeną Augustyniak-Chojecką. 
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21 marca 2000 r. uczniowie klasy III LO powitali wiosnę przy 
ognisku w ogrodzie z wychowawczynią prof. Zytą Drabarek.

10 czerwca 2005 r. odbyła się uroczystość wręczenia 
kolejnego (trzeciego) sztandaru społeczności szkolnej.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2007/2008 
pożegnano dyr. Stanisława Czajkę. Jego obowiązki przejęła 
prof. Małgorzata Podstawka.

Matura pisemna w 2001 r.

Klasa IIIc LO z wychowawczynią prof. Elżbietą Gałązką, kwiecień 1999.
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Uczniowie klasy Ib w 2006 r. rozpoczęli trzyletnią edukację w gimnazjum w Siennicy. Wraz z uczniami wychowawca 
Włodzimierz Baczewski.

Pełna sala podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2007/2008.
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Uczniowie klasy III LO, na zdjęciu z wychowawczynią prof. Małgorzatą Michalik oraz dyr. Małgorzatą Podstawką i Magdaleną 
Urbaniak, pożegnali szkołę w kwietniu 2011 r. 

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej od kilkunastu lat przyciąga 
do Siennicy piosenkarskie talenty ze szkół wszystkich szczebli 
powiatu mińskiego. Piętnasta edycja konkursu odbyła się  
26 lutego 2010 r.

Zakończenie roku szkolnego jest okazją do nagrodzenia 
wyróżniających się uczniów. 25 czerwca 2010 r.  
dyr. Małgorzata Podstawka i jej zastępczyni prof. Magdalena 
Urbaniak długo wywiązywały się z tego przyjemnego 
obowiązku.

Szkolne korytarze podczas przerw międzylekcyjnych zawsze 
były i są pełne gwaru – tu w styczniu 2011 r.

Program artystyczny na rozpoczęcie roku szkolnego 
2011/2012 przygotowali uczniowie gimnazjum.
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Pieczątki na delegacji świadczą o bogatym programie 
wycieczki w Karkonosze we wrześniu 1998 r.

Podczas studniówki 7 stycznia 2001 r. Justyna Duda 
podziękowała nauczycielom za ich trud.

Pożegnalne zdjęcie absolwentów LO w czerwcu 2001 r.
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Pamiątkowe zdjęcie maturzystów z gronem nauczycielskim i zaproszonymi gośćmi podczas studniówki w styczniu 2009 r.

Tablica przed szkołą odsłonięta 10 czerwca 2005 r. podczas jubileuszu 140 lat historii siennickiej 
szkoły. W głębi ówczesna siedziba Izby Pamiątek Siennickich Szkół.

Z Księgi Pamiątkowej Muzeum – Izby Pamiątek Siennickich Szkół

Losy Siennicy, które poznaliśmy w Izbie Pamiątek, są odzwierciedleniem losów całego naszego Narodu. Wielka to dla nas 
wszystkich lekcja. 
  Elżbieta i Zygmunt Broniarkowie, 28 lutego1994.
Dziękujemy za umożliwienie nam, młodym Polakom z Mazowsza, powrotu do tradycji, do korzeni polskości, do najpiękniejszych 
kart naszej historii. Nie zaprzepaścimy tej wiedzy. Przejmujemy sztafetę pokoleń. 
  Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Lipinach, 13 czerwca 1997.
Oglądając zgromadzone w muzeum eksponaty i słuchając relacji przewodnika, czuliśmy wyraźnie, że historia tego skrawka 
polskiej ziemi, któremu na imię Siennica, obrazuje walkę całego narodu o zachowanie polskości na przestrzeni dziejów. 
Chyliliśmy czoła przed sienniczanami, którzy w okresach tak trudnych dla Polski wnieśli swój wkład w odzyskanie 
niepodległości. Z zadumą oglądaliśmy pieczołowicie zbierane i chronione pamiątki, dokumenty, wykopaliska.
  Władysław Mackiewicz i Grażyna Pijet, Chór Amici Canentes, 5 czerwca 2005.
Siennickie Muzeum gromadzi unikalne zbiory przedmiotów zabytkowych o znaczącej wartości historycznej. Osobliwe,  
że to wszystko autentyki. Jest tu czytelny fragment Polski, jest ilustracja życia mieszkańców regionu, ich poglądów, zachowań 
i dążeń. Te wszystkie zgromadzone tu sprzęty, militaria, fotografie, dokumenty, pamiętniki… Każdy nawet drobiazg świadczy 
o przywiązaniu tutejszych ludzi do otoczenia, środowiska, przeszłości – i ich własnej Ojczyzny. W mojej najbardziej prywatnej 
opinii to nie muzeum, lecz Sanktuarium Patriotyzmu Sienniczan. 
  Kazimierz Burchard, b. instruktor Chóru Uniwersytetu Warszawskiego, 5 czerwca 2005.
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Dzień dzisiejszy siennickiej szkoły

Podwaliny dobrze funkcjonującej i rozwijającej się szkoły buduje się wspólnym wysiłkiem na-
uczycieli, uczniów, rodziców i lokalnego środowiska. W ciągu 150 lat istnienia siennickiej szko-

ły zmianom ulegały profile kształcenia, ale celem nadrzędnym zawsze było i jest podejmowanie 
wspólnego wysiłku dla osiągnięcia sukcesu, jakim są dobrze wykształceni absolwenci, przygotowa-
ni na stale zmieniające się wyzwania współczesnego świata.
 Mury siennickiej placówki kryją jakże bogatą historię, którą kultywują i tworzą zarówno peda-
godzy, pracownicy szkoły, jak i wychowankowie. Uczelnia, łącząca w pewnym sensie trzy stulecia, 
wypracowała system wartości, tradycję oraz zwyczaje, które pielęgnują kolejne pokolenia. A przy 
tym niepowtarzalna atmosfera szkoły sprawia, że to tutaj zawiązują się przyjaźnie, które trwają 
dziesiątki lat. Ważnym spoiwem przeszłości z teraźniejszością są jubileuszowe spotkania i zjazdy 
absolwentów.
 Istotnym wydarzeniem w kalendarzu szkolnych uroczystości jest Dzień Patronów Szkoły –   
Hipolity i Kazimierza Gnoińskich. Co roku 4 marca, w dzień imienin Kazimierza, przygotowywany 
jest uroczysty apel, którego ważnymi elementami są: ceremoniał przekazania sztandaru młodszym 
rocznikom, składanie wiązanek kwiatów oraz zapalanie zniczy na grobach Patronów i przy tabli-
cach pamiątkowych. O tym, że pamięć o historii i osobach związanych ze szkołą jest żywa wśród 
kolejnych pokoleń, świadczy również to, iż młodzież dba o groby pedagogów i absolwentów znaj-
dujące się na siennickim cmentarzu oraz miejsca pamięci na terenie Zespołu Szkół.
 Ważnym wydarzeniem była i jest do dziś organizacja balów studniówkowych, które odbywa-
ją się w sali gimnastycznej w niepowtarzalnych dekoracjach przygotowywanych przez uczniów 
i ich wychowawców. Cieszy nas fakt, iż właśnie w naszej szkole tradycja ta jest kontynuowana.  

Pamiątkowe zdjęcie kl. IV Technikum Obsługi Turystycznej podczas studniówki 4 stycznia 2014 r. Wśród uczniów 
wychowawczyni klasy prof. Anna Jackowska, a w stroju Japonki prof. Agnieszka Gańko.
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W roku szkolnym 2014/2015 byliśmy jedyną 
placówką w powiecie, w której uczniowie klas 
maturalnych swój bal zorganizowali w murach 
szkoły.
 W siennickiej szkole powiedzenie, że muzy-
ka łączy pokolenia, ma szczególne znaczenie. 
To właśnie „Hymn seminarzystów z Siennicy”  
z 1926 roku, którego autorem słów był Franci-
szek Stolarczyk, a muzykę skomponował profe-
sor siennickiego Seminarium Nauczycielskiego 
Józef Swatoń – stał się hymnem szkoły. Od wielu 
lat pedagodzy i uczniowie kultywują muzyczne 
tradycje. Szkolny chór i soliści odnoszą liczne 
sukcesy w konkursach i przeglądach wokalnych. 
Niemałym osiągnięciem, jakim może poszczycić 
się Zespół Szkół, jest organizowany od ponad 
20 lat Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, który  
z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestni-

ków. W 2015 roku XX Jubileuszowy Konkurs odbywał się pod patronatem Wojewody Mazowiec-
kiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Kolejnym przedsięwzięciem, które na stałe wpisało się 
w lokalny muzyczny kalendarz, są Siennickie Inspiracje Liryczne, czyli jesienne spotkania z poezją 
śpiewaną. Oba wydarzenia może podziwiać również licznie zgromadzona siennicka społeczność.
 Nauczyciele szkoły są inicjatorami konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych o wy-
miarze międzyszkolnym, takich jak: Międzygminny Konkurs Matematyczny „XYZ” dla uczniów 
klas I gimnazjum, Powiatowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy i Turniej Tenisa Stołowego „Ma-
sters”, w którym uczestniczą również mieszkańcy gminy. Pedagodzy, dążąc do wszechstronnego 
rozwoju uczniów, inspirują swoich wychowanków do poszerzania wiedzy i rozbudzania pasji. 
Odzwierciedleniem tych działań są sukcesy odnoszone w licznych konkursach na szczeblu po-
wiatowym i ogólnopolskim. W roku szkolnym 2014/2015 uczennice klasy I Technikum Obsługi 
Turystycznej zajęły I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Obszary Natura 2000 szansą dla roz-
woju naszej gminy”, a grupa uczniów z klasy II Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Od-
nawialnej zajęła I miejsce w „Konkursie na projekty innowacji technicznych dotyczących rolnictwa  
i rozwoju obszarów wiejskich dla uczniów mazowieckich szkół kształcenia zawodowego”.
 Od wielu lat uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz angażują się w życie 
społeczne szkoły, zostają uhonorowani stypendiami: Prezesa Rady Ministrów, Starosty Mińskiego 
(do 2011 roku), Wójta Gminy Siennica (od 2012 roku) czy stypendium edukacyjnym Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Od 2014 roku stypendium dla uczniów uzdolnionych artystycznie, 
językowo i sportowo funduje Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.
 Nauczyciele i uczniowie podejmują różnorodne inicjatywy społeczne. Angażują się w akcje 
charytatywne, takie jak: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Szlachetna paczka”, wspie-
ranie działalności misjonarzy – „Wyślij pączka do Afryki”, zbiórki książek dla potrzebujących  
w polskich szpitalach i na Ukrainie. Szkoła nie kojarzy się tylko z miejscem nauki, ale także z wy-
poczynkiem i rekreacją. Uczniowie mają okazję w ramach wycieczek turystyczno-krajoznawczych 
poznawać walory i historię ciekawych miejsc w kraju i za granicą.
 „W radosnej szkole znajdziemy drogę do młodzieży, rozbudzimy umiłowanie piękna i dobra, 
a jednocześnie poczucie solidarności społecznej, poszanowania człowieka, umiłowanie historii  
i kultury ziemi ojczystej” – to ponadczasowa misja szkoły dyrektora Kazimierza Gnoińskiego,  
wyznaczająca cel, do którego przez lata dążyła nasza siennicka placówka. Można śmiało stwierdzić, 
że ciągle to nam się udaje.

Agnieszka Szczepańska

Młodzież podczas jubileuszu 145 lat siennickiej szkoły.
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Uroczystość 145 lat siennickiej szkoły w marcu 2011 r.

Dzień Edukacji Narodowej, 16 października 2012 r.

Nowo wybudowane boisko „Orlik", oddane do użytku 16 listopada 2012 r., budziło wielkie zainteresowanie młodzieży.

Występy młodzieży podczas Dnia Edukacji Narodowej  
w 2012 r.

Nowa impreza pod nazwą Siennickie Inspiracje Liryczne  
zdobyła uznanie miłośników poezji wśród uczniów szkół 
powiatu mińskiego. Na zdjęciu Barbara Frącz z Mrozów, 
uczestniczka II edycji z 14 listopada 2013 r.
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 Podczas III Siennickich Inspiracji Lirycznych 20 listopada 2014 r. główną nagrodę odebrał Grzegorz Bylinka z Siennicy.

Wigilia szkolna w 2014 r. miała niepowtarzalny nastrój.



119

II Siennickie Inspiracje Liryczne 14 listopada 2013 r. Nagrodę 
z rąk dyr. Małgorzaty Podstawki odbiera Marta Zwierz  
z Siennicy, obok wicedyrektor Agnieszka Szczepańska.

Uczniowie gimnazjum wraz z nauczycielem Robertem 
Rowickim prezentują 16 stycznia 2015 r. projekt nagrodzony 
w wojewódzkim konkursie innowacji technicznych.

Akcja „Szlachetna paczka”;  przygotowaniem świątecznej 
paczki dla potrzebującej rodziny w grudniu 2014 r. zajmowali 
się Krzysztof Kosut, Magda Antosiewicz i Mariola Majszyk.

„Wyślij pączka do Afryki” – gimnazjaliści Aleksandra 
Bieńkowska, Natalia Pałdyna i Dominik Kopa sprzedają 
domowe wypieki, by uzyskanymi pieniędzmi zasilić konto tej 
akcji charytatywnej, 12 lutego 2015 r.

Gala jubileuszowa XX edycji Konkursu Piosenki Obcojęzycznej 2 stycznia 2015 r. zgromadziła nie tylko wykonawców z całego 
powiatu mińskiego, ale także uczestników wcześniejszych edycji konkursu, którzy zasiedli w jury. 
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Boisko „Orlik” o sztucznej nawierzchni jest chętnie wykorzystywane nie tylko na zajęciach wychowania fizycznego.  
24 czerwca 2015 r. rozegrano tu grę terenową. Na starcie klasa Ia gimnazjum.

Na Dzień Patronów młodzież rokrocznie przygotowuje 
ciekawy program. W 2015 r. odbył się m.in. konkurs wiedzy 
o Patronach, który prowadzili Martyna Dziak i Damian 
Kaska. Doszło do rozgrywki między uczniami a gronem 
nauczycielskim.

W Dniu Patronów szkołę odwiedzają absolwenci z dawnych 
lat. 4 marca 2015 r. gości wita dyr. Agnieszka Szczepańska.

Fragment zabytkowego budynku siennickiej szkoły jesienią  
od strony ogrodu. 
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Radosnym chwilom wspólnej zabawy towarzyszy refleksja i zaduma – już tylko sto dni dzieli dzisiejszą młodzież od nowego, 
dorosłego życia.

Studniówka w Zespole Szkół w Siennicy w styczniu 2016 r. była wydarzeniem niezwykłym dla przyszłych maturzystów, a także 
dla dyrekcji szkoły i grona nauczycielskiego. 

Studniówkę rozpoczęto tradycyjnie polonezem, który prowadził dyrektor szkoły Zbigniew Piłatkowski.  
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Więź absolwentów z siennicką uczelnią

Absolwenci i wychowankowie szkół siennickich stanowią liczną grupę dobrze wykwalifikowa-
nych specjalistów, zwłaszcza nauczycieli. Wyróżniali się oni sumienną pracą, godną do na-

śladowania postawą obywatelską, patriotyzmem oraz przywiązaniem do Ojczyzny. Udowodnili to 
w walce z zaborcą o polską szkołę i język ojczysty, organizowaniu tajnego nauczania w okresie 
okupacji hitlerowskiej, w podejmowaniu wysiłków na rzecz powszechnej i bezpłatnej oświaty oraz 
w dążeniu do upowszechnienia kultury. Sienniczanie byli awangardą postępu i cywilizacji od 150 
lat, to jest od ogłoszenia Ustawy kursów pedagogicznych dla ludności polskiej w Królestwie Polskim  
w 1866 roku. To nasi koledzy w latach 1905 – 1906 w wielu miejscowościach na ziemi polskiej orga-
nizowali strajki młodzieży szkolnej przeciwko rusyfikacji. Byli też inicjatorami organizacji zjazdu 
nauczycieli w dniu 1 października 1905 roku w Pilaszkowie k. Łowicza, na którym podjęta została 
uchwała o nauczaniu w szkołach w języku polskim oraz o utworzeniu Związku Nauczycieli Ludo-
wych, z którego wywodzi się dzisiejszy Związek Nauczycielstwa Polskiego.
 Absolwenci i wychowankowie szkół siennickich zawsze utrzymywali ścisłe kontakty między 
sobą i z macierzystą szkołą. Potwierdzają to kolejne zjazdy sienniczan. Dwa pierwsze zostały zor-
ganizowane jeszcze w okresie międzywojennym w latach 1923 i 1933. Trzeci odbył się dopiero  
w 1957 roku. Ten właśnie zjazd miał szczególne znaczenie dla integracji absolwentów. Uczestni-
cy tego zjazdu podjęli bowiem dwie fundamentalne decyzje: o powołaniu Koła Sienniczan oraz  
o nadaniu szkole imienia Hipolity i Kazimierza Gnoińskich. Na grobie Patronów w Siennicy odsło-
nięty został pomnik sfinansowany ze składek absolwentów, którego projekt opracował Franciszek 
Strynkiewicz, wychowanek siennickiego Seminarium Nauczycielskiego, późniejszy rektor ASP  
w Warszawie.
 Duże znaczenie dla umocnienia więzi koleżeńskich miał kolejny IV Jubileuszowy Zjazd  
w 1966 roku. Odbywał się on w stulecie istnienia szkoły. Uczestniczyli w nim licznie absolwen-
ci oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych i terenowych. Wieloletnie przygotowa-
nia do zjazdu zaowocowały wydaniem monografii W służbie wsi i kraju. Wydawnictwo to po raz 
pierwszy w sposób kompleksowy przedstawiało bogatą historię siennickiej szkoły i Siennicy na tle 

Uczestnicy XV Zjazdu absolwentów przybyli z różnych regionów kraju – 30 maja 2009 r.
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dziejów Mazowsza i kraju. Stulecie szkoły upamiętniono również pomnikiem z napisem 1000 lat 
Polski – 100 lat szkoły, a także dwiema tablicami: 1866 – 1966. Ku upamiętnieniu stulecia Semi-
narium i Liceum Pedagogicznego. Wychowawcom i Wychowankom. Uczestnicy Zjazdu. Siennica 
25 VI 1966 r. oraz Niezapomnianemu Dyrektorowi Kazimierzowi Gnoińskiemu i Jego Zasłużonej 
Małżonce – Wychowankowie. Siennica, 25 VI 1966 r.
 W czasie VII Zjazdu sienniczan w 1975 roku odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia Izby 
Pamiątek, przemianowanej w 2010 roku na Siennickie Muzeum Szkolne. Bogate zbiory pamiątek, 
dokumentów i wspomnień obrazujących wszechstronny dorobek siennickich szkół pedagogicz-
nych, osiągnięć nauczycieli i absolwentów, a także bogatej historii Siennicy i okolic, były dziełem 
pedagogów, absolwentów, uczniów oraz miejscowego społeczeństwa. Nieoceniony wkład w rozwój 
tej instytucji wnieśli opiekunowie zbiorów muzealnych. Pierwszym kustoszem Izby (do 1981 roku) 
był polonista, poeta i pisarz, syn Patronów szkoły Stanisław Gnoiński. Przez kolejne dwadzieścia 
siedem lat funkcję tę pełnił społecznie Stanisław Czajka – nauczyciel historii i długoletni dyrek-
tor Zespołu Szkół. Od 2009 roku kustoszem jest Tadeusz Gnoiński, wnuk Hipolity i Kazimierza  
Gnoińskich i syn Stanisława Gnoińskiego.
 Koło Sienniczan zostało w 1999 roku przekształcone w organizację pozarządową Stowarzysze-
nie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. Tym samym uzyskało osobowość prawną. 
Stowarzyszenie kontynuuje w dużym stopniu sprawdzone metody i formy pracy Koła Sienniczan. 
Pielęgnuje jego dorobek, wzbogacając go nowymi osiągnięciami. Prace naszej organizacji mają dziś 
charakter planowy i usystematyzowany. Do głównych, pomyślnie realizowanych zadań należą:
● ścisłe współdziałanie z Zespołem Szkół w Siennicy oraz udzielanie pomocy, zwłaszcza uczącej 

się tu młodzieży szkolnej,
● udział w działalności kulturalno-oświatowej na rzecz szkoły i środowiska, podejmowanej przez 

samorząd gminy i powiatu,
● dalsze wzbogacanie zbiorów Muzeum Szkolnego i pomoc w jego efektywnym funkcjonowaniu,
● przygotowywanie wydawnictw książkowych i innych opracowań związanych z dorobkiem absol-

wentów, Zespołu Szkół i środowiska siennickiego,
● organizowanie koleżeńskich spotkań z okazji okrągłych rocznic ukończenia naszej szkoły, 
● przygotowywanie kolejnych zjazdów absolwentów i utrzymywanie koleżeńskich więzi, a także 

udzielanie pomocy tym absolwentom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub zdro-
wotnej.

 Formułując cele działalności Stowarzyszenia na zjeździe w 2005 roku, zwracano uwagę na po-
trzebę kontynuowania kierunków pracy naszych poprzedników i konsekwentne wzbogacanie ich 
dorobku poprzez rozwój i popularyzację siennickiego muzeum, prowadzenie strony internetowej 
z aktualnymi informacjami oraz troskę o integrowanie wszystkich absolwentów kończących różne 
kierunki kształcenia siennickiej szkoły.

 Dużym wyzwaniem dla Dyrekcji Zespołu 
Szkół i dla Stowarzyszenia absolwentów w 2009 
roku była konieczność przeniesienia zbiorów 
muzealnych z poklasztornego gmachu dawnego 
internatu, który wymaga generalnego remontu, 
do budynku dawnych warsztatów szkolnych. 
Z własnych środków zakupiliśmy kilkadziesiąt 
nowoczesnych gablot.
 W roku 2011 obchodziliśmy uroczyście ju-
bileusz 145-lecia Szkół Siennickich. Ale już 
pod koniec 2011 roku szkole niespodziewa-
nie zagroziła likwidacja. Rada powiatu miń-
skiego podjęła niezrozumiałą dla nas decyzję 
o likwidacji Zespołu Szkół w Siennicy. Nie 

Podziękowania dla prezesa Stowarzyszenia sienniczan  
Jerzego Smolińskiego w czasie obrad XIV Zjazdu 
absolwentów w 2005 r. 
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uwzględniono długiej i bogatej tradycji szkoły, 
faktycznego dużego jej dorobku. Jednak dzię-
ki zdecydowanej postawie władz samorządo-
wych Siennicy, Dyrekcji i Rady Pedagogicznej 
Szkoły, naszego Stowarzyszenia, uczniów oraz 
rodziców i społeczeństwa gminy – szkoła nie 
przestała funkcjonować. Od 1 września 2012 
roku organem prowadzącym jest Wójt Gminy 
Siennica.
 W umacnianiu więzi absolwentów dużą 
rolę odegrały kolejne zarządy Koła Sienniczan  
i Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków 
Szkół Siennickich. Ich pracą kierowali: Broni-
sław Chróścicki, wybrany jako pierwszy na sta-
nowisko prezesa Koła Sienniczan. Po nim przez 
31 lat, do 1988 roku, funkcję tę pełnił Henryk 
Łętowski. Na XI Zjeździe sienniczan prezesem 
Zarządu został wybrany Roman Luśnia, któ-
ry kierował pracą Koła przez dwie kadencje. Po 1996 roku funkcję tę pełniła Irena Kondracka,  
a od 2000 roku do dziś Stowarzyszeniem absolwentów kieruje Jerzy Smoliński.
 W ramach Zarządu funkcjonują stałe zespoły problemowe. Na szczególne wyróżnienie zasłu-
gują inicjatywy i osiągane efekty Zespołu Historyczno-Wydawniczego. Zasługą grona jego człon-
ków są liczne i wysoko oceniane wydawnictwa w postaci książek, biuletynów i artykułów praso-
wych. Do najważniejszych publikacji książkowych należy zaliczyć:
● W służbie wsi i kraju. W setną rocznicę powstania Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy, 

praca zbiorowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1966.
● Potomnym ku pamięci, współczesnym dla satysfakcji. XIII Zjazd Absolwentów Szkół Siennickich. 

10 – 11 czerwca 2000, Siennica 2000.
● Siennicka uczelnia pedagogiczna. Historia, nauczyciele, absolwenci. Siennica 2005.
● Zbiory muzeum siennickich szkół, Siennica 2009.
● Przez pokolenia. 145 lat szkół siennickich, praca zbiorowa, Siennica 2011 (wydana wspólnie  

z Zespołem Szkół).
● Tradycja i dzień dzisiejszy siennickiej szkoły. Siennica 2013.
 W ostatnich latach nastąpiła niespotykana dotąd integracja poszczególnych roczników absol-
wentów, którzy – oprócz aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia, zjazdach i spotkaniach  
z okazji pięćdziesiątej rocznicy matury – spotykają się także prywatnie, organizują wycieczki, po-
magają kolegom potrzebującym wsparcia, od-
wiedzają groby profesorów, piszą wspomnienia 
o latach spędzonych w siennickiej szkole.
 Realizując uchwałę XV Zjazdu, Zarząd Sto-
warzyszenia we współpracy z Zespołem Szkół 
wyprodukował film krótkometrażowy poświę-
cony siennickiej szkole i jej absolwentom. 
 Ponadto Zarząd Stowarzyszenia podejmuje 
następujące działania:
● utrzymuje kontakty ze szkołami z terenu gmi-

ny Siennica, a szczególnie z Publiczną Szko-
łą Podstawową w Nowej Pogorzeli, która od 
2004 roku nosi imię Absolwentów Siennic-
kich Szkół Pedagogicznych,

Prezes Stowarzyszenia sienniczan Jerzy Smoliński otwiera 
sympozjum naukowe „Myśl pedagogiczna dziś  
i w przeszłości” z okazji 145 lat historii szkoły w 2011 r.

Spotkanie świąteczne sienniczan w siedzibie Zespołu Szkół  
w grudniu 2013 r.
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● funduje stypendia i nagrody indywidualne dla dzieci i młodzieży wyróżniających się dobrymi 
wynikami w nauce i zachowaniu,

● sprawuje stałą opiekę nad mogiłami zmarłych sienniczan, funduje tablice pamiątkowe i nagrobki 
dla szczególnie zasłużonych (H. i K. Gnoińscy, Stanisław Duracz),

● organizuje dla młodzieży wyjazdy krajoznawcze, wycieczki edukacyjne do Sejmu i Senatu oraz 
do placówek muzealnych i miejsc historycznych.

 Działalność sienniczan doceniają władze administracyjne i samorządowe. Za całokształt dzia-
łalności Koło Sienniczan zostało w 1975 roku odznaczone przez Ministra Oświaty i Wychowania 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za pracę na rzecz rozwoju oświaty i kultury władze sa-
morządowe powiatu mińskiego w 2008 roku uhonorowały Stowarzyszenie Absolwentów i Wy-
chowanków Szkół Siennickich dyplomem Laureata Nagrody Powiatu Mińskiego „Laura 2008”.  
W marcu 2013 roku zarząd Mazowieckiego Towarzystwa Kultury przyznał Stowarzyszeniu medal 
„Za zasługi dla Mazowsza”.

dr Jerzy Smoliński

Uczestnicy VI Zjazdu absolwentów w 1973 r. przed szkołą.

Absolwenci z lat międzywojennych i po 1944 r. na III Zjeździe 
w 1957 r. Stoją: pierwszy z lewej Bolesław Sianecki, absolwent 
z 1951 r., ósmy – nauczyciel historii Tadeusz Chlewicki. 

Zjazd absolwentów w 1957 r., od lewej: Czesław Budzyński, 
Bolesław Sianecki, Czesław Piętka, żona prof. Tadeusza 
Chlewickiego, Henryk Kot.
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Absolwenci z 1959 r. z prof. Heleną Drabarek w czasie  
VI Zjazdu sienniczan w 1973 r.

Otwarcie muzeum – Izby Pamiątek Siennickich Szkół, 14 czerwca 1975 r. Czwarty z prawej wiceminister oświaty i wychowania 
Waldemar Winkiel. Przed nim inicjator utworzenia Izby Pamiątek, przewodniczący Koła Sienniczan Henryk Łętowski.

Na VI Zjeździe absolwentów w czerwcu 1973 r. Od lewej:  
Jan Michalik, Lucyna Synoradzka, Maria Jakubowska, 
Elżbieta Szulc, Jolanta Dąbrowska. Fot. Czesław Górski. 

Zaproszenie na otwarcie Izby Pamiątek, 1975. 

Podczas V Zjazdu absolwentów 21 – 22 czerwca 1969 r.  
Od lewej: Franciszek Witek, Jadwiga Sokół, Alina Zawadka, 
Barbara Dzięciołowska, Jadwiga Buczek, prof. Stanisław 
Drabarek, Krystyna Solarczyk.
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Grupa absolwentów w czasie IX Zjazdu sienniczan  
w czerwcu 1983 r.

Uczestnicy VIII Zjazdu sienniczan w Izbie Pamiątek w 1978 r. 
W środku dyrektor szkoły Stanisław Marek.

Siennica 1978 r. Grupa absolwentów z 1967 r. z polonistą – 
prof. Stanisławem Gnoińskim podczas VIII Zjazdu sienniczan. 

Absolwenci z lat 1959 – 1962 z prof. Stanisławem Drabarkiem 
na VIII Zjeździe sienniczan w 1978 r. 

Uczestnicy IX Zjazdu sienniczan w 1983 r. przed gmachem szkoły.
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Przy grobie prof. Stanisława Gnoińskiego, Siennica 1990 r. 
Leokadia Gnoińska, Maria Błogowska i Tadeusz Paciorek. 

Spotkanie absolwentów LP, maturzystów z 1951 r. z okazji 
40-lecia matury w 1991 r.  

Podczas XII Zjazdu sienniczan, 15 czerwca 1996 r. Od lewej: 
Zygmunt Luba, Zofia Chmielewska, prof. Halina Marek, 
Maria Grzegrzółka, z tyłu: Danuta Lipka, Ewa Gliwińska, 
prof. Stanisław Marek. Posadzono „dąb pokoleń sienniczan 
1866 – 1996”. 

O czym szumieć będą dęby…

Nikt z nas tego nie przewidzi,
Bo i kto?
O czym szumieć będą dęby  
Za lat sto.
  O czym będą dęby szumieć
 Za sto lat?
 Jacy ludzie będą wtedy,
 Jaki świat?
Lecz jednego dąb przy dębie
Będzie strzegł:
By nie znikła o nas pamięć
Przez ten wiek!
 W snach się nawet nie odkryje
 Przyszły czas, 
 Ale dęby będą szumieć:
 Wspomnij nas!
 
   Stanisław Gnoiński 

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia w 1998 r. Od lewej: 
Roman Luśnia, Irena Łukaszewska, Teresa Małysz, 
Władysław Duszczyk, Marianna Górska, Irena Kondracka, 
Jerzy Smoliński.

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia sienniczan w 1999 r. 
Na końcu z lewej strony Władysław Duszczyk i Stanisława 
Ostrowska.



130

Maturzystki z 1969 r. na XIV Zjeździe w 2005 r. 

Przy ognisku podczas XIII Zjazdu sienniczan w 2000 r. Tablica na budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli, 
upamiętniająca patronów szkoły – absolwentów siennickich 
szkół pedagogicznych, odsłonięta w dniu nadania szkole 
imienia, 16 maja 2004 r.

Absolwenci z 1960 r., od lewej: Emilia Szymańska, Paweł 
Gadaj, Bogumiła Plichta podczas XIV Zjazdu sienniczan  
11 czerwca 2005 r.

Na każdy kolejny zjazd sienniczan przyjeżdża coraz więcej osób. Na zdjęciu uczestnicy XIII Zjazdu w 2000 r.
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Jubileusz 140 lat siennickich szkół, uroczystość z udziałem przedstawicieli władz, 10 czerwca 2005 r.

Nadanie Zespołowi Szkół w Siennicy nowego sztandaru, z udziałem absolwentów siennickich szkół, 10 czerwca 2005 r.
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Uczestnicy XIV Zjazdu absolwentów – 11 czerwca 2005 r.

Z okazji jubileuszu 140 lat szkoły w siennickim kościele 
wystąpił 5 czerwca 2005 r. z patriotycznym koncertem 
warszawski Chór Amici Canentes pod dyr. Pawła 
Straszewskiego. Zespół przed szkołą z prezesem sienniczan 
Jerzym Smolińskim i Marią Laskowską.

Wieczorek towarzyski podczas XIV Zjazdu sienniczan.Sala obrad XIV Zjazdu absolwentów w 2005 r.

W przerwie  obrad XIV Zjazdu sienniczan w 2005 r. –  
wójt Grzegorz Zieliński, absolwent siennickiej szkoły,  
obok prof. Jadwiga Piskorz.
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Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia sienniczan z dyrekcją 
Szkoły Podstawowej w Starogrodzie, 11 października 2008 r.

Zarząd Stowarzyszenia sienniczan we wrześniu 2008 r. 

Spotkanie sienniczan przy ognisku w szkolnym ogrodzie  
w 2006 r. Zebranym przygrywał zespół muzyczny.

Spotkanie maturzystów klasy b z 1968 r. u Wiesławy 
Żochowskiej w Sokołowie  Podlaskim w 2008 r. z okazji  
40-lecia ukończenia LP.

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia 6 września 2008 r. 
w Siennicy. Głos zabiera zasłużona dla oświaty sienniczanka 
Marianna Górska.

Absolwenci LP w siennickim muzeum z kustoszem 
Stanisławem Czajką, 15 marca 2008 r. 

Ognisko w ogrodzie szkolnym w Siennicy w czerwcu 2008 r. 
Stanisław Woźnica gra na akordeonie i śpiewa skomponowany 
przez siebie utwór „Nasza Siennica”.  

Młodzież z Żakowa z dyrektorem szkoły Tadeuszem 
Gnoińskim podczas wycieczki edukacyjnej w Senacie, 
zorganizowanej przez Marię Laskowską w 2008 r. 
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Spotkanie Zarządu 9 maja 2009 r. z okazji otrzymania 
dyplomu „Laura 2008” prowadzi prezes Jerzy Smoliński. 

Spotkanie po latach – maturzystki z 1967 r.  
z wychowawczynią prof. Marią Urbanowicz w 2009 r. 

Prezydium XV Zjazdu sienniczan w 2009 r. Obradom 
przewodniczy Franciszek Witek.    

Obrady Zarządu sienniczan w 2009 r. 

W XV Zjeździe sienniczan w 2009 r. wzięli udział parlamentarzyści i przedstawiciele władz administracyjnych  
oraz samorządowych. Na zdjęciu od prawej: dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Ewa Orzełowska, 
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Borkowski, posłanka Teresa Wargocka,  
wójt Gminy Siennica Grzegorz Zieliński.
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Występy dzieci ze szkoły w Nowej Pogorzeli podczas  
XV Zjazdu absolwentów w 2009 r. 

Grupa absolwentów z prof. Elżbietą Sawic podczas XV Zjazdu 
sienniczan w 2009 r.

Zarząd Stowarzyszenia w grudniu 2009 r. w Zespole Szkół  
w Siennicy.

Spotkanie sienniczan z dyrekcją i młodzieżą Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli, 17 października 2009 r., udział w lekcji 
historycznej z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny i 65. rocznicy Powstania Warszawskiego. 

Ognisko w ogrodzie w Siennicy w roku 2008.
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Ognisko i spotkanie sienniczan w ogrodzie szkolnym  
w czerwcu 2010 r.

Pół wieku od matury – spotkanie absolwentów, maturzystów  
z 1961 r. w Siennicy, 4 czerwca 2011 r. 

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia sienniczan w muzeum  
w marcu 2010 r. 

Absolwenci z 1960 r. na spotkaniu z okazji 50-lecia matury przy ognisku w szkolnym ogrodzie, 12 czerwca 2010 r.

Młodzież siennicka na sali obrad Senatu w 2011 r.  
z wychowawczynią Anną Jackowską i Marią Laskowską.
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Podczas jubileuszu 145 lat szkoły prezes Stowarzyszenia 
sienniczan składa gratulacje i życzenia dyrektor Zespołu Szkół 
Małgorzacie Podstawce. 

Spotkanie świąteczno-noworoczne w Siennicy w 2011 r.

Siennickie muzeum zwiedzają: marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik i poseł Krzysztof Borkowski  
w towarzystwie dyrektor szkoły Małgorzaty Podstawki  
i wójta Gminy Siennica Grzegorza Zielińskiego w 2012 r.

Wójt Gminy Siennica Grzegorz Zieliński (z lewej strony 
za pocztem sztandarowym) na uroczystości z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej w 2011 r. w Zespole Szkół w Siennicy. 
Obok przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia sienniczan: 
Irena Łukaszewska, Stanisław Woźnica i Franciszek Witek.

 Wycieczka edukacyjna do Sejmu i Senatu w 2011 r. młodzieży Zespołu Szkół w Siennicy z wychowawczyniami:  
Agatą Wąsowską, Teresą Zarzycką i Anną Jackowską oraz Marią Laskowską ze Stowarzyszenia sienniczan.



138

Świąteczne spotkanie sienniczan, dyrekcji Zespołu Szkół i młodzieży w grudniu 2012 r.

Spotkanie absolwentek z 1963 r. podczas XVI Zjazdu 
sienniczan oraz z okazji 50-lecia matury.

Maturzystki z 1967 r. z wychowawczynią prof. Marią 
Urbanowicz (druga z lewej) w czasie XVI Zjazdu sienniczan 
w 2013 r.

Uroczystość Dnia Patronów szkoły w Siennicy, marzec 2011 r.

Spotkanie jubileuszowe maturzystów z 1962 r., 19 maja 2012 r. 
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Podczas XVI Zjazdu sienniczan w 2013 r.: zamieszkała  
w Londynie Genowefa Jałocha-Młynski (z lewej) z Marią  
i Bolesławem Sianeckimi. 

Uczestnicy XVI Zjazdu sienniczan na sali obrad, czerwiec 
2013 r.

Wpis do księgi pamiątkowej podczas XVI Zjazdu 
absolwentów w 2013 r. Od lewej: Aniela Gańko,  
Barbara Lelek i jej mąż Marian Lelek.

Koleżeńskie spotkanie grupy sienniczan, absolwentów z 1967 r., w czerwcu 2015 r. u Jana Dźwigały w miejscowości Porąb. 
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Wycieczka do Grabarki absolwentów z 1967 r. z klasy a,  
maj 2015. Na zdjęciu – przed górą krzyży wotywnych.

Maj 2014. Maturzyści z 1967 r. z klasy prof. Zbigniewa 
Wojdalskiego w Górach u Mieczysława Cyrana.

Spotkanie wielkanocne sienniczan w Zespole Szkół w 2015 r.

Spotkanie noworoczne w Mrozach u Romana Kisielińskiego 
w styczniu 2014 r. grupy absolwentów z 1967 r. 

Absolwenci LP z 1965 r. świętują 50-lecie matury w gmachu siennickiej szkoły, 27 czerwca 2015 r.
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Dawnych wspomnień czar – pół wieku od matury, 27 czerwca 
2015 r. Od lewej: Jerzy Smoliński – prezes Stowarzyszenia 
sienniczan kilku kadencji, Agnieszka Szczepańska – dyrektor 
Zespołu Szkół, oraz dwie Jubilatki: Irena Łukaszewska – 
wieloletni skarbnik Zarządu Stowarzyszenia  
i Krystyna Bakuła – wiceprezes Zarządu.

W siennickim muzeum absolwenci z 1965 r., czerwiec 2015 r.

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia absolwentów z udziałem dyrekcji Zespołu Szkół w Siennicy, 12 września 2015 r.

Jubilatki z 2015 r. – 50 lat wcześniej.  
U góry: Irena Kawecka, od lewej: Krystyna Duszczyk,  
Danuta Woźnica, Irena Mielańczyk, Zofia Baran.

Zespół Historyczno-Wydawniczy Stowarzyszenia podczas 
pracy nad jubileuszowym albumem, 23 maja 2015 r.  
Od lewej: Tadeusz Gnoiński, Scholastyka Bartoszczak-Gadaj, 
Maria Laskowska, Andrzej Jaworski, Krystyna Bakuła,  
Anna Jackowska.
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Spotkanie świąteczne Zarządu Stowarzyszenia sienniczan i dyrekcji Zespołu Szkół w Siennicy, 17 grudnia 2015 r. 

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia sienniczan i dyrekcji 
Zespołu Szkół w Siennicy, 17 grudnia 2015 r. 

17 grudnia 2015 r. – wspólne śpiewanie kolęd  
z akompaniamentem akordeonów Zdzisława Jałochy  
i Stanisława Woźnicy w siedzibie siennickiej szkoły.

Sienniczanie oglądają występy utalentowanej młodzieży 
Zespołu Szkół. 

Podczas spotkania świątecznego w Siennicy, w grudniu 2015 r. 
Od lewej: dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Piłatkowski, prezes 
Stowarzyszenia sienniczan Jerzy Smoliński, wicedyrektor 
Zespołu Szkół Magdalena Urbaniak, skarbnik Stowarzyszenia 
sienniczan Irena Łukaszewska.
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