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Wstęp 
Tradycja oświatowa siennickiej uczelni, trwająca niemal półtora wieku, zobowiązu-

je nas, jej spadkobierców i kontynuatorów, do utrwalenia historii i bogatego dorobku 
szkoły, jednej z najstarszych w Polsce. 

W niniejszej publikacji przypominamy historię Koła Sienniczan i Stowarzysze-
nia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich oraz wydane przez nas książki  
o siennickiej uczelni i jej zasługach dla oświaty, regionu i kraju. Zamieszczamy – po 
raz pierwszy – informację o zjazdach sienniczan w okresie międzywojennym, w 1923  
i 1933 roku, a także o spotkaniu absolwentów w Siennicy w 1946 roku. 

Trwałe więzi absolwentów ze współczesną siennicką szkołą i środowiskiem oraz ze 
szkołami Gminy Siennica są ważnym elementem programu działalności Stowarzysze-
nia, co znalazło także wyraz w publikacji. Szczególnie bliska jest współpraca z ma-
cierzystą szkołą – Zespołem Szkół w Siennicy. Z okazji jubileuszu 145 lat siennickiej 
szkoły zorganizowano w czerwcu 2011 roku – przy współudziale Stowarzyszenia – 
sympozjum naukowe „Myśl pedagogiczna dziś i w przeszłości. 145 lat kształcenia pe-
dagogicznego w Siennicy”. Treść wygłoszonych referatów publikujemy w oddzielnym 
wydawnictwie, w książce zaś zamieszczamy relację z przebiegu uroczystości. 

Historia Koła Sienniczan i Stowarzyszenia została wzbogacona wspomnieniami ab-
solwentów z czasów szkolnych oraz relacjami ze współczesnych spotkań klasowych. 
Znajdujemy w nich odpowiedź, czym dla absolwentów była i nadal jest siennicka szko-
ła. Oddaliśmy też głos nauczycielom Zespołu Szkół, czyli najmłodszym spadkobiercom 
historii siennickiej szkoły. Od ich aktywności będą zależały dalsze losy Stowarzyszenia 
sienniczan i kontynuacja tradycji wśród młodzieży oraz absolwentów szkół ogólno-
kształcących i zawodowych. Zapraszamy młodsze pokolenia do współpracy! 

W wypowiedziach absolwentów podkreślane jest znaczenie siennickich wartości  
w ich życiu. Rok temu, w trudnym dla siennickiej szkoły czasie, gdy ważyły się jej dalsze 
losy, sienniczanie zjednoczyli wysiłki o utrzymanie swej placówki, zakończone powo-
dzeniem. Siennicka szkoła nadal istnieje, a jej organem prowadzącym została Gmina 
Siennica. Wójt Gminy, Dyrekcja szkoły oraz Zarząd Stowarzyszenia sienniczan włożyli 
bardzo dużo wysiłku i niezłomnych starań o utrzymanie szkoły. 

XVI Zjazd absolwentów siennickich szkół jest okazją do podsumowania dorobku 
sienniczan, a także określenia najpilniejszych potrzeb. Jednym z najważniejszych zadań 
jest obecnie podjęcie – wspólnie z Dyrekcją szkoły i Samorządem Powiatu oraz Gmi-
ny – wszechstronnych działań mających na celu pilne pozyskanie funduszy na remont 
i konserwację zabytkowych obiektów poklasztornych, by uchronić je przed zniszcze-
niem. Mamy też nadzieję, że zostaną wkrótce zrealizowane plany otwarcia bazy rekre-
acyjno-turystycznej w zabytkowych pomieszczeniach, gdzie po remoncie znajdzie swą 
stałą siedzibę niepowtarzalne siennickie muzeum. Zbiorom muzealnym siennickich 
szkół poświęcamy w książce osobny rozdział. 

    Zarząd i Zespół Historyczno-Wydawniczy
   Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich
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Pamiętamy o przeszłości

Historia Koła Sienniczan oraz Stowarzyszenia Absolwentów  
i Wychowanków Szkół Siennickich – kalendarium

27 października 1946
Odbyło się pierwsze powojenne spotkanie absolwentów siennickiej szkoły dla 

uczczenia 30-lecia pracy w Siennicy dyrektora Kazimierza Gnoińskiego.

17 listopada 1956
W czasie spotkania absolwentów siennickiej szkoły na pogrzebie Hipolity z Selmo-

wiczów Gnoińskiej wśród grupy absolwentów powstała myśl o potrzebie utworzenia 
Koła Sienniczan i zorganizowania zjazdu absolwentów.

14 grudnia 1956
W gronie absolwentów siennickich szkół podjęto decyzję o powołaniu Koła Sienni-

czan w Warszawie, w siedzibie ZNP. Pierwszym przewodniczącym tworzącego się Koła 
został Bronisław Chróścicki, wiceprzewodniczącym Henryk Łętowski.

29 – 30 czerwca 1957
III Zjazd absolwentów w Siennicy z udziałem 280 osób. Zatwierdzono powoła-

nie Koła Sienniczan przy ZG ZNP i przyjęto statut. Przewodniczącym został Henryk  

Grupa absolwentów lat międzywojennych i po 1944 r. na III Zjeździe sienniczan w 1957 r. Stoją: 
pierwszy z lewej Bolesław Sianecki, absolwent z 1951 r., ósmy – nauczyciel historii Tadeusz Chlewicki.
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Łętowski, wiceprzewodniczącymi: Józef Sylwestrowicz i Teodor Kaczyński. Honoro-
wym przewodniczącym został Bronisław Chróścicki.

Siennickiemu liceum nadano imię Hipolity i Kazimierza Gnoińskich. Na grobie 
Patronów szkoły odsłonięto pomnik, wzniesiony ze składek absolwentów, wykonany 
według projektu wychowanka szkoły Franciszka Strynkiewicza, ówczesnego rektora 
ASP w Warszawie.

(Dwa pierwsze, przedwojenne zjazdy sienniczan odbyły się 29 czerwca 1923 roku  
i 4 – 5 czerwca 1933 roku.) 

25 – 26 czerwca 1966
IV Zjazd absolwentów, w setną rocznicę powstania siennickiej szkoły i 550 rocznicę 

powstania osady Siennica, z udziałem marszałka Sejmu Czesława Wycecha, ministra 
oświaty Wacława Tułodzieckiego, zastępcy kierownika wydziału oświaty i kultury NK 
ZSL W. Duszy, kuratora warszawskiego M. Migalskiego, prezesa Okręgu ZNP Stani-
sława Jezierskiego, władz powiatowych i gminnych. Staraniem absolwentów wydano  
w LSW książkę W służbie wsi i kraju, monografię siennickiej szkoły na tle dziejów Ma-

zowsza. Stanowi ona kom-
pendium wiedzy o histo-
rii uczelni, nauczycielach  
i wychowankach, a także  
o dziejach Siennicy.

Henryk Łętowski zgło-
sił pomysł utworzenia sali 
tradycji siennickich szkół, 
późniejszej Izby Pamiątek – 
muzeum oświatowo-etno- 
graficznego. 

Odsłonięto tablice pa-
miątkowe w gmachu Li-
ceum Pedagogicznego. 

Odbyła się sesja nauko-
wa o historycznej roli kształcenia nauczycieli w ośrodku siennickim. 

Odkopano dokument z 1912 roku (zakopany w tajemnicy), zawierający treść przy-
sięgi konspiracyjnego koła uczniów w sprawie niezłomnej walki o szkołę polską (doku-
ment znajduje się w muzeum). Wydarzenia te odbiły się głośnym echem w mediach.

1968 
Wydano biuletyn Sienniczanin (500 egz.) z materiałami ze zjazdu w 100-lecie Semi-

narium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego w Siennicy. 

21 – 22 czerwca 1969 
 V Zjazd absolwentów. Nastrój tego koleżeńskiego spotkania zakłócała świadomość 

zakończenia, po przeszło stu latach, kształcenia nauczycieli w Siennicy. W związku  

Tablice pamiątkowe wmurowane w gmach szkoły i odsłonięte 
podczas IV Zjazdu sienniczan w 1966 r. 
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z likwidacją Liceum Pedagogicznego mury szkoły opuszczał w tym roku ostatni rocz-
nik absolwentów.

W 1969 roku siennicka szkoła została odznaczona medalem „Za zasługi dla woje-
wództwa warszawskiego”.

Grudzień 1971
Przy poparciu ZG ZNP, Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego i Dyrek-

cji szkoły w Siennicy powstała komisja ds. gromadzenia zbiorów Izby Pamiątek. Po-
czątkowo weszli do niej: Stanisław Świątek, Władysław Pielasa, Wiktor Mrozek, Leon 
Błaszczyński, Antoni Kozłowski i Feliks Jankowski. Fachową pomoc w zakresie kon-
cepcji i scenariusza ekspozycji zapewnili: pracownik naukowy Muzeum Historyczne-
go m. st. Warszawy Marek Wagner oraz artysta plastyk Anna Natorff z Mińska Mazo-
wieckiego. 

22 – 23 czerwca 1973
VI Zjazd absolwentów. Koło Sienniczan zostało odznaczone Medalem Komisji 

Edukacji Narodowej. Zarząd Główny ZNP objął patronat nad Kołem Sienniczan i wy-
raził zgodę na używanie pieczęci z napisem: Koło Sienniczan przy ZG ZNP w War-
szawie. Obecny na zjeździe wiceprezes ZG ZNP Józef Mart dokonał otwarcia Izby 
Pamiątek (prace nad jej organizacją zbliżały się ku końcowi). Przewodniczącym Koła 
Sienniczan został ponownie Henryk Łętowski, wiceprzewodniczącymi Antoni Ko-
złowski i Władysław Pielasa.

Z okazji otwarcia Izby Pamiątek wydano biuletyn Sienniczanin.

Uczestnicy VI Zjazdu sienniczan przed szkołą, 1973 r.
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14 czerwca 1975
VII Zjazd absolwentów, 

na którym uroczystego, 
oficjalnego otwarcia Izby 
Pamiątek dokonał wice-
minister oświaty i wycho-
wania Waldemar Winkiel,  
w obecności wojewody sie-
dleckiego Kazimierza Grąb-
czewskiego, kuratora okrę-
gu szkolnego Władysława 
Szczepańskiego, sekretarza 
ZG ZNP Tadeusza Suber-
laka oraz władz powiatu  
i gminy. 

Przy organizowaniu Izby 
szczególnie zasłużyli się 

sienniczanie: Henryk Łętowski, Stanisław Gnoiński (kustosz w latach 1975 – 1981), Leon 
Błaszczyński, Roman Dytnerski, Stanisław Świątek, Eugenia Gliwiczowa, Władysław 
Pielasa, Wiktor Mrozek, Antoni Kozłowski, Feliks Jankowski, Marcin Łukaszek. Duży 
wkład pracy wnieśli kolejni dyrektorzy szkoły w Siennicy: Marian Kielak, Stanisław Ma-
rek, Franciszek Witek i Stanisław Czajka. Pod ich kierunkiem w pracach organizacyjnych 
i przy gromadzeniu eksponatów aktywnie uczestniczyła młodzież szkolna. Sześciu sien-
niczan, najbardziej zasłużonych w tworzeniu zbiorów muzealnych, odznaczono Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej.

Październik 1975
Izbę Pamiątek odwiedziła delegacja kierownictwa Zarządu Głównego ZNP w skła-

dzie: wiceprezesi – Władysław Wawrzykowski i Tadeusz Toczek, sekretarz – Aniela 
Biernacka i kierownik biura 
historii ZNP Weronika Bu-
dziło. 

17 – 18 czerwca 1978 
VIII Zjazd absolwentów. 

Tematyka zjazdu dotyczyła 
głównie sposobów wyko-
rzystania nadesłanych przez 
absolwentów wspomnień  
i pamiętników oraz udziału 
sienniczan w ruchu związ-
kowym. Uczestnicy zjazdu 
otrzymali wydany przez 

Otwarcie muzeum szkolnego – 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. 

Zwiedzanie Izby Pamiątek przez uczestników VIII Zjazdu 
sienniczan w 1978 r. W środku dyrektor szkoły Stanisław Marek.
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Koło Sienniczan Informator 
absolwentów b. szkół pedago-
gicznych w Siennicy.

1981
Kustoszem Izby Pamią-

tek został Stanisław Czajka, 
który z zaangażowaniem i 
pasją historyka poszerzył 
znacząco zbiory muzeal-
nych eksponatów (pełnił 
tę funkcję przez 27 lat, do 
2008 roku). W barokowych 
salach muzeum organizo-
wał lekcje historyczne, sesje 
naukowe i wiele okolicz-
nościowych wystaw, m.in.: 

Prace graficzne sienniczan – więźniów obozu jenieckiego w Woldenbergu i Murnau; 
Wojenne losy sienniczan w latach 1914 – 1920 i 1939 – 1945; Pięćdziesiąta rocznica 
Września 1939 roku; Rocznica bitwy o Monte Cassino; Rocznica Powstania Warszaw-
skiego; 75-lecie pierwszej w Siennicy matury w języku polskim; Walka o polską szkołę 
w 1905 roku na przykładzie Siedlec i Siennicy (wspólnie z siedleckim Muzeum Regio-
nalnym).

Podczas VIII Zjazdu sienniczan w 1978 r. Na fotografii 
profesorowie: Stanisław Gnoiński (siedzi trzeci z prawej) 
oraz Stanisław Drabarek (siedzi drugi z lewej) w otoczeniu 
absolwentów Liceum Pedagogicznego.

Uczestnicy IX Zjazdu sienniczan w 1983 r. przed wejściem głównym do szkoły.
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11 – 12 czerwca 1983 
IX Zjazd absolwentów. W obecności wojewódzkich i powiatowych władz admini-

stracyjnych, oświatowych i politycznych sformułowano i zatwierdzono wniosek o re-
aktywowanie w Siennicy kształcenia nauczycieli poprzez powołanie Studium Nauczy-
cielskiego. Wydano Fragmenty wspomnień sienniczan.

1984 
Ze zbiorami siennickiego muzeum zapoznało się kierownictwo Ministerstwa 

Oświaty i Wychowania z ministrem Bolesławem Faronem oraz kuratorami z całej 
Polski. 

Zorganizowana w siennickim muzeum wystawa: „Zaangażowanie absolwentów 
siennickich szkół w odbudowę szkolnictwa po pierwszej i drugiej wojnie światowej” 
zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie dotyczącym tej tematyki, a kustosz 
Stanisław Czajka otrzymał za jej przygotowanie Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej.

28 września 1985 
W szkole została zorganizowana uroczystość poświęcona 80-leciu ZNP. Wydano 

wspomnienia i relacje absolwentów pt. Nauczyciel nie złożył broni. Sienniczanie w taj-
nym nauczaniu i w zbrojnym ruchu oporu w latach 1939 – 1945.

 Z okazji 80-lecia ZNP członkowie Zarządu Koła Sienniczan wzięli udział w ob-
chodach tej rocznicy w Pilaszkowie, miejscu narodzin ZNP, gdzie obecnie mieści się 
Muzeum ZNP, gromadzące dokumenty związku i eksponaty od czasów tajnego zjazdu 
nauczycieli w 1905 roku (z aktywnym wówczas udziałem sienniczan).

27 maja 1988 
Nadanie imienia Hipolity i Kazimierza 

Gnoińskich Zespołowi Szkół i Studium 
Nauczycielskiemu w Siennicy. 

1988 
Ufundowanie drugiego w historii 

szkoły sztandaru (pierwszy – z hasłem 
„Jaki siew, taki plon”, ufundowano w 1917 
roku). 

11 – 12 czerwca 1988
X Zjazd absolwentów. Opublikowano 

biuletyn X Zjazd Sienniczan. Poinformo-
wano, że dzięki staraniom m.in. sienni-

czan w czerwcu 1984 roku powołano w Siennicy Studium Nauczycielskie. Koło Sienni-
czan odznaczono medalem „Za zasługi dla oświaty”.

Tablica pamiątkowa w związku z nadaniem 
imienia Hipolity i Kazimierza Gnoińskich 
Zespołowi Szkół Zawodowych i Studium 
Nauczycielskiemu w Siennicy.
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1982 – 1988
W Izbie Pamiątek siennickich szkół odbywały się ślubowania młodych nauczycieli  

z powiatu, a także z terenu województwa. Jedna z grup liczyła 122 osoby.

13 – 14 czerwca 1992
XI Zjazd absolwentów. Opublikowano biuletyn XI Jubileuszowy Zjazd Sienniczan  

z okazji 125 lat historii szkoły. Przewodniczącym Koła został Roman Luśnia, wiceprze-
wodniczącymi: Władysław Duszczyk, Helena Jakubowska i Grzegorz Zieliński. 

18 czerwca 1994
Ostatni absolwenci Studium Nauczycielskiego opuścili mury siennickiej szkoły –  

z powodu zmiany koncepcji kształcenia pedagogów. W Siennicy powstał Zespół Szkół 
z utworzonym liceum ogólnokształcącym.

15 – 16 czerwca 1996
XII Zjazd absolwentów, poświęcony omówieniu historii szkoły po II wojnie świato-

wej na tle 130 lat jej istnienia. Wydano biuletyn XII Zjazd Sienniczan 15 – 16 czerwca 
1996. Przewodniczącą Zarządu Koła Sienniczan została Irena Kondracka, wiceprze-
wodniczącymi: Bolesław Sianecki, Jerzy Smoliński i Henryk Sikorski.

29 marca 1999
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarejestrowano Stowarzyszenie Absolwen-

tów i Wychowanków Szkół Siennickich, przekształcone z Koła Sienniczan, z adresem 
Zespołu Szkół w Siennicy oraz statutem uchwalonym 11 marca 1999 r.

10 – 11 czerwca 2000
XIII Zjazd absolwentów. Wydano publikację Potomnym ku pamięci, współczesnym 

dla satysfakcji, zawierającą wspomnienia sienniczan i artykuły o siennickiej uczel-

Uczestnicy XII Zjazdu sienniczan, czerwiec 1996 r. 
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ni oraz zasłużonych dla niej postaciach. 
Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został  
dr Jerzy Smoliński, wiceprezesami: Zdzi-
sław Jałocha i Bolesław Sianecki.

2002
Stowarzyszenie wspólnie z Urzędem 

Gminy opublikowało folder Siennica i oko-
lice, prezentując w nim, obok siennickich 
wartości historycznych, także walory tu-
rystyczne. Wydano też zestaw pocztówek 
z widokami szkoły i zabytkami Siennicy. 

2004 
Za pracę wychowawczą w zakresie do-

kumentowania ważnych wydarzeń doty-
czących najnowszej historii Polski uhono-
rowano Medalem Pro Memoria Sztandar 
Zespołu Szkół w Siennicy, a dwa lata póź-
niej także kustosza muzeum Stanisława 
Czajkę.

16 maja 2004
W tym dniu odbyła się uroczystość 

nadania Szkole Podstawowej w Nowej Po-
gorzeli imienia Absolwentów Siennickich 

Uczestnicy XIII Zjazdu sienniczan w 2000 r. 

Prezydium 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 ich imienia. 
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Szkół Pedagogicznych. Na 
budynku szkoły została od-
słonięta informująca o tym 
tablica.

16 lutego 2004
W Siennicy odbyło się 

Powiatowe Forum Samo-
rządowe, podczas którego 
Izbę Pamiątek odwiedziło 
kierownictwo Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego wraz 
z marszałkiem Adamem 
Struzikiem.

5 czerwca 2005 
Koncert muzyki chóral-

nej w kościele w Siennicy 
w wykonaniu warszawskie-
go Chóru Amici Canentes 
z okazji jubileuszu 140 lat 
szkoły i 100-lecia strajku 
szkolnego. Stowarzyszenie 
sienniczan brało udział w 
organizacji koncertu.

Jubileusz 140 lat siennickich szkół, uroczystość z udziałem przedstawicieli władz, 10 czerwca 2005 r.

Dzień Patronów Szkoły w 2004 r. W imieniu Zarządu 
Stowarzyszenia głos zabiera Janina Jurkowska.

Tablica przed szkołą odsłonięta 10 czerwca 2005 r.



14

10 czerwca 2005
Uroczystość z okazji jubileuszu 140 lat istnienia siennickiej szkoły. Ufundowanie 

nowego sztandaru szkoły.

11 czerwca 2005
XIV Zjazd absolwentów – w roku jubileuszu 140 lat historii siennickich szkół i 100-

lecia walki o polską szkołę. Stowarzyszenie wydało książkę Siennicka uczelnia pedago-
giczna. Historia, nauczyciele, absolwenci, zawierającą historyczny dorobek siennickiej 
szkoły i Stowarzyszenia, a także – po raz pierwszy – listy profesorów i absolwentów 
seminarium, gimnazjum, liceum i studium nauczycielskiego. Prezesem Zarządu został 
ponownie Jerzy Smoliński; wiceprezesami zostali Jan Broda i Krystyna Zawadka.

2005 – 2012
Współpraca Stowarzyszenia ze szkołami Gminy Siennica: odbyły się spotkania inte-

gracyjne w Dłużewie, Grzebowilku, Pogorzeli, Starogrodzie, Żakowie, Siennicy. Pomoc 
w wyposażeniu szkół w sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz w organizacji wycie-
czek edukacyjnych młodzieży do Sejmu i Senatu.

2007
Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich przystąpiło  

do Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

2009
Zbiory siennickiego muzeum zostały przeniesione z zabytkowych obiektów po-

klasztornych (wymagających remontu) do budynku dawnych warsztatów szkolnych.  

Uczestnicy XV Zjazdu absolwentów w 2009 r.
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Po dokonaniu pełnej ewidencji zbiorów, liczących około trzech tysięcy eksponatów, 
nadano im nową formę wystawienniczą. Kustoszem muzeum został Tadeusz Gnoiński.

3 maja 2009
Władze powiatowe uhonorowały Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków 

Szkół Siennickich dyplomem Laureata Nagrody Powiatu Mińskiego „Laura 2008”  
w dziedzinie działalności społecznej na rzecz wspólnoty powiatowej.

30 maja 2009
XV Zjazd absolwentów, z udziałem parlamentarzystów i przedstawicieli władz. Od-

czytano list wicemarszałka Sejmu Jarosława Kalinowskiego z życzeniami dla uczestni-
ków zjazdu.

Stowarzyszenie wydało książkę Zbiory muzeum siennickich szkół, którą przekazano 
zebranym wraz z publikacją opracowaną przez Mariannę Górską Ocalić od zapomnie-
nia… Słownik biograficzny nauczycieli zasłużonych dla oświaty i Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w powiecie Mińsk Mazowiecki. Prezesem Zarządu ponownie został Jerzy 
Smoliński, wiceprezesami Zdzisław Jałocha i Franciszek Witek.

2010
Stowarzyszenie Absolwentów uczestniczyło w przygotowaniu filmu dokumentalne-

go o siennickiej szkole z okazji jej jubileuszu. 

4 marca 2011
Doroczna uroczystość Dnia Patronów Szkoły i jubileusz 145 lat historii siennickich 

szkół z udziałem przedstawicieli władz. Współudział w wydaniu publikacji  Przez po-
kolenia. 145 lat siennickich szkół.

2011 – 2012
Udział Stowarzyszenia absolwentów w staraniach o utrzymanie siennickiej szkoły. 

Organem prowadzącym szkoły została Gmina Siennica. 

10 czerwca 2011
W Zespole Szkół w Siennicy zorganizowano sympozjum naukowe na temat „Myśl 

pedagogiczna dziś i w przeszłości. 145 lat tradycji kształcenia pedagogicznego w Sien-
nicy”, połączone z warsztatami pedagogicznymi i zwiedzaniem muzeum oraz zabytków 
Siennicy. Współorganizatorem było Stowarzyszenie sienniczan, które zobowiązało się 
opublikować teksty wygłoszonych wykładów. Opracowanie to, a także niniejsza książka 
o tradycjach i dniu dzisiejszym siennickiej szkoły, wydane na XVI Zjazd absolwentów, 
wzbogacają dorobek historyczno-wydawniczy Koła Sienniczan oraz Stowarzyszenia 
Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. 

Maria Laskowska
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Nadanie Zespołowi Szkół w Siennicy nowego 
sztandaru, 10 czerwca 2005 r.

Wieczorek taneczny podczas XIV Zjazdu,  
11 czerwca 2005 r. 

Uczestnicy XIV Zjazdu absolwentów przed szkołą, 11 czerwca 2005 r. 

Po obradach Zarządu Stowarzyszenia wspólne 
zdjęcie – 2006 r. 

Grudniowe spotkanie Zarządu Stowarzyszenia  
w 2007 r. połączone z życzeniami i opłatkiem. 

Spotkania sienniczan w obiektywie
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W XV Zjeździe sienniczan 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  
i posłanka Teresa Wargocka. Czwarty z prawej wójt Gminy Siennica Grzegorz Zieliński. 

Spotkanie sienniczan w ogrodzie szkolnym w czerwcu 2010 r.

Podczas XV Zjazdu, przed szkołą, z prof. Elżbietą 
Sawic (w środku).

Prezydium i sala obrad XV Zjazdu sienniczan  
30 maja 2009 r.



18

Świąteczne spotkanie sienniczan 
z Dyrekcją Zespołu Szkół  
i młodzieżą – 8 grudnia 2012 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 2011 r. 

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.
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Pierwsze zjazdy absolwentów siennickiego seminarium:  
I zjazd w 1923 roku, II zjazd w 1933 roku

„…z pamięci bliskich utkana jest nasza tożsamość”
A. Čapek

Kolejny XVI Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich skłania do re-
fleksji i wspomnień. Wielu jego uczestników sięgnie z pewnością pamięcią do udziału 
w swoim pierwszym zjeździe. Wrócą do jego atmosfery, spotkań z gronem nauczycieli, 
a zwłaszcza do chwil spędzonych z koleżankami, kolegami, sympatiami i przyjaciółmi 
ze szkolnych lat.

Wśród uczestników tegorocznego zjazdu nie ma już osób, które były świadkami 
historycznych spotkań sienniczan w 1923 i w 1933 roku. Warto jednak poznać okolicz-
ności ich zwołania, programy i panującą na nich atmosferę.

Liczę na życzliwe przyjęcie tej próby odtworzenia wydarzeń sprzed 90 lat i 80 lat. 
Mam nadzieję, że dzięki naszej wyobraźni możliwe będzie przeniesienie się do Siennicy 
roku 1923 i 1933, jej klimatu i atmosfery zjazdowej, jaka panowała w poklasztornych 
salach, parku i ogrodzie szkolnym w tych latach.

Czy atmosfera i entuzjazm tych pierwszych koleżeńskich siennickich zjazdów po-
dobne są do współczesnych? W pochodzącym z okresu I zjazdu numerze szkolnego 
pisma „Jutrzenka”1 postawiono pytanie, które do dziś nie straciło na aktualności. Za-
stanawiano się wówczas nad sensem i celem organizowania zjazdu. Autor artykułu za-
pytał wprost: „W jakim celu dziś tak licznie zgromadzeni tu jesteśmy, co nas wszystkich 
zebrał z różnych stron kraju naszego?”.2 Może ten tekst pozwoli znaleźć odpowiedź na 
te pytania.

Klęski dziejowe, które spadły także na Siennicę, zniszczyły pisane źródła i świadec-
twa ikonograficzne dotyczące przebiegu I i II zjazdu sienniczan. Niemieckie władze 
okupacyjne spaliły dokumentację szkoły, jej sztandar i księgozbiór. Tragiczne były dla 
Siennicy także ostatnie dni II wojny. Spłonął wówczas zespół poklasztorny z całym 
wyposażeniem, dokumentacją, archiwami klasztornym i szkolnym, księgozbiorem za-
konnym oraz kronikami najstarszego okresu dziejów klasztoru i seminarium nauczy-
cielskiego.

Pisanym źródłem do poznania historii I i II zjazdu sienniczan są więc jedynie po-
żółkłe stronnice „Jutrzenki”. Informacje o zjeździe z 1923 roku pochodzą głównie z „Ju-
trzenki” z 1933 roku, gdyż przed II zjazdem ukazały się tam okolicznościowe materiały 
przypominające pierwszy zjazd w polskim seminarium. Cytowane fragmenty, które 
dotyczą tych dwóch pierwszych zjazdów, mają formę, styl oraz słownictwo nieco już 
archaiczne, nasycone są zwrotami i odwołaniami do panujących wówczas postaw pa-
triotycznych. Patetyczna forma i nieco przesadna poetyka przytaczanych opinii odbie-

1 „Jutrzenka” – pismo uczniów Państwowego Męskiego Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy –1923, nr (7 – 
8) 29 , s. 15. Tematyce dwóch pierwszych zjazdów absolwentów szkół siennickich poświęcone są tylko artykuły  
w czterech numerach tego pisma, tj. 1923, nr (3 – 4) 27, 1923 nr (5 – 6) 28, 1923, nr (7 – 8) 29 i 1933, nr (1) 93, 
spośród kilkudziesięciu egzemplarzy, które znajdują się w zbiorach szkolnego muzeum. 

2 Tamże.
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gają od współczesnych tekstów publicystycznych. Są jednak znakiem czasu, w którym 
powstały. Dowodzą stanu świadomości i mentalności tamtego pokolenia sienniczan. Są 
także efektem procesu wychowawczego szkoły. Na tym polega ich wartość.

Bazą źródłową są również zasłyszane i zapisane w pamięci autora rozmowy, dysku-
sje, opowieści i wspomnienia, w których dane mu było uczestniczyć. Prowadzone były 
w gronie najstarszych żyjących wówczas absolwentów.

Chciałbym złożyć wyrazy uznania i serdecznego podziękowania tym spośród nich, 
którzy przekazali mi w latach 1981 – 2008, gdy pełniłem funkcje kustosza szkolnego 
muzeum, wiele cennych dla historii szkoły wiadomości. Dotyczyły one także zjazdów  
i innych wydarzeń z lat II Rzeczypospolitej oraz okresu powojennego. Wśród wielu, 
najbardziej cenię opinie Henryka Łętowskiego – Honorowego Prezesa Koła Sienniczan, 
Stanisława Gnoińskiego – pierwszego opiekuna muzeum i Franciszka Lorensa – moje-
go nauczyciela i wychowawcy.3 Jest dużą stratą, że z tych rozmów nie robiono notatek. 
Autoryzowane, byłyby dziś ważnymi pisanymi źródłami naszego muzeum.

Tradycja spotkań wychowanków szkół siennickich sięga okresu carskiego. Potwier-
dzają to zbiorowe fotografie roczników kończących szkołę. Na zachowanych, które na-
leżą do najcenniejszych w zbiorach ikonograficznych szkolnego muzeum, widnieje rok 
ukończenia szkoły oraz odległy o pięć lat termin kursowego spotkania. Tego samego 
dnia, po pięciu latach od ukończenia szkoły, spotykali się w Siennicy absolwenci po-
szczególnych roczników. Potwierdziły to ustne relacje najstarszych absolwentów.

Okres I wojny i zmagania niepodległościowe przerwały tę tradycję. Warto pamiętać, 
że wielu absolwentów (a nawet całe roczniki, np. z 1920 roku) włączyło się do walki 
zbrojnej w szeregach odradzającego się Wojska Polskiego. Służyli oni na stanowiskach 
oficerskich lub żołnierzy ochotników. Jeśli przeżyli, po odzyskaniu niepodległości roz-
proszyli się na przestrzeniach odrodzonej Rzeczypospolitej, pracując często w odle-
głych od Siennicy miejscowościach.

Musiało upłynąć nieco czasu od zakończenia wojny, żeby w atmosferze radości  
z odzyskania niepodległości pomyśleć o zorganizowaniu zjazdu koleżeńskiego. Zapo-
wiedział go apel skierowany do wszystkich sienniczan, który ogłoszono w szkolnym 
piśmie „Jutrzenka”. Termin zjazdu wyznaczono na 29 czerwca 1923 roku, łącząc zjazd  
z uroczystością zakończenia roku szkolnego. Z treści apelu wynika, że zjazd rozpocznie 
nabożeństwo w miejscowym kościele „dla uczczenia pamięci poległych wychowan-
ków szkoły w obronie Ojczyzny”.4 Zgłoszenia wraz z opłatą kosztów przyjmowano do  
10 czerwca. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był absolwent szkoły, były 
uczeń profesora Antoniego Królikowskiego – Stanisław Wiącek.

3 Nie jest możliwe, żeby wymienić wszystkich, którzy w trakcie wielu rozmów i dyskusji wnieśli nowe treści do 
poznania historii szkoły oraz siennickich zjazdów. Niech symbolicznym dowodem wdzięczności i pamięci  
o nich będzie wymienienie nazwisk najstarszych sienniczan, z którymi najczęściej rozmawiałem. Byli to, według 
poszczególnych roczników, następujący absolwenci: z 1918 r. L. Błaszczyński, F. Jankowski, W. Konopski,  
M. Łukaszek; z 1920 r. T. Kaczyński; z 1921 r. A. Kozłowski; z 1925 r. W. Niedek; z 1926 r. S. Budzyński, T. Trąbiński;  
z 1931 r. W. Kulma; z 1932 r. W. Pieńkowski; z 1933 r. S. Świątek; z 1934 r. W. Duszczyk; z 1935 r. E. Nożyński;  
z 1936 r. F. Nieprzecki, M. Ślusarczyk, H. Żółtek oraz inni. Była także liczna grupa absolwentów z powojennych 
roczników, którzy przekazali wiele cennych wiadomości zasłyszanych od swych starszych kolegów.

4 „Jutrzenka” 1923, nr (7 – 8) 29.
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Pierwszy w historii zjazd absolwentów w 1923 roku, w którym uczestniczyli przed-
stawiciele wszystkich roczników sienniczan, był okazją do wyrażenia entuzjazmu  
z powodu odzyskania niepodległości. Ten motyw był dominujący w każdym punkcie 
programu. Oprócz radości spotkania się w gronie koleżeńskim, wszystkim przyświe-
cał także moralny nakaz „złożenia hołdu Tym wszystkim, którym los kazał zginąć  
w obronie wolności, której tak pragnęli od zarania swego życia”.5 Potwierdza to fragment 
wspomnień nieznanego autora. Czytamy w nim: „ zebrała nas koledzy ta wspólna idea, 
którą żyjemy, która Wam w czasach niewoli kazała znosić cierpienia i prześladowania 
wrogów naszych, która kazała chwycić za broń w obronie Zmartwychwstałej Polski”.6

Tak określone cele zjazdu potwierdzają towarzyszące mu uroczystości i atmosfera, 
zwłaszcza w chwilach odwoływania się do okresu walk niepodległościowych. Siennica 
po raz pierwszy w swych dziejach miała okazję przeżyć radość spotkania swoich byłych 
uczniów, a także godnie przyjąć liczną grupę innych uczestników zjazdu.

Prawie trzy tygodnie wcześniej, przygotowując się do tego historycznego wydarze-
nia, w celu nadania mu odpowiedniej rangi, nade wszystko zaś uczczenia i oddania 
hołdu jednemu z wybitnych wychowanków szkoły, a później jej nauczycielowi Anto-
niemu Królikowskiemu, 10 czerwca 1923 roku dokonano uroczystego odsłonięcia ka-
mienia-pomnika. Usytuowany do dziś w ogrodzie szkolnym, w pobliżu źródełka, jest 
jedną z najważniejszych pamiątek tego zjazdu. Symbolizuje także pamięć o innych wy-
chowankach, którzy polegli, najczęściej jako ochotnicy, w wojnie polsko-bolszewickiej 
1919 – 1920.

Uroczystość odsłonięcia pomnika poprzedziła msza w miejscowym kościele. Wzięli 
w niej udział nauczyciele z Seminarium Nauczycielskiego oraz okolicznych szkół, a także 
wielu mieszkańców Siennicy. Oprawę muzyczną zapewnił chór seminarium. Odśpie-
wał on kilka okolicznościowych pieśni religijnych i narodowych. Po przejściu do ogro-
du uroczystość rozpoczął doktor Karol Mitkiewicz, kolega Antoniego Królikowskiego 
z grona nauczycieli. W krótkim wystąpieniu nakreślił sylwetkę bohatera oraz jego za-
sługi w pracy nauczycielskiej i na polu walki. Po tym ks. Stanisław Gajewski, proboszcz 
siennicki, dokonał poświęcenia kamienia. Umieszczony został na nim następujący  
napis:

„Pamięci Antoniego Królikowskiego – nauczyciela i żołnierza poległego w obronie 
ojczyzny pod Nowogrodem 1 sierpnia 1920 roku” .

W przeddzień zjazdu pojawili się pierwsi goście. Na ulicach Siennicy można było 
tego dnia spotkać „młodego maturzystę, tam starego kolegę, a dalej staruszka sześć-
dziesięcioletniego, który przybył odwiedzić stare, omszałe mury” – jak zanotował je-
den z uczestników.7 „Takie zwykłe nasze mury… Szare, codziennie oglądane. Zwykłe 
mury… A jednak miłe. I tyle wspomnień naraz ciśnie się do głowy, tyle chwil wesołych, 
tyle porywów ducha młodzieńczego! I mimo woli z ust nam się wyrywa – dobrze tu 
jest” – określił inny.8

5 Tamże.
6 Tamże.
7 Tamże.
8 „Jutrzenka” 1923, nr (5 – 6) 28, s. 3.
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Wzmożony ruch na ulicach Siennicy zapowiadał coś niezwykłego. Atmosferze ra-
dosnego święta uroku dodawał „przepiękny błękit nieba nad murami seminarium”.  
A jego „stare mury witały swych kamratów, radując się, że mogą ich jeszcze oglądać tak 
gromadnie zebranych”.9 A byli wśród nich „ci, którzy dawniej, w czasach niewoli ukoń-
czyli szkołę i inni młodzi, którzy w wolnej szkole się uczyli”.10 „Wśród zgromadzonych 
widziało się ludzi w różnym wieku: obok starców jaśniały rumiane twarze młodych, 
które odbijały się na tle głów osrebrzonych szronem czasu” – zapamiętał kronikarz 
zjazdu.11 Mimo atmosfery powagi dominowała radość z koleżeńskiego spotkania. Mi-
nione 90 lat potwierdzają opinię uczestnika II zjazdu, że „jednoczą one i zbliżają do 
siebie”. To podczas nich następuje „łączenie się serc w pietyzmie dla przeszłości. Ce-
lem ich bowiem jest usunięcie przestrzeni czasowej i możliwość powrotu do miejsca,  
w którym upłynęły piękne lata naszej młodości”.12 Wśród zjazdowiczów budzi się „chęć 
powrotu, choć na chwilę, do życia dawnego (…), kolegów, chęć zjednoczenia się z nimi 
i odnowienia więzów zadzierzgniętych przed laty”.13

Ze smutkiem i nostalgią stwierdzono, że nie wszystkim dane było przybyć na zjazd 
do starego gniazda siennickiego. Ci, którzy nie przybyli, tylko „duchem mogli łączyć 
się z innymi (…). Ich ciała poszarpane kulami, skłute bagnetami wrogów, legły gdzieś 
na dalekiem, zrytem przez kartacze pobojowisku”.14

Ci, którzy mieli szczęście przybyć, „oglądali każdy szczegół, każdą rzecz ongiś zna-
ną, mówiąc: tego tu dawniej nie było, bo czas wszędzie zostawił ślady swej wszech-
władnej ręki. Wszystko objął swem panowaniem, na wszystkim wyrył swe piętno”.15 
Ten sam nieubłagany czas „twarzom przysporzył zmarszczek, śladów burz życiowych, 
pochylił drzewa, przygniótł ku ziemi brzemieniem lat i mchem opleśniał kamienie” –  
z nostalgią odnotował kronikarz.16

Zwyczaj oglądania po przyjeździe do szkoły, jeszcze przed otwarciem zjazdu, prawie 
każdego skrawka parku, terenu przed szkołą, alei wokół stawu i ulubionego źródeł-
ka jest do dziś niepisanym obowiązkiem każdego sienniczanina – uczestnika zjazdu. 
Podobnie było przed laty. Podczas spaceru nie mogło umknąć uwagi, że w ogrodzie 
„przybył szary głaz, z mazowieckich pól łona wyrwany”.

I zjazd rozpoczęto 29 czerwca 1923 roku o godz. 10.30 uroczystą mszą świętą  
w kościele poklasztornym, w miejscu, w którym „nie raz płynęły z serc korne modły”. 
Po mszy uczestnicy zjazdu zebrali się na położonym przy świątyni cmentarzyku, obok 
mogiły swego nauczyciela i prefekta seminarium ks. Łukasza Janczaka. W tym miej-
scu „niejedno stare serce zakrwawiło się boleścią na wspomnienie szlachetnego kapła-
na. Niejednemu łza zakręciła się w oczach”17, wspominał świadek uroczystości. Inny 
zaś przeżywał podniosłą atmosferę, wielką powagę i skupienie jego byłych uczniów. 
9 Tamże.
10 „Jutrzenka” 1933, nr (1) 93, s. 6. Autor nieznany.
11 Tamże.
12 Tamże.
13 Tamże.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Tamże.
17 Tamże.
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Oddając swemu mistrzowi należną cześć i wdzięczność, odśpiewano pieśń żałobną. 
Towarzyszyły jej „łzy starców i wspomnienia z ławy szkolnej”.18 Zasługi w pracy nad 
utrzymaniem ducha narodowego wpłynęły na zachowanie o tej szlachetnej postaci 
wdzięcznej pamięci.19

Z kościoła uczestnicy I zjazdu udali się na teren seminarium, do ogrodu. Tutaj, przy 
kamieniu-pomniku, polnym granitowym głazie, oddano cześć innemu „skromnemu  
i zasłużonemu człowiekowi, śp. J. P. Królikowskiemu, który zginął w obronie Ojczyzny”.20 
W tym szczególnym miejscu, przy symbolicznym kamieniu-pomniku, głos zabrał jeden 
z kolegów. W trakcie tej przemowy „niejedna twarz nieruchomiała, jak to oblicze twar-
dej skały, w cichym żalu za tym młodym człowiekiem”. Jego przyjaciele i uczniowie od-
chodzili w milczeniu od tego miejsca „jako by było ono mogiłą”, z której pobliża „wiało 
jeszcze bitew wrzawą i grzmiały ostatnie dźwięki bojowych trąb”.

A uczestnicy zjazdu szli dalej, wgłębiając się w ogród, „szlakiem wspomnień, szla-
kiem dusz tęsknoty”. Tak wędrując, zgromadzili się następnie wszyscy w największej 
sali swej szkoły, w miejscu, w którym „czerwieniła się boleśnie tablica wmurowana  
w grynszpan ściany, pod łukami sufitu”.21

Zanim dokonano jej odsłonięcia, nastąpiło uroczyste otwarcie zjazdu i powitanie 
jego uczestników. Tego aktu dokonał najstarszy profesor seminarium Ignacy Brauliń-
ski. Wśród zaproszonych gości obecny był Jan Woźnicki – wychowanek seminarium, 
który wówczas pełnił funkcję wicemarszałka Senatu oraz reprezentował Związek Na-
uczycieli Szkół Powszechnych. Władze oświatowe reprezentował naczelnik Wydziału 
Seminariów Nauczycielskich Kuratorium Warszawskiego p. Dzierżyński. Obaj goście, 
w imieniu instytucji, które reprezentowali, przesłali uczestnikom zjazdu serdeczne po-
zdrowienia. 

Po wyborze Bronisława Chróścickiego na przewodniczącego obrad, przyjęty został 
następujący porządek:22 
1. Powołanie prezydium zjazdu.
2. Uczczenie pamięci poległych kolegów.
3. Referat kol. Romana Cudnego: „Rys historyczny seminarium na tle idei niepodle-

głościowej”.
4. Wspomnienia z różnych okresów pobytu w Siennicy.
5. Wspólna fotografia i obiad.
6. Zamknięcie zjazdu.

Przystąpiono do realizacji programu zjazdu, tj. uczczenia pamięci poległych. Wśród 
podniosłej ciszy dyrektor seminarium Kazimierz Gnoiński odczytał nazwiska uczniów 
i nauczycieli, którzy polegli w walkach o niepodległość Ojczyzny. Następnie poproszo-
no jedyną nauczycielkę z pierwszych lat polskiego seminarium – Stefanię Majkowską 
o odsłonięcie umieszczonej w głównej sali pamiątkowej tablicy. Do dziś, podobnie jak 

18 „Jutrzenka” 1923, nr (7 – 8) 29, s. 11.
19 Porównaj „Jutrzenka” 1933, nr (1) 93, s. 6.
20 Tamże.
21 Tamże, s. 5.
22 „Jutrzenka” 1923, nr (7 – 8) 29.
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przed 90 laty, widnieje na niej następujący 
napis:

…Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…
Pamięci Wychowańców Seminarium Siennickiego

poległych w obronie Ojczyzny
Cześć!

Siennica, czerwiec 1923 r.

Chociaż polegli, „są nadal cząstką tej zie-
mi. Ich mogiły to najsilniejsze okopy, to 

pancerz dla serc żyjących”, z dumą zapisał w okolicznościowym artykule „Jutrzenki” 
jeden z uczniów.23

Ciszę panującą w sali przerwał potężny głos wspólnie odśpiewanej Roty: „Nie rzu-
cim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy”. Sienniczanie dokumentowali tym 
swą wierność temu hasłu i postawie służby niepodległościowej. Zanim opadły tony tej 
pieśni, ks. Ludwik Wolski, po krótkiej modlitwie, dokonał poświęcenia tablicy wią-
zanką róż. W krótkim przemówieniu odwołał się do symboliki tego aktu i wynika-
jącego z niego poczucia dumy narodowej. W sercach zgromadzonych zapisał się na 
zawsze tekst tablicy: „krótki, niezłomną przysięgą brzmiący”24. Tablica pamiątkowa 
stała się „symbolem tego, co tkwiło w głębi duszy każdego i było to ciche serc przy-
mierze, silniejsze niż wszystkie mowy wygłaszane tego dnia”.25 Dopełnieniem hołdu, 
który złożono poległym kolegom, było umieszczenie ich portretów na ścianie obok 
pamiątkowej tablicy.

W kolejnym punkcie zjazdu – referacie programowym – Roman Cudny, absolwent 
z 1920 roku, przedstawił, w jaki to sposób uczniowie seminarium, pomimo jego rusy-
fikowania, potrafili się temu skutecznie przeciwstawić. Przypomniano sobie, „jak to 
twarda dłoń zaborcy nie mogła stłumić tego zarzewia, które coraz potężniej rozpromie-
niło się w sercach młodzieży”.26 W tych słowach przenoszono się pamięcią do „mroków 
przeszłości”, z których wyłaniały się „coraz to nowe postacie opromienione nimbem 
poświęceń, żyjące z myślą o Ojczyźnie wolnej w przyszłości”.27

Prelegent przedstawił także rozwój życia konspiracyjnego i działalność szkolnej Pol-
skiej Organizacji Wojskowej. Podkreślił, że to właśnie z POW wyszli uczniowie, którzy 
zasilili później kadry organizującej się armii polskiej. Uczniowie i nauczyciele semi-
narium kładli fundamenty „pod gmach naszej Niepodległości, jakkolwiek ich wysiłki 
były tylko drobną cząstką całokształtu naszych zmagań narodowych”.28

Po referacie rozpoczęła się dyskusja. W jej trakcie uczestnicy omawianych wyda-
rzeń, stanowiący znaczącą część uczestników zjazdu, „dorzucali fakty nieznane z życia 
konspiracyjnego lub przypominali postacie w nich zasłużone”.29

23 Tamże. 
24 Tamże.
25 Tamże.
26 „Jutrzenka” 1933, nr (1) 93.
27 Tamże.
28 Tamże.
29 Tamże.
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W trakcie dyskusji pojawił się także projekt, który zmierzał „do wzmocnienia wię-
zów serdecznych łączności przez utworzenie związku Sienniczaków”.30 Miał on świad-
czyć o tym, że absolwenci siennickiego seminarium, w przyszłości także innych szkół 
pedagogicznych, są „naprawdę jedną wielką rodziną, która pomimo rozproszenia jej 
poszczególnych członków, zawsze o sobie pamięta”.31

Przyjemność uczestniczenia w zjazdach koleżeńskich sienniczan oraz możliwość 
poznania ich klimatu pozwala mi stwierdzić, iż idea zaszczepiona przed wielu laty nadal 
jest aktualna. Taki sam nastrój wielkiej radości ze spotkania koleżeńskiego, symbolicz-
nego powrotu do Itaki, widoczny jest także wśród współczesnych pokoleń sienniczan.

Tradycyjnie wspólny obiad zakończył I zjazd. Jego uczestnicy „rozjechali się pod 
urokiem wspomnień czarownej młodości” – zakończył w swoich wspomnieniach nie-
znany dokumentalista.32

Dziesięć lat po I zjeździe, 4 – 5 czerwca 1933 roku, odbył się II zjazd sienniczan. Dla 
wszystkich roczników szkoły w Siennicy „zadzwonił dzwon przeszłości”.33 Wzywał on 
do powrotu „do portu, z którego pobrali wiedzę i popłynęli z nią w szeroki świat”. Ten 
ciekawy i archaiczny już dziś styl słownictwa, forma apelu oraz sposób przekazania 
informacji jest także charakterystyczną cechą siennickich spotkań.

Między zjazdami zaszło w szkole wiele zmian. Kolejny zjazd miał się już odbyć  
w pięknym budynku szkolnym, oddanym do użytku w 1926 roku. Do dziś nad porta-
lem wejściowym szkoły widnieje napis: Państwowe Seminarium Nauczycielskie. Obiekt 
ten, według projektu inż. Aleksandra Bojemskiego, był i jest do dziś ozdobą architekto-
niczną nie tylko Siennicy, ale także powiatu mińskiego. Stanowi chlubę kilku pokoleń 
sienniczan. To od zjazdu w 1933 roku jednym z punktów programu jest wspólna foto-
grafia uczestników i zaproszonych gości na tle portalu przed frontonem szkoły.

Przed dziesięciu laty, podczas I zjazdu, odsłonięty został kamień-pomnik w ogro-
dzie oraz tablica w starym budynku szkoły. Tym razem ważnym elementem pracy wy-
chowawczej wśród uczniów seminarium było uroczyste przeniesienie 5 października 
1932 roku tej tablicy oraz znajdujących się obok niej portretów poległych kolegów do 
nowego budynku. Umieszczone zostały w jego dolnym korytarzu, na ścianie obecnego 
sekretariatu szkoły.

Podobnie jak przy organizacji powojennych zjazdów, wiele pracy w przygotowanie 
II zjazdu wnieśli uczniowie i grono nauczycielskie. Przed zjazdem, 24 kwietnia 1933 
roku, odbyło się zebranie Bratniej Pomocy, czyli przedstawicieli wszystkich kół i orga-
nizacji uczniowskich, które funkcjonowały w seminarium. Była to organizacja samo-
rządowa, którą porównać można do obecnego samorządu uczniowskiego. Głównym 
punktem obrad było przygotowanie społeczności uczniowskiej do prac przy organiza-
cji zjazdu. Tradycyjnie zaplanowany on został na czerwiec tego roku.34 

30 Tamże. W wielu seminariach nauczycielskich w okresie II Rzeczypospolitej udało się ich absolwentom powołać 
społecznie funkcjonujące stowarzyszenia. 

31 „Jutrzenka” 1933, nr (1) 93, s. 7.
32 Tamże.
33 Takim tytułem w „Jutrzence” 1933, nr (1) 93 J. Konieczny, uczeń II kursu, poinformował społeczność uczniowską 

oraz wszystkich prenumeratorów pisma o zbliżającym się zjeździe.
34 Tamże, s. 26.
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Absolwenci Seminarium Nauczycielskiego na II zjeździe w 1933 r.

II zjazd sienniczan w 1933 roku. Wśród obecnych było wielu absolwentów carskiego seminarium, 
uczestników strajku szkolnego z 1905 roku oraz czynu niepodległościowego z lat 1914 – 1920.

Na temat programu i przebiegu II zjazdu zachowały się bardzo skąpe informacje 
w piśmie „Jutrzenka”. O panującej na nim atmosferze i ustaleniach wiadomo tylko  
z ustnych relacji uczestników. W dyskusjach zjazdowych kontynuowano temat utworze-
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nia organizacji zrzeszającej absolwentów szkoły. Nowym punktem uchwał zjazdowych 
był apel, który skierowano do wychowanków i nauczycieli szkoły. Zwracano się w nim 
o gromadzenie materiałów archiwalnych, wspomnień, różnych innych dokumentów  
i fotografii oraz podręczników związanych z historią szkoły. Była to próba rozszerzenia 
i upowszechnienia programu, który był już od kilku lat realizowany przez członków 
Szkolnego Koła Krajoznawczego.35 

Nad uczestnikami zjazdu, szczególnie spośród najmłodszego pokolenia sienniczan 
oraz uczniów ostatnich kursów seminarium, ciążyła smutna informacja o likwidacji 
szkoły. W ramach reformy systemu edukacji, której patronowało Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, odpowiednik dzisiejszego MEN, miały ulec li-
kwidacji wszystkie seminaria nauczycielskie w Polsce, toteż od dwóch lat nie prowa-
dzono już naboru do klas pierwszych. Uczestnicy zjazdu obawiali się, że po „ostatecznej 
likwidacji szkoły przerwie się to ogniwo serdeczne, ciągle wiążące te nowe rzesze, które 
wychodzą rokrocznie stąd”.36 Przyrzekli jednak sobie, że „wzorując się na poprzedni-
kach, będą zjeżdżali się tu, wierni sobie, w przyszłości”.37 W chwili ogłoszenia planów 
zamknięcia seminarium oraz kontynuowania zjazdów koleżeńskich nikt nie przewidy-
wał, że tragiczne lata II wojny przerwą ten piękny i uświęcony tradycją zwyczaj.

Taka atmosfera obaw i niepokoju wśród absolwentów i w historii stowarzyszenia 
znana jest także w późniejszych latach – z okresu tuż przed 1950 rokiem i w drugiej 
połowie lat sześćdziesiątych minionego wieku. Władze oświatowe podjęły wówczas de-
cyzję o przeniesieniu, a później o likwidacji liceum pedagogicznego.

Wyrażaną przez uczestników II zjazdu potrzebę koleżeńskich spotkań w Siennicy  
i kontynuowania zjazdów przejęli po II wojnie absolwenci seminarium nauczycielskie-
go i ich następcy – absolwenci liceum pedagogicznego, studium nauczycielskiego i in-
nych szkół. Ale historia powojennych zjazdów to już temat innego opracowania. 

Na ile atmosfera współczesnych zjazdów, w tym i tegorocznego, podobna jest do tej 
sprzed lat, to już sprawa osobistych doznań i opinii.

Wszystkim uczestnikom XVI zjazdu życzę miłych wrażeń oraz kontynuowania tej 
szlachetnej tradycji powrotów do swej szkoły, napełniania jej sal i korytarzy głosami 
niekończących się rozmów i wspomnień, a także „szukania w nich śladów przeszłości, 
nasłuchiwania wśród murów starych echa lat dawnych”.

Stanisław Czajka

35Tematyka powołania w okresie międzywojennym muzeum szkolnego oraz działalność Szkolnego Koła 
Krajoznawczego w Siennicy została zaprezentowana przez autora tego tekstu na Ogólnopolskim Sejmiku 
Krajoznawczym w Siedlcach 22 listopada 2008 r. Tekst wystąpienia został wydany w materiałach sejmiku.

36 Tamże.
37 Tamże.
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Zapomniany zjazd sienniczan w 1946 roku

27 października 1946 roku odbył się w Siennicy zjazd absolwentów i profesorów 
szkoły pedagogicznej, głównie dla uczczenia jubileuszu trzydziestolecia pracy w Sien-
nicy dyrektora Kazimierza Gnoińskiego1. To pierwsze spotkanie sienniczan po zakoń-
czeniu II wojny światowej wypadło w gorącym okresie po przeprowadzonym przez 
nowe władze w czerwcu słynnym referendum, a przed pierwszymi wyborami do Sej-
mu Ustawodawczego, zaplanowanymi na styczeń 1947 roku. Odbyło się ono w osiem-
dziesiątą rocznicę powstania siennickiej uczelni oraz dwudziestą rocznicę oddania do 
użytku gmachu szkoły, służącego siennickiej i polskiej oświacie do dziś. Tego ważnego 
wydarzenia nie uwzględniano dotychczas w chronologii zjazdów absolwenckich, gdyż 
dopiero w ostatnim czasie, podczas porządkowania zbiorów pamiętnikarskich sien-
nickiego muzeum, natrafiono na wspomnienia absolwenta seminarium z 1935 roku 
Feliksa Świątka. Zachowały się też prace uczniów gimnazjum i liceum, zadane im przez 
nauczycieli polonistów, na temat przebiegu uroczystości. Wspomina również ten epi-
zod w swojej książce Spojrzenia wstecz doktor Karol Mitkiewicz, lekarz zatrudniony 
wówczas w szkole.

W książce W służbie wsi i kraju, która jest jednym z najważniejszych źródeł wia-
domości o dziejach szkoły i Siennicy, napisano na temat tego spotkania tylko jedno 
zdanie: „Rok 1946 upamiętnił się obchodem trzydziestolecia pracy dyr. Gnoińskiego”.

Dr Mitkiewicz we wspomnieniach pisze: „Wśród personelu liceum, jak i wśród daw-
nych wychowanków seminarium powstał projekt zorganizowania zjazdu sienniczan 
w celu uczczenia 30-letniej pracy dyrektora Gnoińskiego”. Także w wypracowaniach 
uczniów czytamy, że w tym październikowym dniu, słonecznym, ale mroźnym, wy-
padło trzydziestolecie pracy Pana Dyrektora. A zatem w świadomości nauczycieli, ab-
solwentów i uczniów taka była przyczyna powojennego zjazdu sienniczan. Głównymi 
organizatorami spotkania byli nauczyciele – absolwenci: Józef Sylwestrowicz, Stanisław 
Jesionek, Władysław Bocian, Mieczysław Zambrzycki, Franciszek Lorens. Aktywnymi 
współorganizatorami byli absolwenci jeszcze rosyjskiej szkoły: Bronisław Chróścicki – 
absolwent z 1898 roku, Bronisław Kozik – kierownik siennickiej szkoły powszechnej, 
absolwent z 1915 roku, a także Edward Nożyński – absolwent z 1935 roku.

Feliks Świątek dowiedział się o zjeździe z ogłoszeń prasowych. Jechał, tak jak inni, 
przepełniony niepokojem o to, co po wojnie zastanie, jakie usłyszy wiadomości o ko-
legach i nauczycielach. Wszak od wyzwolenia Siennicy upłynęło zaledwie ponad dwa 
lata, a półtora roku od końca wojny. Karol Mitkiewicz pisze: „Przybyło paręset osób 
różnych roczników. Niestety, roczniki młodsze nie mogły doliczyć się wielu kolegów”.

Siennica sprawiła na przyjezdnych smutne wrażenie. Wojna przyniosła niepowe-
towane straty. Spłonął XVII-wieczny drewniany kościół znajdujący się przy rynku  
i drugi, murowany, barokowy. Zniszczony został także dawny budynek poklasztorny, 
w którym przez 60 lat mieściło się Seminarium Nauczycielskie. Nie przetrwały woj-
ny: budynek Zarządu Gminy, internat, stary budynek sądu i wiele domów prywat-
1 We wszystkich publikacjach wydanych przez Koło Sienniczan za pierwszy powojenny zjazd uznaje się ten 

zwołany w 1957 r. (przyp. red.).
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nych, m.in. dom prof. Braulińskiego usy-
tuowany na terenie szkolnym. Przetrwał 
na szczęście wojnę nowy (z 1926 roku) 
gmach seminarium i budynek szkoły po-
wszechnej.

Goście przybywali od rana. „Coraz to 
przyjechał samochód, wysiadali z niego 
panowie w różnym wieku i wchodzili do 
środka. Nigdy jeszcze Siennica nie gości-
ła tylu ludzi i samochodów” – zauważył 
jeden z gimnazjalistów. Absolwenci Se-
minarium Nauczycielskiego ze wzrusze-
niem przekraczali drzwi swojej szkoły, 
oglądali sale lekcyjne i ich wyposażenie. 
Poszli też oczywiście do ogrodu, nad staw 
zasilany wodą ze źródełka. Z radością 
witali się ze sobą. Uczeń Stanisław Galas 
tak opisał te chwile: „Po korytarzu można 
było zobaczyć spacerujących gości i żywo 
między sobą rozmawiających. Raz po raz 
to któryś zaglądał do sali, pewnie szukał  
w klasach miejsc, w których spędzał młode 
chwile swojego życia. W innym miejscu można było zauważyć kilku panów witających 
się bardzo serdecznie i w żywych rozmowach przypominających sobie dawne szkolne 
życie. Dumni byli z tego, że znajdują się w tym miejscu, z którego czerpali swoją wiedzę 
i obecnie zasiadają na poważnych stanowiskach (…). Cieszył się ich przybyciem także 
Pan Dyrektor, oglądając na własne oczy ludzi, którzy wiernie służą ojczyźnie. Bo to 
wprawdzie jest owoc Jego pracy…”.

Szkoła przybrała odświętny wygląd. Ściany udekorowano różnokolorowymi kili-
mami, wszędzie było dużo kwiatów. Na parterze funkcjonował bufet, w którym goście 
mogli zjeść śniadanie, a na piętrze przygotowano stoły do obiadu, nakryte białymi ob-
rusami. Elementem dekoracji sali gimnastycznej był zawieszony snop zboża z napisem 
„Jaki siew, taki plon” – hasło z pierwszego sztandaru szkoły.

O godzinie 14.00 w wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej zebranych przywitał 
Bronisław Kozik. Powołano Prezydium Zjazdu. Owacyjnie powitano dyrektora Gnoiń-
skiego. Dyrektor był wzruszony i uradowany. Tę chwilę tak opisuje Feliks Świątek: „Oto 
jest przed nami, jak dawniej trochę zewnętrznie zaniedbany, prawie niezmieniony, tak 
samo promieniejący jakimś wewnętrznym blaskiem, spokojem i dobrocią, zamyślony, 
szczęśliwy. Symbol naszej szkoły, jej twórca i duchowy przewodnik!”.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Chór szkolny wyko-
nał „Hasło seminarzystów”, co wywarło na zebranych duże wrażenie. Był to chór mie-
szany, gdyż po wojnie szkoła była koedukacyjna. Przewodnictwo zjazdu objął Broni-
sław Chróścicki. W imieniu przybyłych wychowanków seminarium i uczniów liceum 

Hipolita i Kazimierz Gnoińscy – obraz 
namalowany przez Ryszarda Łubkowskiego. 
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złożył dyrektorowi Gnoińskiemu gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu trzydziesto-
lecia pracy pedagogicznej i organizatorskiej w Siennicy. Następnie przypomniał dzieje 
siennickiej szkoły. Opowiedział o czasach zaboru rosyjskiego, kiedy on uczęszczał do 
szkoły w Siennicy, o samoobronie uczniów przed rusyfikacją, o wydarzeniach 1905 
roku, o powstaniu polskiej uczelni po odzyskaniu niepodległości. Mocno podkreślił 
rolę, jaką odegrali w historii uczelni dyrektor Kazimierz Gnoiński i jego żona Hipolita, 
nauczycielka i kierowniczka szkoły ćwiczeń. Przypomniał okoliczności powstania no-
wej siedziby szkoły w latach dwudziestych i czasy świetności seminarium, aż do jego 
likwidacji w 1937 roku.

Wydarzenia ostatnich lat, lat wojny i okupacji niemieckiej, przedstawił zebranym 
Bronisław Kozik. Opowiedział o ciężkich przeżyciach dyrektorostwa Gnoińskich, o ich 
pracy w tajnym nauczaniu w gimnazjum, które pod koniec wojny uzyskało uprawnie-
nia pełnej państwowej szkoły średniej. Uczniowie zdobywali zatem wiedzę także na 
poziomie liceum. Po wyzwoleniu dyrektor z gronem nauczycieli natychmiast przystąpił 
do remontu budynku szkolnego i organizowania gimnazjum i liceum ogólnokształ-
cącego. Dzięki swej energii, zapobiegliwości i autorytetowi, jakim cieszył się w społe-
czeństwie, udało mu się zdobyć środki na remont i uruchomienie placówki kształcącej 
pedagogów – koedukacyjnego liceum pedagogicznego. A więc nastąpił powrót do tra-
dycji szkół pedagogicznych w Siennicy, po dziewięciu latach przerwy. Pierwsza matura, 
po dziesięcioletniej przerwie od ostatniej pisanej przez seminarzystów, miała się odbyć 
w czerwcu 1947 roku! Była to radosna wiadomość dla przybyłych na zjazd. Oto znowu 
wykwalifikowani w Siennicy nauczyciele mieli zasilić rzeszę adeptów tego zawodu.

Feliks Świątek wspominał: „Po tej opowieści kol. Kozika mamy znów oczy zwró-
cone na swego Dyrektora. Oto jest przed nami człowiek niezłomny, człowiek walki! 
Najwspanialszy przykład wielkiego pedagoga, kochającego swą pracę, młodzież, Oj-
czyznę! Oddany Siennickiej Szkole bez reszty, oddany bez reszty idei przygotowywania 
młodzieży chłopskiej do zawodu nauczycielskiego. Potrafił pokonać wielkie trudno-
ści i, mimo podeszłego już wieku i wielkich przeżyć osobistych, wydobyć z siebie tyle 
sił, aby zrealizować ostatni cel swojego życia, odtworzyć i przywrócić do działalności 
szkołę pedagogiczną w Siennicy. Oto natchnienie, po które tu przyjechaliśmy i które 
stąd wywieziemy. Natchnienie wzmacniające nasze siły do dalszej wytężonej pracy. Nie 
wolno upadać! Trzeba trwać tak jak On, pokonywać trudności jak On, być pogodnym 
jak On”.

Następnie głos zabierali uczestnicy spotkania. Znowu Feliks Świątek wspomina: 
„Wszyscy podnoszą zasługi Dyrektora dla oświaty, Jego niespożytą energię i życzą suk-
cesów w dalszej pracy. Witają też Zjazd i podnoszą zasługi znanych sienniczan w pracy 
pedagogicznej, społecznej i politycznej.” A Karol Mitkiewicz tak to ujął: „Przedstawi-
ciele władz szkolnych z kuratorem T. Wojeńskim podkreślali ogromne zasługi jubilata 
w zakresie przygotowania licznych i doborowych kadr oświatowych oraz podnoszenia 
poziomu oświaty i kultury wśród społeczeństwa, dawni zaś wychowankowie serdecznie 
wyrażali jemu oraz nauczycielom wdzięczność za trudy i starania.” Wkrótce po zjeździe 
dyrektor Gnoiński otrzymał od Ministerstwa Oświaty pochwałę za „realizowanie wy-
chowania demokratycznego oraz rozbudowę i podnoszenie poziomu szkolnictwa”.
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Na koniec tej części 
uroczystości przemówił 
dyrektor Kazimierz Gno-
iński. Mówił jak zwykle 
krótko, a wszyscy słuchali 
go z zapartym tchem. Był 
wzruszony. Mówił o tym, 
że ukochał Siennicę, tę 
szkołę i jej młodzież, że 
pamięta każdego ucznia i 
absolwenta, że interesuje 
się ich losami i jest z nich 
dumny.

Kolejno przemawiali 
wychowankowie dyrekto-
ra, wspominając lata spę- 
dzone w Siennicy. Przy-
pomniano z humorem słynne powiedzenie dyrektora „Oj, oj, bo będzie źle!”, które 
dyscyplinowało uczniów i mobilizowało do sumiennego przykładania się do nauki. 
Także katecheta i nauczyciel łaciny ksiądz Władysław Arendarski dziękował Jubilatowi 
za pracę w Siennicy. Jedna z dziewcząt, Maria Jurkowska, napisała potem: „My do tej 
pory nie wiedzieliśmy, że mamy być dumni, że jesteśmy wychowankami Dyrektora 
Gnoińskiego. Cóż, jednak nie nasza to wina. Pan Dyrektor jest bardzo skromny i nie 
wyjawia swych czynów.” I dalej przytacza jeszcze słowa wypowiedziane przez jednego 
z uczestników zjazdu: „Pan dyrektor kryje swoje zasługi, lecz gdzie skryje ten gmach, 
który z dalekiej odległości świeci jako jedna, największa zasługa”. Na zakończenie części 
oficjalnej uroczystości tradycyjnie odśpiewano „Rotę”.

Po przerwie młodzież przedstawiła część artystyczną, śpiewy i inscenizacje. Ucznio-
wie do niektórych występów byli przebrani w stroje ludowe. Zebrani poczuli klimat 
dawnej szkoły, kiedy oni tu występowali. Ale zauważyli bardzo pozytywną różnicę spo-
wodowaną koedukacją szkoły, no i świeżością młodych artystów. Program artystyczny 
powstał pod kierunkiem Hipolity Gnoińskiej, Marii Głodo i Władysława Bociana.

Przerwę sienniczanie przeznaczyli na spacery do ogrodu, nad staw, w którym latem 
chłopcy się kąpali, a zimą, gdy woda zamarzła, jeździli na łyżwach. Dotarli oczywiście 
do źródełka, przy którym kiedyś zaczynał się lub kończył każdy spacer. Długo trwały 
spotkania, rozmowy, wspomnienia, przekazywane wzajemnie informacje o kolegach  
i ich losach. A tymczasem przed szkołą konserwator pan Jusiński, zwany złotą rączką, 
próbował gorączkowo uruchomić agregat prądotwórczy. Wreszcie się to udało i szkol-
ne okna rozbłysły światłem. Uroczysty obiad został podany na korytarzu oświetlonym 
po raz pierwszy po wojnie światłem elektrycznym, a nie lampami naftowymi. Własna 
elektrownia szkolna została zdewastowana podczas wojny, a w 1946 roku Siennica nie 
była jeszcze zelektryfikowana. Podobno zapewnienie szkole w czasie zjazdu oświetlenia 
elektrycznego było dla dyrektora Gnoińskiego sprawą honoru.

Hipolita Gnoińska − 
nauczycielka i kierowniczka 
szkoły ćwiczeń.

Kazimierz Gnoiński −  
dyrektor siennickich szkół  
w latach 1916 − 1950.
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Jak powstało i czym jest dziś muzeum siennickich szkół

Lecz aby drogę poznać przyszłą, trzeba napomnieć, skąd się wyszło.
C. K. Norwid

Niepisaną, lecz od ponad dwóch stuleci stosowaną w polskiej tradycji zasadą jest, 
żeby każde pokolenie zachowało przynajmniej część dziedzictwa wspólnej przeszłości. 
Wiąże się z tym obowiązek ocalenia materialnych i duchowych osiągnięć lokalnych 
społeczności, nazywanych niekiedy małą ojczyzną. Dokumentowanie przeszłości ma 
szczególne znaczenie w okresie zmian zachodzących w integrującej się Europie, kiedy 
zacierają się narodowe i regionalne obszary kulturowe. 

Podczas zjazdu absolwentów w 1957 roku jego uczestnikom przypomniano przedwo-
jenny projekt gromadzenia eksponatów i materiałów o lokalnym znaczeniu historycz-
nym. Sprzyjały tym pomysłom przemiany, które zapoczątkował Październik 1956 roku.1 
Zakładano, że pozyskane eksponaty i dokumenty będą przydatne do badania tradycji 

1 Idea gromadzenia dokumentów i eksponatów była jednym z głównych zadań Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. Na początku lat dwudziestych XX wieku do tej akcji dołączyły seminaria nauczycielskie. Tak było 
również w Siennicy. Liczące w 1939 roku około tysiąca eksponatów zbiory przy seminarium siennickim zostały 
zniszczone i uległy rozproszeniu w czasie II wojny. 

Na zakończenie obiadu seminarzyści odśpiewali chóralnie „Hasło seminarzystów” 
napisane przez Franciszka Stolarczyka do muzyki prof. Józefa Swatonia. Było ono śpie-
wane podczas wszystkich uroczystości szkolnych. Następnie rozpoczęła się zabawa ta-
neczna. Partnerek do tańca nie brakowało, niektórzy bowiem seminarzyści przyjechali 
z małżonkami, a i dziewcząt z liceum pedagogicznego nie trzeba było namawiać. Do 
tańca grali wiejscy muzykanci, a gimnazjaliści twierdzą, że ta „pyszna” zabawa była 
dużą niespodzianką, jaką dyrektor tego dnia sprawił uczestnikom.

Zjazd poprzedni odbył się w 1933 roku i był dopiero drugim w historii polskiej 
szkoły, a następny miał się odbyć w 1957 roku. W 1946 roku, w dniu spotkania, będące-
go wielkim sukcesem organizatorów i dającego uczestnikom wiele chwil autentycznych 
wzruszeń, nikt nie przypuszczał, że już za trzy lata siennickie liceum przestanie istnieć 
i trzeba będzie kolejnych pięciu lat starań, aby uczelnia pedagogiczna powróciła do 
Siennicy. Był to też ostatni zjazd w obecności dyrektorostwa Gnoińskich. Kazimierz 
Gnoiński zmarł w 1951 roku, a Hipolita Gnoińska w 1956 roku. Właśnie podczas spo-
tkania sienniczan na jej pogrzebie zdecydowano o zorganizowaniu kolejnego zjazdu. 
Wtedy też powstała myśl o potrzebie utworzenia Koła Sienniczan, przekształconego po 
latach w Stowarzyszenie, patronujące do dziś działalności swojej szkoły.

Opisany powyżej pierwszy powojenny zjazd sienniczan był ważnym ogniwem  
w procesie integracji wychowanków, duchowego łączenia przedwojennych seminarzy-
stów i kolejnych pokoleń młodzieży opuszczających siennicką uczelnię.

Tadeusz Gnoiński
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Członkowie Stowarzyszenia sienniczan po obradach Zarządu w dniu 20 marca 2010 r. w muzeum. 

siennickich szkół pedagogicznych oraz samej Siennicy, jej kultury materialnej i osiągnięć 
mieszkańców. W ten sposób pomiędzy szkołą, Kołem Sienniczan (później Stowarzysze-
niem Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich) a społeczeństwem lokalnym wy-
tworzyły się więzy współpracy. Wspólną troską stało się odnalezienie, zabezpieczenie 
przed zniszczeniem i gromadzenie cennych pamiątek przeszłości. Od samego początku 
towarzyszył temu przedsięwzięciu klimat zrozumienia i zaufania społecznego.

Proces zapoczątkowany przez prezesa Koła Sienniczan Henryka Łętowskiego i sku-
pionej wokół niego grupy absolwentów zaczął przynosić sukcesy. W latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych XX wieku przystąpiono do inwentaryzowania i przygoto-
wywania zgromadzonych zbiorów do ekspozycji. Zapoczątkowano w ten sposób dzia-
łalność wyjątkowego szkolnego muzeum – Izby Pamiątek, jak pierwotnie określano 
siennickie zbiory. Podczas tej pierwszej spontanicznej akcji były przekazywane przez 
żyjących wówczas najstarszych absolwentów szkoły cenne pamiątki. Zbiory, oprócz 
eksponatów o charakterze edukacyjnym z najstarszego okresu dziejów szkoły, zaczęły 
stopniowo nabierać także charakteru etnograficznego.2

Do społecznej akcji „zbieractwa historycznego” dołączyli bowiem wkrótce ucznio-
wie Zespołu Szkół. Poszukiwanie dokumentów i innych eksponatów stawało się dla 
nich szczególnym wyzwaniem. Przy współpracy rodziców, sąsiadów i znajomych przy-
nosili do szkoły znajdowane w domowych zakamarkach stare przedmioty i sprzęty co-
dziennego użytku. Wśród pozyskanych przedmiotów znajdowały się także numizma-

2 Wielokrotnie byłem zapraszany przez uczniów do ich rodzinnych wsi, żeby zdecydować, czy zgromadzone przed-
mioty mają wartość historyczną i mogą być przydatne w ekspozycjach szkolnego muzeum. 
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ty, militaria i eksponaty o charakterze archeologicznym znajdowane niekiedy podczas 
prac polowych.3 W ten sposób ratowano przed zniszczeniem ciekawe i bardzo często 
unikatowe przedmioty. Oczyszczone, uporządkowane i ze stosownym opisem zasilały 
zbiory muzeum i kolekcję szkolnej pracowni historycznej.

Były ponawiane apele o ochronę wszystkiego, co może mieć wartość historycz-
ną, a ocalało po wojnie. W lokalnym środowisku, szczególnie wśród rodzin uczniów 

Zespołu Szkół, zaczęło się 
utrwalać zrozumienie dla 
ochrony i gromadzenia 
źródeł istotnych dla histo-
rii lokalnej społeczności.  
Z czasem powstawały mono-
graficzne wystawy ze zbio-
rów muzeum. Zgłoszone 
do ogólnopolskich konkur-
sów wystawy i uzyskane na 
nich nagrody były satysfak-
cją dla mnie, jako kustosza, 
dla społeczności szkolnej  
i środowiska siennickiego.4 
Stopniowo zaczęła się kur-
czyć powierzchnia wysta-
wowa muzeum.

Zbiory szkolnego muzeum zaczęły pełnić ważne społecznie funkcje, gdy zaczęli za-
poznawać się z nimi na lekcjach tematycznych uczniowie Zespołu Szkół. Na lekcjach 
muzealnych podejmowano tematykę regionalną oraz niektóre hasła programu naucza-
nia historii, np. walkę z rusyfikacją na ziemiach zaboru rosyjskiego. Do muzeum zaczę-
ły przychodzić pojedyncze osoby, a także całe rodziny.5 Coraz liczniej zbiory muzeum 
odwiedzały grupy uczniów z terenu gminy i powiatu mińskiego.

Stopniowo zaczęło się spełniać życzenie inicjatorów powstania muzeum, których 
ideą przewodnią było, żeby „potomnym przekazać prastare tradycje, aby czerpali  
z nich siły i zapał do realizowania hasła siennickiej uczelni pedagogicznej: światła wie-
dzy nieść promienie do ludowych mas”.6

W auli i salach wykładowych byłego carskiego seminarium w poklasztornym bu-
dynku eksponowane były gromadzone przez lata dokumenty, fotografie, podręczniki, 

3 Przykładem jest neolityczna siekiera, którą znalazła uczennica klasy pierwszej liceum Marianna Uścińska. Dziś ta 
siekiera jest jednym z cenniejszych eksponatów w zbiorach muzeum.

4 W 1984 r. wystawa ze zbiorów siennickich „Zaangażowanie absolwentów siennickich szkół w odbudowę szkol-
nictwa po pierwszej i drugiej wojnie światowej” zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie. Podobnie  
w 1985 roku uhonorowano ekspozycję „Czyn niepodległościowy sienniczan 1914 – 1920 i 1939 – 1945”.

5 Przykładem może być Władysław Konopski z Cegłowa, absolwent seminarium z 1918 roku, członek POW  
i uczestnik wojny 1919 – 1920. W 1985 r. zapoznał się ze zbiorami muzeum, zwłaszcza wystawą „Czyn niepodległo-
ściowy sienniczan 1914 – 1920 i 1939 – 1945”. Na przykładzie zgromadzonych eksponatów, w tym także swoich 
dokumentów, przedstawił swojej wielopokoleniowej rodzinie udział w tych zmaganiach.

6 Wpis z 23 czerwca 1973 r. do Księgi pamiątkowej muzeum.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli zwiedzają 
muzeum z wychowawczynią Lucyną Michalik – sienniczanką, 
kronikarzem Stowarzyszenia.
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pamiętniki i wspomnienia 
oraz eksponaty archeolo-
giczne i zabytki kultury ma-
terialnej. XVIII-wieczne, 
oryginalne sklepienia daw-
nych sal lekcyjnych two-
rzyły szczególną atmosferę, 
przybliżały klimat okre-
su carskiego seminarium. 
Zdawało się, że na krańcach 
korytarzy słychać jeszcze 
echa poleceń rosyjskich na-
uczycieli.

Pokazano okres rusyfikacji, a także sylwetki tych uczniów i nauczycieli, którzy nie 
ulegli naciskom zaborczych władz. Część ekspozycji poświęcono historii Siennicy, et-
nografii i kulturze materialnej regionu siennicko-kołbielskiego.

Wspólnymi siłami zebrano około 3 tysięcy eksponatów i dokumentów. Do dziś peł-
nią one ważną funkcję edukacyjną, wychowawczą i dydaktyczną.7 Od dwóch lat więk-
szość zbiorów siennickiego muzeum została przeniesiona do budynku po dawnych 
warsztatach szkolnych. Pod opieką Tadeusza Gnoińskiego – wnuka patronów szkoły  
i jej absolwenta – nadal pełnią swoje funkcje.

Zdarzało się, że zwiedzający muzeum rozpoznawali przedstawione na ekspozycjach 
postacie. Przekazywane przez nich informacje uzupełniały wiedzę o dziejach szkoły  
i Siennicy. Często wzbogacali ekspozycję rodzinnymi pamiątkami. Wizyty te były oka-
zją do ukazywania historii szkoły, jej związków i wpływu na miejscowe środowisko.

Muzeum jest sukcesem Koła Sienniczan i Stowarzyszenia Absolwentów i Wycho-
wanków Szkół Siennickich, dumą szkoły i całego środowiska siennickiego. „Jako Sien-
niczanka z urodzenia i wykształcenia cieszę się, że powstało tego typu muzeum. Pozwa-
la nam wrócić do dawnych lat, przypomnieć sobie historię i tradycje Siennicy, uczyć 
się patriotyzmu” – zapisała w Księdze pamiątkowej Janina Baranowska (Antosiewicz). 
W podobnym duchu wypowiedział się ówczesny wicedyrektor Departamentu Muzeów 
Ministerstwa Kultury i Sztuki – dr Franciszek Midura. Ocenił on, że gromadząc zabyt-
ki, lepiej poznajemy historię, nade wszystko zaś „wychowujemy w duchu patriotyzmu 
naszą młodzież”.8 Tu znajduje się „cząstka Polski”. W niej zostały generacje sienniczan 
– też generacje Kolumbów, którzy uczyli, jak żyć, pracować, jak służyć Ojczyźnie – 
zauważyli uczestnicy konferencji metodycznej nauczycieli.9 Dla innych „wzruszająco  
i przyjemnie otrzeć się o mury tak zasłużonej i zacnej placówki krzewienia polskości, 
patriotyzmu oraz wzorowego kształcenia i wychowania wielu pokoleń”.10

7 Więcej na temat zbiorów, ich klasyfikacji i form wykorzystania: S. Czajka, Zbiory muzeum siennickich szkół. 
Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, Siennica 2009, s. 4 – 26. 

8 Wpis z 2 czerwca 1983 r.
9 Wpis z 12 kwietnia 1984 r.
10 Marszałek sejmiku województwa siedleckiego – T. Lipiński, wpis z 20 listopada 1990 r.

Maturzyści z 1961 r. w muzeum podczas spotkania klasy w 2011 r.
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Corocznie ze zbiorami muzeum zapoznają się setki osób z Siennicy, najbliższych 
miejscowości, z różnych regionów Polski, a nawet z odległych stron świata – byli tu 
m.in. obywatele Kolumbii, Nowej Zelandii, Republiki Południowej Afryki, amerykań-
skiego stanu Alaska i wielu innych. Duża też jest rozpiętość wiekowa zwiedzających. 
Docierają tu uczniowie wszystkich poziomów kształcenia – i zaawansowani wiekiem 
seniorzy.

Zbiory siennickie są społecznie prowadzonym regionalnym muzeum o charakte-
rze oświatowo-etnograficznym, ciekawym nie tylko dla Mazowsza. Kilkanaście tysięcy 
zwiedzających zetknęło się z klimatem naszej małej siennickiej ojczyzny – „sanktu-
arium patriotyzmu sienniczan”, jak to określiła jedna z osób zwiedzających muzeum.11

Corocznie muzeum odwiedza wiele wycieczek grupowych i turystów indywidual-
nych. Odgrywa ono wyjątkową rolę w budowaniu lokalnej tożsamości, jest dumą ko-
lejnego pokolenia absolwentów, wizytówką szkoły i Siennicy.12

Istnieje potrzeba zapewnienia bogatym zbiorom siennickiego muzeum odpowied-
niego miejsca. Planowane od kilku lat otwarcie w Siennicy centrum turystyczno-re-
kreacyjnego w zabytkowym budynku poklasztornym stworzyłoby możliwość powrotu 
zbiorów muzealnych do dawnych barokowych sal wystawienniczych. 

Stanisław Czajka

11 K. Burchard, przewodniczący Fundacji Promocji Muzyki Polskiej, b. instruktor Chóru Uniwersytetu Warszawskie-
go. Wpis z 5 czerwca 2005 r.

12 Por. J. Rell,  „Muzeum Szkolne” nr 1, s. 3.

Kustosz muzeum Tadeusz Gnoiński, wnuk patronów szkoły, w sali muzealnej.
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Publikacje wydane przez Koło Sienniczan oraz Stowarzyszenie 
Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich

Już w okresie międzywojennym (od I zjazdu sienniczan w 1923 roku) rozpoczęto 
gromadzenie wspomnień oraz opracowań związanych z wydarzeniami z czasu poby-
tu w szkole i pracy pedagogicznej absolwentów. Dotyczyły one głównie okresu zabo-
rów, walki z rusyfikacją oraz organizowania ruchu sprzeciwu i przygotowań do walki  
o wolną Polskę. Zachęcano też uczestników wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku do 
utrwalenia swoich przeżyć i wkładu w tę walkę. Jednak większość zebranych materia-
łów nie zachowała się po II wojnie światowej.

Na większą skalę zajęto się tymi problemami dopiero w okresie powojennym, po 
zjeździe absolwentów w 1957 roku, a więc po tak zwanej odwilży październikowej. 
Zarząd Koła Sienniczan opracował wówczas ankietę i zaprosił absolwentów do pisania 
i nadsyłania wspomnień, opracowań oraz pamiątek z okresu nauki, pracy zawodowej 
i społecznej. Napłynęło wiele prac. Większość dotyczyła czasu zaborów, I i II wojny 
światowej oraz okresu odbudowy po 1945 roku. Chodziło teraz o to, aby zebrane ma-
teriały i pamiątki uchronić przed zapomnieniem, stąd powstała idea utworzenia Izby 
Pamiątek – szkolnego muzeum. Jej oficjalne uroczyste otwarcie odbyło się 14 czerwca 
1975 roku. 

W prasie związkowej, w dziennikach oraz pismach historycznych i społeczno-pe-
dagogicznych zaczęły się ukazywać coraz częściej artykuły i opracowania dotyczące hi-
storii siennickich szkół pedagogicznych, osiągnięć nauczycieli i wychowanków. Nadal, 
najczęściej przy okazji zjazdów sienniczan, ukazują się artykuły o siennickiej szkole  
w pismach lokalnych oraz ogólnopolskich dziennikach i czasopismach, m.in. w „Zielo-
nym Sztandarze”, „Głosie Nauczycielskim”, „Nowej Szkole” i innych. Na kolejne zjazdy 
absolwentów przygotowywano biuletyny zjazdowe oraz tematyczne opracowania, wy-
korzystujące zebrane dotychczas materiały i wspomnienia. 

W czasie działalności zorganizowanego ruchu absolwenckiego wydano samodziel-
nie lub przyczyniono się w znacznym stopniu do wydania 16 publikacji w postaci ksią-
żek, biuletynów i innych wydawnictw. Publikacje te stanowią cenny dorobek sienni-
czan, są źródłem wiedzy o historii szkoły, losach jej wychowanków, a także o Siennicy 
i jej mieszkańcach.

Do najważniejszych publikacji opracowanych i wydanych przez sienniczan można 
zaliczyć te omówione poniżej.

WYDAWNICTWA OGÓLNE 

W służbie wsi i kraju – w setną rocznicę powstania Seminarium Nauczycielskiego  
w Siennicy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1966.
Komitet redakcyjny: Bronisław Gass, Stanisław Gnoiński, Stanisław Jagodziński, Fran-
ciszek Król, Henryk Łętowski, Stanisław Rżysko
Spis treści
Od Komitetu Redakcyjnego
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Część pierwsza 
Bronisław Gass – Siennica. Krótki rys historyczno-geograficzny Siennicy i okolicy • 
Bronisław Gass –Wieś mazowiecka po powstaniu styczniowym do pierwszej wojny 
światowej • Bronisław Gass – Oświata ludowa na wsi mazowieckiej w organizacji rzą-
dowej
Część druga
Stanisław Jagodziński – Działalność Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy w la-
tach 1867 – 1905 • Stanisław Jagodziński – Rewolucyjne lata 1905 – 1906 • Stanisław 
Jagodziński – Po 1906 roku • Stanisław Jagodziński – W polskim seminarium • Sta-
nisław Gnoiński – Gimnazjum męskie • Stanisław Gnoiński – Pod terrorem okupanta 
• Stanisław Gnoiński – Lata odbudowy • Stanisław Gnoiński – Nić tradycji a nowe 
zadania
Część trzecia
Henryk Łętowski – Kazimierz Gnoiński • Franciszek Król – Wspomnienie o Hipolicie 
Gnoińskiej
Wspomnienia
Bronisław Chróścicki, Jan Cudny, Stanisław Sikorski, Paweł Chadaj, dr Karol Mitkie-
wicz, Jan Pierzan
Sylwetki
Paweł Chadaj – Jan Woźnicki • Stanisław Jagodziński – Stanisław Najmoła, Ludwik 
Suda • Teodor Kaczyński – Antoni Konewka • Henryk Łętowski – Stanisław Wielgo-
sek • Stanisław Rżysko – Stanisław Wiącek

W służbie wsi i kraju to wyjątkowo cenna publikacja – monografia siennickiej szko-
ły na tle historii Mazowsza; zawiera wiele ciekawych i znaczących materiałów dotyczą-
cych jej początków w okresie zaborów, losów w II Rzeczypospolitej i po wojnie (kursy 
pedagogiczne dla nauczycieli ludowych, Seminarium Nauczycielskie oraz gimnazjum  
i Liceum Pedagogiczne). Jak pisano w recenzjach, jest to „przyczynek do poznania 
dziejów naszego szkolnictwa, naszej myśli pedagogicznej, stanowi bogaty materiał po-
znawczy w jubileuszowym roku tysiąclecia Polski”.

Publikacje w „Wiadomościach Historycznych” – dwumiesięczniku Ministerstwa 
Oświaty i Wychowania,  m. in. artykuł autorstwa sienniczan Siennica jednym z ośrodków 
oświaty i kultury na Mazowszu (1981, nr 5/138). Zawarto w nim historię i osiągnięcia 
Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego.

Publikacje w „Przeglądzie Historyczno-Oświatowym” – kwartalniku ZNP (1981,  
nr 3/93): 
Ryszard Wroczyński – Kursy pedagogiczne i Seminarium Nauczycielskie w Siennicy 
(1867 – 1936).
Wspomnienia: Gabriela Kosińska, Bronisław Skarżyński, Władysław Sopiński, Antoni 
Kozłowski, Leon Chrust, Ludwik Strynkiewicz, Władysław Czmoch, Jan Sałyga, Jan 
Kowalik, Piotr Lasota, Stanisław Bober, Bolesław Sianecki
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Nauczyciel nie złożył broni. Sienniczanie w tajnym nauczaniu i w zbrojnym ruchu 
oporu w latach 1939 – 1945. 1985.
Spis treści
Słowo wstępne – Zarząd Koła Sienniczan • Franciszek Wasążnik: Ogólna sytuacja w 
powiecie łomżyńskim. Od działalności spontanicznej do zorganizowanych form pracy. 
Tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej. Tajne nauczanie na poziomie szkoły po-
wszechnej. Metody nauczania w oświacie konspiracyjnej. Wynagrodzenie nauczycieli 
za tajne nauczanie. Represje za tajne nauczanie. • Antoni Kozłowski – Tajna Organiza-
cja Nauczycielska (TON) w Lublinie. • Wspomnienia nauczycieli: Franciszek Klusko, 
Franciszek Lorens, Ludwik Wnuk, Stanisław Budzyński, Władysław Rosa, Jan Kowalik, 
Stanisław Gnoiński, Stanisława Maśniak-Ostrowska, Helena Królakówna, Janina Jur-
kowska, Irena Woźnicówna, Sabina Nowakowska, Regina Jastrzębska-Szczęsna

Publikacje w „Roczniku Mińskomazowieckim” – Towarzystwa Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego, m.in:

Zeszyt 3 (1995 – 1996) i Zeszyt 4, cz. I i II (1997 – 1998): Stanisław Czajka – Dzieje 
Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy w latach 1866 – 1936 • Stanisław Gnoiński 
– Wyzwolenie (Wspomnienia, lipiec 1944 – wrzesień 1945) • Roman Luśnia – Dzie-
je oświaty i szkolnictwa podstawowego w powiecie Mińsk Mazowiecki w latach 1945 – 
1975.

Zeszyt 17 (2009): Bolesław Sianecki – XV Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów i Wy-
chowanków Szkół Siennickich • Jerzy Smoliński – Sprawozdanie Zarządu Stowarzysze-
nia za okres od XIV zjazdu, to jest od 11 czerwca 2005 roku do 30 maja 2009 roku • 
Marianna Górska – Najważniejsze wiadomości z przebiegu XV Zjazdu Stowarzyszenia 
Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich i władze Stowarzyszenia.

Zeszyt 20 (2012): Tadeusz Gnoiński –  Sienniczanie parlamentarzyści.  • Stanisław 
Gnoiński – Złota jesień.

Ocalić od zapomnienia... Słownik biograficzny nauczycieli zasłużonych dla oświaty  
i Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie Mińsk Mazowiecki, zeszyt pierwszy – 
2005; zeszyt drugi – 2006.
Inicjatorem i redaktorem publikacji jest Marianna Górska. Wydanie było możliwe 
dzięki finansowemu wsparciu Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim, Stowarzyszenia 
Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich oraz Urzędu Marszałkowskiego. Na 
425 biogramów nauczycieli najliczniejszą grupę stanowią absolwenci siennickich szkół 
pedagogicznych.

Przez pokolenia. 145 lat szkół siennickich. Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza 
Gnoińskich, Siennica 2011.
Zespół redakcyjny: Lucyna Czajka, Tadeusz Gnoiński, Anna Jackowska, Małgorzata 
Podstawka, Wanda Skorek, Magdalena Urbaniak, Agata Wąsowska
Spis treści
Wstęp • Tadeusz Gnoiński – Historia siennickich szkół • Tadeusz Gnoiński – Wybra-
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ne ważne wydarzenia z dziejów siennickich • Wanda Skorek – Początki gimnazjum 
w Zespole Szkół w Siennicy • Małgorzata Podstawka – W trosce o młode pokolenie 
• Agata Wąsowska – Ceremoniał Zespołu Szkół • Lucyna Czajka, Anna Jackowska – 
Zespół Szkół w roku jubileuszowym • Rok z życia szkoły w obiektywie • Wanda Sko-
rek  – Stypendyści • Wanda Skorek – Aktywność i sukcesy uczniów w roku szkolnym 
2009/10 • Tadeusz Gnoiński – Siennickie Muzeum Szkolne • Jerzy Smoliński – Stowa-
rzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich

WYDAWNICTWA ZJAZDOWE

„Sienniczanin” – biuletyn pozjazdowy w 100-lecie Seminarium Nauczycielskiego  
i Liceum Pedagogicznego w Siennicy 1966 r. Warszawa 1968.
Komitet redakcyjny: Stanisław Rżysko, Henryk Łętowski, Teodor Kaczyński
Spis treści
Od redakcji • Jubileusz siennicki w prasie i audycjach radiowych • Odsłonięcie pa-
miątkowych tablic • Uchwalenie depesz • Z przebiegu zjazdu sienniczan • Rola i zna-
czenie Mazowsza w dziejach Polski • Oświata i kultura w powiecie mińskim w 20-leciu 
Polski Ludowej • Rozliczenie finansowe zjazdu • Ze starych akt • Odnaleziony doku-
ment konspiracyjnego kółka młodzieży siennickiej z 1912 r. • Uchwała wiecu nauczy-
cielskiego w Warszawie, grudzień 1905 r. • Tradycje siennickie • Artykuły o zjeździe: 
„Trybuna Ludu” z 9 lipca 1966; „Zielony Sztandar” z 4 września 1966; „Rolnik Spół-
dzielca” sierpień 1966; „Głos Nauczycielski” z 29 stycznia 1967 • Ci, co odeszli – wspo-
mnienia o Bronisławie Koziku, Józefie Kulce, Władysławie Dobrowolskim, Benedykcie 
Kubskim, Franciszku Gliwiczu, Bronisławie Chróścickim, Szczepanie Kowalczyku • 
Przed ostatnim zjazdem

„Sienniczanin” – jednodniówka wydana z okazji otwarcia Izby Pamiątek po Siennic-
kiej Szkole Pedagogicznej. Siennica 1973. 
Komitet Redakcyjny: Antoni Kozłowski, Henryk Łętowski, Stanisław Rżysko
Spis treści
Izba Pamiątek – Zarząd Koła Sienniczan • Stanisław Gnoiński – Ostatnie świadectwa 
maturalne • Eugenia Gliwiczowa – Z siennickich refleksji • Józef Swatoń – Muzyka  
i śpiew w siennickich wspomnieniach • Marian Kielak, Stanisław Gnoiński – Siennic-
ka szkoła o nowym profilu • „Jutrzenka” • Ci, co odeszli

Informator absolwentów b. szkół pedagogicznych w Siennicy. Siennica 1978.
Komitet redakcyjny: Antoni Kozłowski, Władysław Duszczyk, Henryk Łętowski, Teo-
dor Kaczyński, Jan Jałocha
Spis treści
Siennickie pomniki – Zarząd Koła Sienniczan • Zarys dziejów siennickiej szkoły – 
Zarząd Koła Sienniczan • Stanisław Marek – Zespół Szkół Zawodowych w Siennicy • 
Władysław Duszczyk – Koło Sienniczan • Antoni Kozłowski – Związek Nauczycielstwa 
Polskiego w pamiętnikach sienniczan • Ci, co odeszli – wspomnienia Henryka Łętow-
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skiego i Antoniego Kozłowskiego o Eugenii Gliwiczowej, Józefie Swatoniu, Gabrieli 
Kosińskiej, Stanisławie Wilczyńskim, Henryku Kwiecińskim, Ludwiku Strynkiewiczu

Fragmenty wspomnień sienniczan. Siennica 1983.
Spis treści 
Antoni Kozłowski – Słowo przewodnie • Wit Obidziński – Organizowanie szkoły  
w Pacuszkach • Stanisław Bober – Budowa Szkoły w Pawłowicach • Stanisław Bober – 
Cenne wykopalisko w Pawłowicach • Leon Chrust – Na posadzie nauczycielskiej •
Leon Chrust – W Polsce Ludowej • Józef Dąbrowski – W Lusowie od roku 1949 do chwi-
li obecnej • Henryk Łętowski – Bursa dla młodzieży szkół zawodowych w Podkowie 
Leśnej • Henryk Łętowski – Jak budowano szkoły w woj. warszawskim w latach 1947 
– 1961 • Henryk Łętowski – Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Legionowie • Piotr 
Lasota – Organizowanie ochotniczej straży pożarnej w Toczyskach, były pow. łukowski 
• Antoni Kozłowski – Praca zawodowa w szkole i społeczna w środowisku • Antoni Ko-
złowski – „Cezas” w Lublinie (lata startu i rozwoju) • Teodor Kaczyński – Praca społecz-
no-zawodowa • Władysław Rosa – Praca społeczno-zawodowa w Łodzi • Franciszek 
Klusko – Praca społeczna • Stanisław Sabak – Zorganizowanie muzeum regionalnego 
w Kamiennej Górze • Jan Zych – Mój udział w organizowaniu Muzeum Konstantego 
Laseczki w Dobrem • Stanisław Rżysko – Wspomnienia nauczyciela – działacza spół-
dzielczego • Edward Nożyński – Praca w Ministerstwie Żeglugi i Gospodarki Wodnej

X Zjazd Sienniczan. Siennica, czerwiec 1988.
Spis treści
Od Zarządu Koła • Stanisław Gnoiński – Studium Nauczycielskie w Siennicy • Franci-
szek Witek – Perspektywy rozwoju kierunków kształcenia pedagogicznego w Siennicy • 
Stanisław Gnoiński – Dyrektor Stanisław Marek • Franciszek Witek – Ślubowanie mło-
dych nauczycieli w Siennicy •  Stanisław Czajka – Siennickie drogowskazy nauczyciela 
historii • Władysław Duszczyk – W osiemdziesiątą rocznicę Związku Nauczycielstwa 
Polskiego • Ci, co odeszli – wspomnienia o Janinie Lesser, prof. Janie Pierzanie, Stani-
sławie Boberze, Stanisławie Budzyńskim, Stanisławie Cieślaku, Władysławie Czmochu, 
Bernardzie Frelku, Antonim Kozłowskim, Marcinie Łukaszku, Feliksie Nieprzeckim, 
Edwardzie Nożyńskim, Stanisławie Rżysku, Józefie Zawadzkim, Janie Zychu

XI Jubileuszowy Zjazd Sienniczan. Siennica 13 – 14 czerwca 1992.
Spis treści
Od Zarządu Koła Sienniczan
Część pierwsza. Tradycje siennickiej szkoły
Władysław Duszczyk – 125 lat siennickiej szkoły • Stanisław Czajka – Izba Pamią-
tek siennickich szkół pedagogicznych • Feliks Świątek – Podwójny jubileusz profesora 
Franciszka Króla
Część druga. Nauczyciel nie złożył broni. Sienniczanie w tajnym nauczaniu i w zbroj-
nym ruchu oporu w latach 1939 – 1945
Władysław Duszczyk – Sienniczanie w tajnym nauczaniu; Sienniczanie w podziem-
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nej walce zbrojnej • Feliks Świątek – Kapitan pilot myśliwski Franciszek Jastrzębski;  
Porucznik lotnik Wacław Reda
Część trzecia. Ci, co od nas odeszli – wspomnienie o prof. Stanisławie Gnoińskim

XII Zjazd Sienniczan. Siennica 15 – 16 czerwca 1996.
Spis treści
Hasło seminarzystów z Siennicy • Od Zarządu Koła Sienniczan
I. Szkoła siennicka po drugiej wojnie światowej
Bolesław Sianecki – Krótki zarys historii szkoły siennickiej po drugiej wojnie • 
Wspomnienia: Bolesław Sianecki – Wspomnienia z pracy nauczycielskiej oraz w ru-
chu młodzieżowym w latach 1947 – 1964 • Maria Szydłowska – Mój pobyt w szkole  
i internacie Państwowego Liceum Pedagogicznego w Siennicy w latach 1947 – 1950 • Ma-
ria Wieczorek – Wspomnienia z internatu w Siennicy z lat 1947 – 1950 • Leokadia Gnoiń-
ska – Utrzymywanie więzi nauczycieli z młodzieżą w okresie administracyjnego zerwania 
ciągłości szkoły siennickiej • Bolesław Sianecki – Powrót do gniazda sienniczan z lat 1947 
– 1950 • Eugeniusz Osiński – Państwowy Dom Dziecka w Siennicy • Stanisław Drabarek 
– Trudne początki Liceum Pedagogicznego w 1955 r. • Stanisław Drabarek – Przyjaciele 
siennickiej szkoły • Halina Jakubowska – Wspomnienia z dwóch koleżeńskich spotkań 
absolwentów pierwszej klasy maturalnej po powrocie liceum pedagogicznego do Siennicy 
(matura 1959) • Stanisław Czajka – Dzień dzisiejszy i perspektywy szkoły w Siennicy
II. Z kart przeszłości
Stanisław Czajka – Dzieje Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy w latach 1866 
– 1936 • Danuta Korzanecka – W szkole ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim  
w Siennicy w latach 1930 – 1936 • Maria Górska – Jubileusz 100 lat kolegi Romana 
Dytnerskiego
III. Działalność Koła Sienniczan
Główne zadania i formy działalności Zarządu Koła Sienniczan po XI Zjedzie Sienni-
czan • Roman Luśnia, Henryk Łętowski – Koło Sienniczan wczoraj, dziś i jutro • Ro-
man Luśnia – Zjazdy sienniczan – wyrazem głębokiego związku absolwentów ze szkołą 
• Zarząd Koła Sienniczan wybrany na XI Zjeździe Sienniczan 14 czerwca 1992 r.
IV. Ci, co od nas odeszli – wspomnienia o Helenie Drabarkowej, Tadeuszu Garlińskim, 
Teodorze Kaczyńskim, Henryku Łętowskim, Wacławie Pieńkowskim, Feliksie Świątku

Potomnym ku pamięci, współczesnym dla satysfakcji. XIII Zjazd Absolwentów Szkół 
Siennickich 10 – 11 czerwca 2000. Siennica 2000.
Zespół redakcyjny: Scholastyka Bartoszczak-Gadaj, Marianna Górska, Maria Laskow-
ska, Bolesław Sianecki
Spis treści
Słowo wstępne – Zarząd Stowarzyszenia
I. Między zjazdami
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennic-
kich z działalności w okresie 1966 – 2000 • Udział Stowarzyszenia w ważnych wyda-
rzeniach z życia szkoły oraz w działalności oświatowo-wychowawczej 
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II. Sentymentalne powroty 
Wit Obidziński – Jakby się nie zmieniło nic… • Danuta Rybak – Cudowny dzień
III. Ocalić od zapomnienia
Stanisław Czajka – Udział sienniczan w czynie niepodległościowym 1914 – 1920 • Sta-
nisław Czajka – Skromny ksiądz, wielki patriota. Wspomnienie o ks. Łukaszu Janczaku 
w osiemdziesiątą rocznicę śmierci • Marianna Górska, Władysław Wójcik – Sześćdzie-
sięciolecie powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej • Michał Klukowski – Przez 
syberyjskie gułagi • Stanisław Zawadzki – Od Pawiaka do Oświęcimia. Wspomnienie 
o Janie Jastrzębskim • Henryk Samulik – Życiorys pisany walką i pracą • Anna Wiszo-
wata – Gdy myślę „Dziadek”… Wspomnienie o Władysławie Konopskim • Zdzisław 
Budzyński – Z Siennicy do Gostynina • Alina Domańska – Koło Sienniczan i jego 
funkcja w integracji wychowanków szkoły
IV. Sienniczanie dla przyszłości – z prac naukowych naszych absolwentów
Ryszard Rosa – Edukacja do praw i wolności człowieka • Mirosław J. Szymański – Na-
uczyciele o wartościach
V. Pro memoria
Marianna Górska – Zostało puste miejsce – o Władysławie Duszczyku • Henryk Si-
korski – Prawdziwy wychowawca młodzieży – o profesorze Stanisławie Drabarku • 
Tadeusz Wójcik – Nauczyciel, zasłużony działacz oświatowy i związkowy – o Marianie 
Ślusarczyku • Marianna Górska – Animator nowatorskich działań w oświacie i ZNP 
– o Władysławie Pielasie • Marianna Górska – Nie zmarnował życia – o Stanisławie 
Świątku • Marian Ślusarczyk – Był dla uczniów autorytetem – o profesorze Franciszku 
Królu • Bożena Ziemicka – Wrócił do Polski – o Bronisławie Mazowieckim • Henryk 
Sikorski – Służył szkole i krajowi – o Antonim Sikorskim • Eugeniusz Osiński – Zasłu-
żył na naszą pamięć – o Michale Klukowskim • Józef Sadowski – Życie czyta się jeden 
raz – o Tadeuszu Trąbińskim • Barbara Tryfan-Obidzińska – Pamięć o nim żyć będzie 
– o Wicie Obidzińskim • Zofia Budzińska, Barbara Rolf, Franciszek Witek – Nie tylko 
działacz sportowy – o Stanisławie Brodzie

Siennica i okolice. Siennica 2002.
Folder wydany przez Stowarzyszenie wspólnie z Urzędem Gminy.
Zespół redakcyjny: Scholastyka Bartoszczak-Gadaj, Zdzisław Budzyński, Stanisław 
Czajka, Paweł Gadaj, Maria Laskowska, Wiesława Pieńkowska, Bolesław Sianecki,  
Jerzy Smoliński, Franciszek Witek
Spis treści
Położenie i charakterystyka ogólna • Infrastruktura społeczna • Infrastruktura tech-
niczna • Turystyka i rekreacja • Czy wiecie, że… • Dzieje Siennicy – kalendarium
Historia • Zabytki i pamiątki historyczne • W służbie wsi i kraju – historia siennickich 
szkół pedagogicznych • Zespół Szkół w Siennicy – teraźniejszość i przyszłość • Szkol-
ne muzeum • Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich

Siennicka uczelnia pedagogiczna. Historia, nauczyciele, absolwenci. Siennica 2005.
Książka zawiera opublikowane po raz pierwszy wykazy nauczycieli i absolwentów sien-
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nickich szkół pedagogicznych (na podstawie zachowanych źródeł i dokumentów).
Zespół redakcyjny: Scholastyka Bartoszczak-Gadaj, Stanisław Czajka, Paweł Gadaj, 
Maria Laskowska, Bolesław Sianecki
Spis treści
Wstęp • Bolesław Sianecki – Kalendarium dziejów siennickich szkół pedagogicznych 
• Stanisław Czajka – W setną rocznicę walki o szkołę polską w Siennicy 1905 – 2005 
• Bolesław Sianecki – Koło Sienniczan – Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowan-
ków Szkół Siennickich • Scholastyka Bartoszczak-Gadaj, Maria Laskowska, Bolesław 
Sianecki (opracowanie) – Nauczyciele i absolwenci siennickich szkół pedagogicznych 
(1866 – 1994): Dyrektorzy siennickich szkół pedagogicznych 1915 – 1994, Okres zabo-
rów 1866 – 1915, Okres 1915 – 1939, Tajne nauczanie 1939 – 1944, Okres 1944 – 1950, 
Okres 1955 – 1969, Okres 1984 – 1994

Zbiory muzeum siennickich szkół. Siennica 2009.
Zespół redakcyjny: Scholastyka Bartoszczak-Gadaj, Stanisław Czajka, Maria Laskow-
ska, Bolesław Sianecki, Jerzy Smoliński • Autor tekstu – Stanisław Czajka
Spis treści
Z historii siennickiej uczelni • Początki gromadzenia eksponatów muzealnych • Utwo-
rzenie Izby Pamiątek • Zbiory siennickiego muzeum • Funkcje oświatowe i kulturalne 
muzeum • Jak nas widzą… wpisy w Księdze Pamiątkowej • The School of Siennica 
museum Collection

Wydanie wszystkich omó-
wionych publikacji było 
możliwe dzięki wsparciu 
finansowemu (poza wkła-
dem własnym Koła Sien-
niczan i Stowarzyszenia) 
przez Zarząd Główny ZNP, 
samorząd gminy Siennica  
i powiatu Mińsk Mazowiec-
ki oraz Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazo-
wieckiego.

W zbiorach siennickie-
go muzeum i w archiwum Stowarzyszenia znajduje się kilkadziesiąt wspomnień, ży-
ciorysów, opracowań i innych materiałów – zawierających cenne dane o historii szkół 
siennickich oraz jej nauczycielach i absolwentach. Materiały te wymagają wstępnego 
opracowania i archiwizacji. Są one wykorzystywane do prac dyplomowych, magister-
skich, a także do prac doktorskich.

Bolesław Sianecki
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Patrzymy w przyszłość
 

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich

W 2012 roku minęło 55 lat od utworzenia Koła Sienniczan, przekształconego na-
stępnie w Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. Jest więc 
okazja do krótkiego przypomnienia historii naszej szkoły i jej absolwentów. Historię 
tę tworzyli nauczyciele i wychowawcy oraz uczniowie i absolwenci szkół siennickich, 
a mianowicie: Kursów Pedagogicznych dla Nauczycieli Ludowych, Seminarium Na-
uczycielskiego Męskiego, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, Państwowego 
Liceum Pedagogicznego, Studium Nauczycielskiego oraz Szkół Zawodowych, prze-
ważnie o kierunkach rol-
niczych. Tworzyli ją także 
mieszkańcy Siennicy i oko-
licznych miejscowości.

Siennicka szkoła po-
wstała w okresie zaborów. 
Wedle planów i zamysłów 
carskich urzędników mia-
ła kształcić kadry nauczy-
cielskie służące rusyfikacji 
polskiego społeczeństwa. 
W rzeczywistości siennic-
kie seminarium stało się 
ośrodkiem walki o polski 
język i polską szkołę. To 
właśnie jego uczniowie i 
absolwenci byli organi-
zatorami kółek samokształceniowych i strajku szkolnego w 1905 roku. Oni też byli 
inicjatorami zwołania zjazdu założycielskiego Związku Nauczycieli Ludowych w Pi-
laszkowie w 1905 roku, który stał się protoplastą Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Absolwenci Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Siennicy wzięli liczny udział  
w zbrojnym czynie niepodległościowym w latach 1914 – 1920 i walczyli na wszyst-
kich frontach II wojny światowej. Wielu z nich oddało to, co najcenniejsze, a więc 
swoje życie, za wolność i niepodległość Ojczyzny, co odzwierciedlają pamiątkowe ta-
blice umieszczone w Muzeum Szkolnym (w budynku byłego internatu, oczekującego 
na remont kapitalny). 

Sienniczanie w najtrudniejszych okresach XX wieku, szczególnie po I  i II woj-
nie światowej, wnieśli nieoceniony wkład w odbudowę kraju, tworzenie nowoczesnej 
oświaty i kultury, a także w rozwój szkolnictwa.

W Dniu Edukacji Narodowej prezes Stowarzyszenia sienniczan 
Jerzy Smoliński składa życzenia nauczycielom Zespołu Szkół  
w Siennicy – 13 października 2010 r.
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Sienniczanie zawsze wyróżniali się sumienną, twórczą pracą, solidnością i zaangażo-
waniem w sprawy społeczne, obywatelskie i patriotyczne. Zdobytą w siennickiej szkole 
wszechstronną wiedzę, znajomość nowoczesnych metod pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej oraz pozytywne nawyki z powodzeniem przekazywali swoim wychowankom. 
Osiągali znaczące sukcesy w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także w kształtowaniu po-
staw patriotycznych i społeczno-politycznych.

Bogate tradycje siennickiej szkoły, wytworzony tutaj specyficzny klimat, autory-
tet i wysoki poziom intelektualny kadry pedagogicznej, wspólne przeżycia, zwłaszcza  
w przełomowych momentach historii naszego narodu i społeczności lokalnej, spowo-
dowały silne przywiązanie absolwentów do macierzystej szkoły. W miarę upływu czasu 
od jej ukończenia absolwenci odczuwali coraz większą potrzebę utrzymywania stałych 
kontaktów ze swoją uczelnią. Znajduje to potwierdzenie w przygotowaniach i przebie-
gu poszczególnych zjazdów sienniczan, których dotychczas było piętnaście.

Warto przypomnieć, że I Zjazd absolwentów Seminarium Nauczycielskiego odbył 
się w Siennicy w 1923 roku, w bardzo specyficznych warunkach wolnej Polski, odzy-
skującej niepodległość po 123-letniej niewoli. Dlatego stał się potężną manifestacją pa-
triotyczną, wyrażającą radość i wdzięczność z tego powodu. W zjeździe uczestniczyło 
ponad dwustu absolwentów. Uczestnicy złożyli hołd sienniczanom poległym w wal-
kach o wyzwolenie Ojczyzny oraz wyrazili wdzięczność tym kolegom, którzy uczest-
niczyli w walkach na frontach I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej w 1920 
roku. Przebieg, atmosferę i rezultaty tego zjazdu szczegółowo opisuje Stanisław Czajka 
w jednym z rozdziałów tej publikacji.

Po dziesięciu latach, w 1933 roku, odbył się II Zjazd sienniczan. Jego miejscem był 
nowy gmach Seminarium Nauczycielskiego, ozdoba architektoniczna Siennicy i całego 
wschodniego Mazowsza, chluba wielu pokoleń sienniczan. Głównym pokłosiem tego 
zjazdu była uchwała, która zaakcentowała potrzebę utworzenia organizacji zrzeszającej 
formalnie absolwentów siennickiej szkoły pedagogicznej. Uczestnicy zjazdu wystoso-
wali apel do absolwentów, nauczycieli i uczniów siennickiego seminarium o groma-
dzenie materiałów archiwalnych, w tym dokumentów, fotografii i różnych pamiątek 
dotyczących szkoły.

Szlachetne idee I i II Zjazdu sienniczan mogły być urzeczywistnione dopiero na  
III Zjeździe w 1957 roku. Właśnie wówczas zostało oficjalnie utworzone Koło Sienniczan 
przy Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego. Powstanie tej organizacji 
miało ogromne znaczenie dla procesów integracyjnych i uaktywnienia kolejnych rocz-
ników absolwentów i wychowanków szkoły. Koło Sienniczan odegrało również zasad-
niczą rolę w gromadzeniu eksponatów muzealnych i pamiątek szkolnych oraz obiektów 
kultury materialnej regionu – co pozwoliło otworzyć w 1975 roku Izbę Pamiątek. Przy-
gotowania do jej otwarcia trwały kilkanaście lat. Największy wkład w prace związane ze 
zbieraniem i porządkowaniem eksponatów, przygotowaniem sal wystawowych i gablot 
wnieśli absolwenci Seminarium Nauczycielskiego, prezesi Koła Sienniczan – Henryk 
Łętowski i Roman Luśnia, a także koleżanki i koledzy: Stanisław Świątek, Wiktor Mro-
zek, Antoni Kozłowski, Feliks Jankowski, Franciszek Wasążnik, Władysław Duszczyk, 
Władysław Pielasa, Marianna Górska, Stanisława Ostrowska i wiele innych osób. Dużą 
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pomoc organizacyjną okazała Dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne i młodzież szkolna. 
Nieoceniony jest wkład pracy nauczycieli pełniących obowiązki kustoszy: Stanisława 
Gnoińskiego – syna Hipolity i Kazimierza Gnoińskich, których imię nosi Zespół Szkół, 
Stanisława Czajki – długoletniego dyrektora szkoły, a obecnie Tadeusza Gnoińskiego – 
syna Stanisława Gnoińskie-
go, pierwszego kustosza.

Dzięki utworzeniu Izby 
Pamiątek sienniczanie oca-
lili od zapomnienia wszech-
stronny dorobek siennic-
kich szkół, bogatą historię 
Siennicy oraz osiągnięcia 
zawodowe nauczycieli i wy-
chowanków.

Ważną częścią pracy 
Koła Sienniczan była dzia-
łalność wydawnicza. Wśród 
wielu artykułów prasowych, 
wydanych książek i broszur 
istotną pozycję zajmuje 
monografia W służbie wsi 
i kraju, wydana drukiem  
w LSW w 1966 roku, na stu-
lecie powołania w Siennicy szkoły pedagogicznej. Dotychczas opublikowano łącznie  
16 książek i broszur. Szczegółowy opis publikacji zamieszczamy w oddzielnym rozdzia-
le niniejszej książki.

Podczas XIV Zjazdu sienniczan w 2005 r. podziękowanie  
za owocną pracę prezesowi dr. Jerzemu Smolińskiemu składają  
w imieniu Zarządu Irena Łukaszewska oraz Krystyna 
Zawadka i Jan Michalik. Jerzy Smoliński pełni funkcję prezesa 
Stowarzyszenia od 2000 r.

Uczestnicy XV Zjazdu sienniczan przed szkołą, 30 maja 2009 r.
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Koło Sienniczan utrzymywało stałą współpracę z macierzystą szkołą, ogniwami 
ZNP oraz władzami Siennicy i Mińska Mazowieckiego.

Sytuacja powstała w Polsce po przemianach społeczno-ustrojowych na początku 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku oraz fakt, że Koło Sienniczan nie posiadało 
osobowości prawnej, co w zasadniczy sposób ograniczało możliwości rozszerzenia 
form i metod jego działalności, zmusiły sienniczan do podjęcia kroków mających na 
celu przekształcenie istniejącego Koła w organizację pozarządową w formie stowarzy-
szenia, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Po przeprowadzeniu licznych 
konsultacji przygotowane zostały niezbędne dokumenty założycielskie, na podstawie 
których w marcu 1999 roku Sąd Okręgowy w Siedlcach dokonał rejestracji, wpisując do 
rejestru Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, akceptując 
jednocześnie statut, skład osobowy Zarządu oraz siedzibę organizacji w Zespole Szkół 
w Siennicy.

Stowarzyszenie, posiadające osobowość prawną, jest organizacją kontynuującą  
w dużym stopniu pracę Koła Sienniczan. Ma ona obecnie charakter planowy i bar-
dziej usystematyzowany. Wynika to z obowiązującego statutu, który określa główne 
cele, zadania i środki pracy oraz formy i metody działania Stowarzyszenia. Ustanawia 
też zasady członkostwa oraz określa władze i zasady ich wyłaniania. Statut stwierdza, 
że głównym zadaniem Stowarzyszenia pozostaje kontynuacja zasadniczych kierunków 
działalności Koła Sienniczan, wzbogacanie jego dorobku, poszerzanie zbiorów muze-
alnych i ich popularyzacja.  

  Zarząd Stowarzyszenia podjął wiele działań zmierzających do utrwalenia i upo-
wszechnienia dziejów siennickiej szkoły i losów jej wychowanków. 

Jednym z nadrzędnych celów Stowarzyszenia było przekształcenie Izby Pamiątek  
w siennickie Muzeum Szkolne. W ostatnich latach nastąpiło znaczne wzbogacenie 
zbiorów Muzeum – jest w nim zgromadzonych około 3 tysięcy eksponatów.

Muzeum Szkolne znajduje się w centrum zainteresowania Zarządu Stowarzyszenia. 
Podejmowaliśmy starania mające na celu poprawę bazy materialnej muzeum, jego wy-
posażenia w środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo zgromadzonych ekspona-
tów. W ostatnich czterech latach przeznaczyliśmy na ten cel prawie 20 tysięcy złotych. 
Połowę tej kwoty stanowiły dotacje Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W ostatnich latach nastąpiło przeniesienie zbiorów muzealnych z gmachu dawnego 
internatu, który jest przeznaczony do generalnego remontu i zaadaptowania na potrze-
by turystyczne, do budynku dawnych warsztatów szkolnych. Pewnej poprawie uległa 
baza wystawiennicza dzięki zakupom kilkudziesięciu nowoczesnych gablot.

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje różnorodne przedsięwzięcia na rzecz dalszej in-
tegracji środowiska sienniczan, pogłębiania i umacniania więzów koleżeńskich, także  
z absolwentami młodszych roczników, w tym rolniczych szkół zawodowych. Służą 
temu spotkania absolwentów poszczególnych roczników ze swoimi nauczycielami. Do 
tradycji należą już spotkania absolwentów z okazji równych rocznic ukończenia szkoły. 
Począwszy od 2009 roku, w siennickiej szkole odbywają się spotkania poszczególnych 
roczników absolwentów z okazji 50-lecia ukończenia szkoły i uzyskania świadectwa 
dojrzałości.
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Od początku swego ist-
nienia Stowarzyszenie stara-
ło się współdziałać z Zespo-
łem Szkół w Siennicy, który 
z powodzeniem kontynuuje 
dorobek i tradycje szkół pe-
dagogicznych. Znajduje to 
wyraz między innymi we 
wspólnym organizowaniu, 
raz na cztery lata, zjazdów 
absolwentów. Od powstania 
naszej organizacji odbyły 
się trzy zjazdy, w których 
uczestniczyło łącznie ponad 
900 absolwentów – człon-
ków i sympatyków Stowa-
rzyszenia. Uczestnicy zjazdów, najwyższej władzy Stowarzyszenia, dokonywali oceny 
pracy trzynastoosobowego Zarządu oraz określali zadania na najbliższą czteroletnią 
kadencję. 

Realizując uchwały poszczególnych zjazdów, wydano w ostatnich latach nowe pu-
blikacje, między innymi książkę Siennicka uczelnia pedagogiczna. Historia, nauczycie-
le, absolwenci, Zbiory muzeum siennickich szkół, folder Siennica i okolice, dwutomową 
edycję Ocalić od zapomnie-
nia. Wspólnie z Dyrekcją 
Zespołu Szkół w 2011 roku 
wydaliśmy z okazji jubile-
uszu bogato ilustrowaną 
książkę Przez pokolenia.  
145 lat szkół siennickich. 
Opublikowane też zostały 
dziesiątki artykułów praso-
wych poświęconych Stowa-
rzyszeniu i naszej szkole. 
Było to możliwe dzięki ak-
tywnej pracy Zespołu Hi-
storyczno-Wydawniczego 
Zarządu Stowarzyszenia, a 
zwłaszcza zaangażowaniu 
koleżanek i kolegów: Schola-
styki Bartoszczak-Gadaj, Marii Laskowskiej, Bolesława Sianeckiego, Stanisława Czajki, 
Krystyny Bakuły, Tadeusza Gnoińskiego i innych osób. Uchwała ostatniego XV Zjazdu  
z 2009 roku zobowiązała Zarząd między innymi do wyprodukowania filmu poświęco-
nego absolwentom siennickich szkół i prezentacji Zespołu Szkół. Zadanie to zostało 

Zarząd Stowarzyszenia sienniczan przed szkołą po obradach  
6 września 2008 r.

Przy ognisku w ogrodzie szkolnym w czerwcu 2008 r.
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zrealizowane w 2010 roku 
we współpracy Zarządu 
Stowarzyszenia z Dyrekcją 
Szkoły.

Współdziałanie absol- 
wentów z macierzystą uczel-
nią znajduje też potwierdze-
nie w uczestniczeniu sien-
niczan we wszystkich waż-
niejszych uroczystościach 
szkolnych i zajęciach dydak-
tyczno-wychowawczych, 
podejmowaniu wspólnych 
inicjatyw dotyczących po-
prawy wyposażenia szkoły, 
organizacji imprez szkol-
nych i na rzecz środowi-

Władze samorządowe uhonorowały Stowarzyszenie, przyznając mu dyplom Laureata Nagrody 
Powiatu Mińskiego „Laura 2008” w dziedzinie działalności społecznej na rzecz wspólnoty powiatowej. 
Uroczyste spotkanie Zarządu, z kawą i tortem, w dniu 9 maja 2009 r. prowadzi prezes Jerzy Smoliński. 

Podczas uroczystości z okazji jubileuszu 145 lat szkoły w Siennicy 
prezes Stowarzyszenia Absolwentów Jerzy Smoliński składa 
gratulacje i życzenia na ręce dyrektor Małgorzaty Podstawki,  
4 marca 2011 r.



51

Więzi Stowarzyszenia sienniczan ze szkołą i środowiskiem

Siennickie szkoły pedagogiczne i późniejsze o innych kierunkach kształcenia są na 
trwałe wpisane w historię regionu i kraju. Wiążą się też z nimi osobiste losy większości 
absolwentów oraz mieszkańców Mazowsza i Podlasia, o czym świadczą liczne wspo-
mnienia i opracowania.

Wstępna analiza wspomnień i materiałów zgromadzonych w zbiorach siennickie-
go muzeum oraz pochodzących ze środków masowego przekazu pozwala na wska-
zanie ponad sześćdziesięciu znaczących sylwetek sienniczan, którzy zasłużyli się dla 
kraju, pełniąc odpowiedzialne funkcje państwowe, między innymi marszałków i wi-
cemarszałków Sejmu i Senatu, sprawując mandaty posłów i senatorów (Jan Woźnicki, 

ska. Świadczą też o tym obchody jubileuszu 145-lecia szkół siennickich. W przyjętym 
wspólnym programie na 2011 rok przewidziano dwa główne przedsięwzięcia, przepro-
wadzone z dużym powodzeniem: Dzień Patrona (4 marca) i czerwcowe sympozjum 
naukowe na temat „Myśl pedagogiczna dziś i w przeszłości. 145 lat tradycji kształcenia 
pedagogicznego w Siennicy”. Na sympozjum referaty wygłosili wybitni uczeni – absol-
wenci naszej szkoły, a uczestniczyło w nim kierownictwo Kuratorium Oświaty, władze 
samorządowe powiatu i gminy, rektorzy warszawskich wyższych uczelni, dyrektorzy  
i nauczyciele szkół powiatu mińskiego, liczni sienniczanie oraz młodzież.

Obecnie nasz wysiłek skupia się na poszukiwaniu i zjednywaniu sponsorów oraz in-
nych staraniach o środki finansowe na przeprowadzenie remontu zabytkowego budyn-
ku dawnego internatu, do którego wróci, mamy nadzieję, siennickie Muzeum Szkolne. 

Zarząd Stowarzyszenia nawiązał bliskie kontakty ze wszystkimi szkołami działają-
cymi na terenie gminy Siennica, a szczególnie ze Szkołą Podstawową w Nowej Pogo-
rzeli, która od 2004 roku nosi imię Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych. 
Stowarzyszenie udzielało szkołom wsparcia w postaci przekazywania sprzętu kompu-
terowego, audiowizualnego i sportowego, pomocy naukowych, organizacji wycieczek 
szkolnych oraz fundowania stypendiów i nagród indywidualnych dla dzieci i młodzie-
ży wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce.

Ważnym zadaniem realizowanym przez Stowarzyszenie w ostatniej dekadzie było 
pogłębienie współpracy z samorządem gminy Siennica i powiatu Mińsk Mazowiecki. 
Absolwenci siennickich szkół i członkowie naszego Stowarzyszenia są radnymi gminy  
i powiatu, uczestniczą w realizacji ważnych przedsięwzięć gospodarczych, społecznych 
i politycznych, podejmowanych w Siennicy i na terenie powiatu mińskiego. 

Za całokształt pracy na rzecz rozwoju oświaty i kultury władze samorządowe 
powiatu Mińsk Mazowiecki wyróżniły w 2009 roku Stowarzyszenie Absolwentów  
i Wychowanków Szkół Siennickich, przyznając mu dyplom Laureata Nagrody Powia-
tu Mińskiego „Laura 2008” w dziedzinie działalności społecznej na rzecz wspólnoty  
powiatowej.

dr Jerzy Smoliński 
prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich
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Władysław Dobrowolski, Alfons Erdman, Franciszek Wasążnik). Jan Woźnicki w 1920 
roku został ponadto członkiem Rady Obrony Państwa. Sienniczanie byli też rektorami 
i profesorami wyższych uczelni (Konstanty Lech, Franciszek Strynkiewicz, Benedykt 
Kubski, Antoni Konewka, Bronisław Mazowiecki, Zygmunt Pióro), współtworzyli ruch 
ludowy, nauczycielskie związki zawodowe, ruch spółdzielczy, organizowali ochotnicze 
straże pożarne (Stanisław Wiącek, Stanisław Najmoła, Mieczysław Tatarzyn, Antoni 
Suda, Bronisław Chróścicki, Szczepan Kowalczyk, Stanisław Wielgosek, Paweł Chadaj, 
Józef Kulka, Stanisław Rżysko). Byli inicjatorami budowy szkół, placówek kulturalnych 
i wychowawczych, głównie na wsi, ale także w stolicy. Przyczyniali się do rozwoju na-
uki, zwłaszcza w dziedzinie pedagogiki, metodyki i psychologii (Konstanty Lech, Stani-
sław Wiącek, Benedykt Kubski, Antoni Konewka, Zygmunt Pióro i inni).

W ciągu pięćdziesięciu pięciu lat działalności zorganizowanego ruchu absolwenc-
kiego w ramach Koła Sienniczan, a następnie Stowarzyszenia Absolwentów i Wycho-
wanków Szkół Siennickich, zajmowaliśmy się utrwalaniem i upowszechnianiem wiedzy  
o historii i tradycjach naszej szkoły, losach jej absolwentów, a także o Siennicy i jej miesz-
kańcach. Zostało wydanych 16 książek i biuletynów zjazdowych, ukazało się ponad 100 
artykułów w prasie codziennej i czasopismach, kilkadziesiąt wspomnień i pamiętników 
nauczycieli. Dokonania te spotykają się z powszechnym uznaniem.

Wielkim osiągnięciem sienniczan jest utworzenie stałej ekspozycji pamiątek doty-
czących historii siennickiej szkoły i ludzi z nią związanych oraz zbiorów eksponatów 
kultury materialnej tych ziem, czyli muzeum siennickich szkół.

Nie do przecenienia jest istniejąca mocna więź absolwentów i nauczycieli ze szkołą, 
bez względu na wiek i okres ukończenia nauki, co dokumentują odbywające się co czte-
ry lata zjazdy absolwentów. Od początku lat dziewięćdziesiątych przyjęła się ponadto 
forma spotkań absolwentów z roczników zdających maturę czterdzieści i pięćdziesiąt 
lat temu. Ich uczestnikami są nie tylko członkowie Stowarzyszenia, ale również absol-
wenci niezrzeszeni, zamieszkali często w odległych miejscach Polski i poza jej grani-
cami. Często jest to okazją do nawiązania bliższych relacji i stałej współpracy ze szkołą  

i Stowarzyszeniem.
Wymienione dokonania 

Stowarzyszenia zostały upo-
wszechnione w środowi-
skach działaczy oświatowo-
kulturalnych w całej Polsce. 
Znalazły one uznanie we 
władzach oświatowo-samo-
rządowych, o czym świad-
czą liczne wizyty w naszej 
„kolebce” ich przedstawicie-
li, uczestnictwo w wielu uro-
czystościach oraz wspiera-
nie konkretnych poczynań, 
a także liczne wyróżnienia, 

Podczas XV Zjazdu absolwentów w 2009 r. wspólnie śpiewamy 
napisaną przez Stanisława Woźnicę piosenkę „Nasza Siennica”.
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okolicznościowe dyplomy  
i gratulacje.

Zasłużonym autoryte-
tem i uznaniem cieszą się 
byli i obecni prezesi Koła  
i Stowarzyszenia: Stanisław 
Wiącek, Bronisław Chró-
ścicki, Henryk Łętowski, 
Roman Luśnia, Irena Kon-
dracka i obecny prezes Je-
rzy Smoliński, który pełni 
tę funkcję od 2000 roku. 
Do zadań prezesów Stowa-
rzyszenia należy kierowanie 
większością przedsięwzięć 
podejmowanych przez ruch 
absolwencki, organizacja 
ciągłości pracy między zjaz-
dami oraz utrzymywanie więzi z absolwentami, szkołą, środowiskiem, władzami samo-
rządowymi i administracyjnymi.

Zjazdy absolwentów, których dotychczas było piętnaście – w czerwcu 2013 roku 
odbędzie się szesnasty – mają duże znaczenie dla uczestników i organizatorów. Są na 

Na spotkaniu opłatkowym sienniczan 15 grudnia 2007 r. gościliśmy 
dyrektorki szkół podstawowych z Siennicy, Grzebowilka i Żakowa – 
Elżbietę Goździk, Renatę Jagiełło i Teresę Matwiej. 

Spotkanie sienniczan z nauczycielami i młodzieżą Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli,  
17 października 2009 r. Udział w inscenizowanej przez uczniów lekcji historycznej w związku  
z 70 rocznicą wybuchu II wojny i 65 rocznicą Powstania Warszawskiego. 
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nich wytyczane główne kierunki działań Stowarzyszenia – w ścisłym powiązaniu z za-
daniami i kierunkami rozwoju macierzystej szkoły.

Na ostatnim XV zjeździe, który odbył się 30 maja 2009 roku, podjęto wiele istot-
nych uchwał i wniosków, zwłaszcza związanych z jubileuszem 145 lat historii szkoły, 
koniecznością zmiany lokalizacji zbiorów muzealnych ze względu na pilną potrzebę 
rozpoczęcia prac konserwatorsko-remontowych zabytkowego budynku dawnego se-
minarium, w którym dotychczas mieściło się muzeum, oraz koniecznością dostosowa-
nia ewidencji i inwentaryzacji zgromadzonych eksponatów do obowiązujących prze-
pisów. Sprecyzowanie tych zadań było konieczne dla określenia przedsięwzięć, wokół 
których przez ostatnie lata koncentrowała się praca Zarządu Stowarzyszenia, zespołów 
tematycznych oraz wszystkich, którzy czuli potrzebę aktywnego uczestnictwa w podej-
mowanych wspólnie zadaniach.

Współdziałanie z Zespołem Szkół w Siennicy, który kontynuuje szczytne tradycje 
szkół o kierunku pedagogicznym, było od początku stawiane na pierwszym miejscu 
celów, jakimi kierował się w codziennych działaniach ruch absolwencki. Doskonale 
układała się ta współpraca z byłymi dyrektorami: Marianem Kielakiem, Stanisławem 
Markiem, Franciszkiem Witkiem oraz Stanisławem Czajką, historykiem, wieloletnim 
kustoszem muzeum, który przyczynił się znacząco do zwiększenia zbiorów muzeal-
nych, napisał wiele cennych opracowań o siennickiej historii i tradycji oświatowej, pu-
blikowanych m.in. w wydawnictwach Stowarzyszenia.

Obecne grono pedagogiczne Zespołu Szkół, z dyrektor Małgorzatą Podstawką na 
czele, często korzysta z doświadczeń sienniczan w praktyce pedagogiczno-wychowaw-

czej. Co roku w marcu szkoła 
obchodzi uroczyście Dzień 
Patronów, którego program 
oraz oprawa stanowią istot-
ny akcent wychowawczy dla 
młodzieży. Przedstawiciele 
Stowarzyszenia zawsze w tej 
uroczystości uczestniczą. 
Udział absolwentów w tym 
i w innych ważnych wyda-
rzeniach macierzystej szko-
ły i środowiska nie tylko 
zaowocował osiągnięciami 
w różnorodnych przedsię-
wzięciach, ale także pozo-

stawił trwałe ślady w jej ogólnym społecznym dorobku i utrwaleniu statusu wielce za-
służonej placówki oświatowo-wychowawczej.

Na pierwszym zjeździe po II wojnie światowej, który się odbył w dniach 29 – 30 
czerwca 1957 roku, powołano do życia Koło Sienniczan. Liceum Pedagogiczne otrzy-
mało imię Hipolity i Kazimierza Gnoińskich, zasłużonej nauczycielki i wieloletniego 
dyrektora szkoły. Stanowią oni wspaniałe wzorce dla młodzieży. Na grobie patronów 

Spotkanie noworoczne w styczniu 2004 r. w siennickiej szkole.
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ufundowano ze składek absolwentów pomnik według projektu dawnego wychowanka 
i rektora ASP Franciszka Strynkiewicza.

W 1966 roku z inicjatywy Koła Sienniczan odbyły się uroczyste obchody setnej 
rocznicy powstania siennickiej szkoły, połączone ze zjazdem absolwentów. Opraco-
wano i wydano książkę W służbie wsi i kraju, która zawiera bogatą wiedzę o dziejach 
siennickiej uczelni, jej nauczycieli i absolwentów na tle historii Siennicy i Mazowsza. 
Jest to przyczynek do poznania dziejów polskiego szkolnictwa i myśli pedagogicznej, 

stanowi bogaty materiał poznawczy do analizy wpływu siennickiej szkoły na rozwój 
oświaty i kultury kraju.

W 1975 roku odbyło się oficjalne otwarcie przez ówczesne władze oświatowe przy-
gotowywanej od kilku lat Izby Pamiątek, już wtedy uważanej za swoiste muzeum szkół 
pedagogicznych, ze zbiorami z okresu walki z caratem o wolność, niepodległość i szko-
łę polską. Największe wsparcie materialne przy organizacji ekspozycji otrzymaliśmy ze 
strony Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przykładem owocnej współpracy Stowarzyszenia ze szkołą w ostatnich latach może 
być nasz udział we wspólnej realizacji programu obchodów 145 lat istnienia siennic-
kich szkół. Wśród ważnych wspólnych przedsięwzięć z tej okazji należy wymienić: 
przygotowanie filmu poświęconego prezentacji dorobku i statusu współczesnej szkoły, 
pomoc w wydaniu książki Przez pokolenia...145 lat szkół siennickich, która przedsta-
wia dzień dzisiejszy i perspektywy rozwoju szkoły, a także zorganizowanie w czerwcu  

Na ognisko w Siennicy w czerwcu 2008 r. sienniczanie zaprosili młodsze pokolenie absolwentów 
szkoły, zachęcając do bliższej współpracy. 
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2011 roku sympozjum naukowego „Myśl pedagogiczna dziś i w przeszłości. 145 lat tra-
dycji kształcenia pedagogicznego w Siennicy”. Wykłady wygłosili nasi absolwenci, pro-
fesorowie uniwersyteccy Mirosław Szymański i Ryszard Rosa oraz inni wykładowcy. 
Referat o wpływie siennickich szkół na środowisko wygłosił wieloletni dyrektor szkoły  
i kustosz muzeum Stanisław Czajka.

Po tak bogatym w treści roku jubileuszowym nad siennicką szkołą zawisła nieocze-
kiwanie groźba jej zamknięcia. W końcu 2011 i w pierwszych miesiącach 2012 roku 
została stoczona cała batalia w celu utrzymania Zespołu Szkół w Siennicy. Z niezrozu-
miałych powodów, rzekomo ekonomicznych i związanych z niżem demograficznym, 
władze powiatowe wystąpiły z zamiarem likwidacji szkoły, nie licząc się z tradycją  
i dorobkiem siennickiej placówki ani potrzebami miejscowej społeczności. Działania 
Dyrekcji szkoły, Rady Rodziców, Zarządu Stowarzyszenia, wójta Grzegorza Zielińskie-
go i samorządu gminnego oraz wielu innych życzliwych szkole osób doprowadziły do  
szczęśliwego zakończenia. Szkoła w Siennicy pozostaje, zmieniając jedynie gospodarza 
ze szczebla powiatowego na gminny.

Stowarzyszenie sienniczan nawiązało bliską współpracę ze wszystkimi szkołami 
działającymi na terenie Gminy Siennica. Przykładem były formy i przedsięwzięcia, jakie 

od wielu lat ukształtowały 
się we wzorcowej współpra-
cy ze Szkołą Podstawową w 
Nowej Pogorzeli. Od 2004 
roku nosi ona imię Absol-
wentów Siennickich Szkół 
Pedagogicznych.

Inicjatywa ta wynikała 
z zapotrzebowania na tego 
typu działalność oraz na-
wiązywała do przesłanek 
z przeszłości – odbywa-
nia praktyk uczniów szkół 
pedagogicznych nie tyko  
w szkole ćwiczeń, ale tak-
że w okolicznych szkołach. 
Nauczycielami w tych szko-
łach są często sienniccy ab-
solwenci. Praca i społeczna 
działalność naszych po-

przedników pozostawiły ślady w postaci budynków szkolnych, bibliotek, remiz ochot-
niczych straży pożarnych.

Obecnie współpraca zaczynała się najczęściej od spotkań absolwentów z radami 
pedagogicznymi, uczniami i rodzicami poszczególnych szkół w Siennicy, Dłużewie, 
Żakowie, Grzebowilku, Starogrodzie. Byliśmy także w Dobrem na zaproszenie dyrek-
cji Szkoły Podstawowej. Celem spotkania było nawiązanie współpracy i zwiedzanie 

Podczas sympozjum naukowego 10 czerwca 2011 r. w Siennicy 
młodzież Zespołu Szkół prezentowała własnoręcznie wykonane 
regionalne pamiątki. Od lewej: dyrektor szkoły Małgorzata 
Podstawka, od prawej: Irena Łukaszewska, Stanisław Kaczmarek 
i Krystyna Zawadka ze Stowarzyszenia sienniczan, które było 
współorganizatorem sympozjum.
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ekspozycji prac rzeźbiarza 
Konstantego Laszczki, by-
łego profesora i rektora ASP 
w Krakowie. 

Z czasem rozwinęły się  
też inne formy współpracy, 
m.in. wspieranie różnych 
potrzeb i inicjatyw szkół. 
Dotyczyło to zaopatrywania 
w pomoce naukowo-dydak-
tyczne, organizacji wycie-
czek szkolnych, przekazy-
wania w początkowej fazie 
zainteresowania informaty-
ką sprzętu komputerowego 
i sportowego, fundowania 
stypendiów i nagród rze-
czowych dla uczniów. Przy wsparciu i pomocy organizacyjnej naszej absolwentki Marii 
Laskowskiej młodzież niemal ze wszystkich szkół Gminy Siennica skorzystała z możli-
wości zwiedzenia siedziby Sejmu i Senatu, poznania procesu legislacyjnego oraz historii 
polskiego parlamentaryzmu. Odbywały się przy tej okazji spotkania uczniów z posłami 
i senatorami.

Nieoceniona dla szkół, nie tylko okolicznych, jest stała siennicka ekspozycja mu-
zealna, której zbiory i odpowiedni komentarz kustosza Tadeusza Gnoińskiego (wnuka 
H. i K. Gnoińskich) uczą historii walki o niepodległość i pracy oświatowo-wychowaw-
czej poprzednich pokoleń sienniczan, odgrywają więc ważną rolę wychowawczą, są 
miejscem poglądowej lekcji 
patriotyzmu. Muzeum jest 
odwiedzane przez grupy 
turystów i indywidualnych 
obywateli, organizacje po-
zarządowe i pedagogów. 
Odbywają się tu lekcje hi-
storii, ślubowania młodych 
nauczycieli, sesje nauko-
we, wystawy. Na podsta-
wie zgromadzonych wspo-
mnień oraz opracowań  
i przekazanych dokumen-
tów osobistych sienniczan 
wielu studentów napisało 
prace licencjackie, magi-
sterskie i naukowe.

Jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół w Żakowie, 27 listopada 2007 r. 
Życzenia jubilatom składają: prezes Stowarzyszenia sienniczan 
Jerzy Smoliński, Maria Laskowska i Jan Broda.

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia sienniczan  
11 października 2008 r. z Dyrekcją Szkoły Podstawowej  
w Starogrodzie. 
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Korzystnie kształtowało 
się współdziałanie sienni-
czan z organami samorzą-
dowymi gminy Siennica, 
powiatu mińskiego i woje-
wództwa mazowieckiego 
oraz społeczeństwem sien-
nickim. Z zasady władze 
różnych szczebli intereso-
wały się kierunkiem kształ-
cenia nauczycieli i dawały 
temu wyraz poprzez czę-
ste wizyty i uczestnictwo 
w ważnych wydarzeniach 
siennickiej uczelni.

Potrzebę więzi ze śro-
dowiskiem zawsze dostrze-
gali pedagodzy i młodzież 

szkolna. Rozwinęły się liczne formy działalności na rzecz lokalnego społeczeństwa, 
m.in. koncerty i występy chórów oraz wystawianie sztuk teatralnych.

Tuż po odzyskaniu niepodległości, dostrzegając potrzebę rozwoju znanego już 
ośrodka kształcenia nauczycieli – przystąpiono do realizacji planów rozbudowy bazy 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starogrodzie wraz z opiekunami 
na wycieczce edukacyjnej w Sejmie i Senacie 17 listopada 2008 r. 
Od prawej: Teresa Zawadka, Elżbieta Rogala, dyrektor szkoły  
Maria Żukowska, Urszula Duszczyk oraz Maria Laskowska  
ze Stowarzyszenia sienniczan.

Spotkanie sienniczan w parku szkolnym latem 2006 r.
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materialnej w postaci nowego gmachu szkolnego. W latach 1923 – 1926 wybudo-
wano nowoczesny budynek według projektu prof. inż. Aleksandra Bojemskiego, 
co stanowiło na owe czasy wielkie osiągnięcie. Absolwent i nauczyciel seminarium  
W. S. Laskowski opracował i wydał w 1923 roku przy pomocy Bratniej Pomocy szkol-
nej pierwszy zarys monograficzny Siennicy. Zawiera on wiedzę o jej historii i współ-
czesności. Jest to tym cenniejsze, że wszystkie materiały i kroniki poklasztorne oraz 
parafialne, na których autor oparł swoje opracowanie, uległy całkowitemu zniszcze-
niu w czasie wojny.

Ścisłe więzi szkoły ze środowiskiem gminy, powiatu i województwa zostały posze-
rzone po II wojnie światowej, czego przejawem było poparcie starań dyrekcji szkoły  
o odbudowę i rozbudowę zniszczonych częściowo zabudowań poklasztornych i semi-
naryjnych oraz wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i niezbędne sprzęty.

W ostatnim czasie na podkreślenie zasługują wspólnie organizowane uroczysto-
ści, obchody ważnych rocznic oraz utrwalanie i upowszechnianie dorobku i osiągnięć  
w postaci wydawnictw. Przykładem jest wydanie wspólnie z Urzędem Gminy w 2002 
roku folderu Siennica i okolice oraz w 2006 roku wydawnictwa Siennica w Europie. 
Współpraca z Oddziałem ZNP w Mińsku Mazowieckim zaowocowała wydaniem 
cennej publikacji, opracowanej przez naszą koleżankę Mariannę Górską, pt. Ocalić od 
zapomnienia... Słownik biograficzny nauczycieli zasłużonych dla oświaty i Związku Na-
uczycielstwa Polskiego w powiecie Mińsk Mazowiecki. Utrwalono tu sylwetki 425 peda-
gogów, w tym w większości absolwentów szkół pedagogicznych w Siennicy.

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z młodzieżą w grudniu 2011 r. w siennickiej szkole.
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Absolwentka liceum Scholastyka Bartoszczak-Gadaj, biorąca od lat aktywny udział 
w pracach redakcyjnych i historyczno-wydawniczych Koła Sienniczan i Stowarzysze-
nia, spowodowała, że w podręczniku do nauki historii i społeczeństwa dla klasy V  
z 2001 roku zamieszczono trzy ilustracje o tematyce związanej z historią siennickich 
szkół pedagogicznych.

Bliskie kontakty sienniczan z instytucjami powiatowymi oraz wojewódzkimi przy-
czyniły się do wyposażenia muzeum w nowoczesne gabloty wystawiennicze oraz 
sprzęt i niezbędne urządzenia. Dzięki bogatym zbiorom i nowoczesnemu wyposażeniu 
wnętrz ekspozycja wzbudza wciąż duże zainteresowanie i uznanie zwiedzających. Od-
zwierciedleniem tego są setki wpisów do Księgi pamiątkowej muzeum, zawierających 
słowa uznania dla twórców idei powołania tej instytucji oraz gorące podziękowania dla 
jej organizatorów i prowadzących.

Bolesław Sianecki

Informacja o sympozjum naukowym: Myśl pedagogiczna  
dziś i w przeszłości. 145 lat tradycji kształcenia pedagogicznego  

w Siennicy

Sympozjum naukowe o tematyce pedagogicznej, zorganizowane 10 czerwca 2011 
roku w Siennicy przez Dyrekcję Zespołu Szkół oraz Stowarzyszenie Absolwentów Szkół 
Siennickich, wzbogaciło program obchodów jubileuszu 145 lat siennickich szkół.

Okrągłe rocznice funkcjonowania szkół skłaniają do organizowania uroczystości 
jubileuszowych: akademii, spotkań absolwentów, upamiętnienia takiego święta spo-
łeczności lokalnej okolicznościową publikacją lub filmem. Jak można jednak uhono-
rować pamięć szkoły, która przez większość lat swojego 145-letniego istnienia przy-
gotowywała do pracy nauczycieli? Jak przypomnieć lata kształcenia w Seminarium 

Nauczycielskim, tajne na-
uczanie i dzieje powojenne-
go Liceum Pedagogicznego  
i Studium Nauczycielskiego, 
profesorów – ich życiorysy  
i wpływ na historię Siennicy, 
powiatu mińskiego i na losy 
poszczególnych uczniów?

Absolwenci ze wszyst-
kich pokoleń podkreśla-
ją ogromną rolę szkoły  
w przygotowaniu ich do do-
rosłości. Mówią, że uczyli 
się w jej murach nie tylko 
wiedzy przedmiotowej, ale 
przede wszystkim stylu życia 

Otwarcia sympozjum dokonała dyrektor Zespołu Szkół  
w Siennicy Małgorzata Podstawka.
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– aktywności intelektualnej i kulturalnej, 
empatii i wrażliwości na potrzeby innych, 
zaangażowania w życie społeczne, patrio-
tyzmu, rozumienia istoty powołania do za-
wodu pedagoga. Może dlatego przez wiele 
lat nauczyciele powiatu mińskiego składali 
ślubowanie zawodowe w Izbie Pamiątek 
siennickich szkół? Wśród starych zdjęć, 
dokumentów, eksponatów – świadków 
przeszłości pedagogicznej profesji – słowa 
przysięgi brzmiały autentycznym zobowią-
zaniem do służby dla dobra dzieci.

Odpowiedź na powyższe pytania staje się prosta, gdy przeczytamy pierwsze zda-
nie z jubileuszowej publikacji Przez pokolenia – myśl Tadeusza Kotarbińskiego „Prze-
szłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”. Najlepszą formą czcze-
nia pamięci szkoły są działania na rzecz podniesienia jakości pracy jej nauczycieli. 
Stąd decyzja absolwentów i nauczycieli Zespołu Szkół  
im. H. i K. Gnoińskich – spadkobiercy siennickich 
tradycji oświatowych, o zorganizowaniu sympozjum 
naukowego dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli 
szkół powiatu mińskiego „Myśl pedagogiczna dziś i w 
przeszłości. 145 lat tradycji kształcenia pedagogicznego  
w Siennicy”. Sympozjum objął patronatem Mazowiecki 
Kurator Oświaty Karol Semik i Starosta Miński Antoni 
Jan Tarczyński. Życzenia owocnych obrad i gratulacje 
otrzymaliśmy od prezesa Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego Sławomira Broniarza.

Wykład prof. zw. dr. hab. Mirosława Szymańskiego – 
wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, absolwenta Liceum 

Mgr Stanisław Czajka

Prof. zw. dr hab. Mirosław Szymański Prof. zw. dr hab. Ryszard Rosa
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Pedagogicznego w Siennicy, „Wychowanie człowieka  
w zmiennej rzeczywistości” oraz wykład dr Justyny Kur-
tyki-Chałas – pracownika Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Sulejówku „Kilka słów o wartościach dzi-
siejszej młodzieży” usystematyzowały wiedzę słuchaczy 
na temat sytuacji wychowawczej ucznia i trudności, na 
jakie napotyka w czasie kształtowania swojej osobowo-
ści. Towarzyszyła im refleksja nad miejscem nauczyciela 
w tym procesie. 

Prof. zw. dr hab. Ryszard Rosa – wykładowca Uniwer-
sytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ab-
solwent Liceum Pedagogicznego w Siennicy, przedstawił 
swoje refleksje dotyczące praw dziecka w Polsce w wy-
kładzie „Ewolucja teorii i praktyki praw dziecka – dekla-
racje i rzeczywistość”.

Z dużym zainteresowaniem spotkał się także wykład dr Anety Jegier – pracownika 
naukowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 
absolwentki Studium Nauczycielskiego w Siennicy, „Nauczycielski tor przeszkód, czyli 
praca z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych”.

Okolicznościowy wykład „Wpływ szkół pedagogicznych w Siennicy na lokalne śro-
dowisko w przeszłości i współcześnie – próba analizy” wygłosił mgr Stanisław Czajka 
– wieloletni dyrektor Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich.

Po wykładach uczestnicy sympozjum mieli możliwość aktywnej pracy podczas 
warsztatów metodycznych oraz udziału w spotkaniu z przedstawicielami Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. 

Zaproszenie przyjęli i wysłuchali wykładów przedstawiciele władz państwowych  
i oświatowych. Padały liczne słowa uznania i podziękowania. 

W sympozjum wzięła udział duża grupa nauczycieli różnych typów szkół, przed-
szkoli i osób związanych z działalnością oświatową. Przybyło także liczne grono ab-
solwentów naszej szkoły, członków Stowarzyszenia sienniczan. Rozmowy, nawet pry-
watne, kończyły się jak zawsze w naszym środowisku zawodowym refleksjami nad sta-

Dr Aneta JegierDr Justyna Kurtyka-Chałas
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Udział Stowarzyszenia sienniczan w sympozjum naukowym w Siennicy 
w dniu 10 czerwca 2011 r.

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich aktywnie uczest-
niczyło w obchodach jubileuszu 145 lat siennickich szkół, także w przygotowaniu pro-
gramu sympozjum naukowego oraz jego części merytorycznej. Po wygłoszonych wy-
kładach w dyskusji zabrali głos zaproszeni goście i członkowie Stowarzyszenia.

Dr Jerzy Smoliński, prezes Stowarzyszenia, dokonał podsumowania naukowych 
rozważań na temat myśli pedagogicznej dziś i w przeszłości, podkreślając rolę oraz hi-
storyczne osiągnięcia szkół siennickich i ich absolwentów. Z satysfakcją zaznaczył, że 
autorami dwóch głównych referatów, wygłoszonych podczas sympozjum, są absolwenci 
siennickiego Liceum Pedagogicznego: prof. Mirosław Szymański i prof. Ryszard Rosa. 

Dyrektor Zespołu Szkół Małgorzata Podstawka podziękowała wykładowcom  
i uczestnikom za udział  
w sympozjum, które wzbo-
gaciło program jubileuszu 
145 lat szkół siennickich.

Obecny na spotkaniu 
rektor uczelni Pedagogium 
WSNS prof. dr hab. Marek 
Konopczyński przekazał 
Dyrekcji szkoły w darze 
książki poświęcone tema-
tyce pedagogicznej, wśród 
nich publikację Zagrożenia 
wychowawcze XXI wieku, 
opatrzoną specjalną dedy-
kacją prof. dr. Kazimierza Wiatra, przewodniczącego senackiej Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu. Prof. Konopczyński poinformował o przebiegu zorganizowanej w Senacie RP 
konferencji na temat zagrożeń wychowawczych w XXI wieku. 

Maria Laskowska podzieliła się doświadczeniami wynikającymi z pracy z młodzieżą 
w szkole i podczas organizowania praktyk studenckich w Kancelarii Senatu. Przekazała 
do biblioteki szkolnej podręcznik, którego jest redaktorką, adresowany do rodziców  

Dr Jerzy Smoliński – prezes Stowarzyszenia sienniczan

nem edukacji dziś i w przeszłości – czyli tematem sympozjum. Optymizmem napawa 
fakt, że nauczyciele dużo mówili także o przyszłości polskiej szkoły, szukając inspiracji  
w przeszłości. Kolejne pokolenia odnajdują w sobie powołanie do roli nauczyciela.

W imieniu dyrekcji, absolwentów, nauczycieli, pracowników i uczniów serdecz-
nie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w sympozjum, i wszystkim, którzy razem  
z nami obchodzili rok 2010/11 jako rok jubileuszu 145 lat istnienia szkoły. Tak chlubna 
przeszłość oraz poczucie wspólnoty dają siłę i wiarę w przyszłość.

Magdalena Urbaniak
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i wychowawców dorastającej młodzieży (wraz z dedy-
kacją i życzeniami), a także pracę licencjacką „Diagnoza 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica“, na-
pisaną przez Wioletę Wilczek ze Starogrodu.

Przed rozpoczęciem warsztatów pedagogicznych ku-
stosz muzeum Tadeusz Gnoiński zaprosił gości do obej-
rzenia zbiorów muzealnych. Grupa osób wybrała się na 
wycieczkę po Siennicy ze Stanisławem Czajką, history-
kiem i znawcą dziejów Siennicy, zwiedzając barokowy 
kościół i jego podziemia, cmentarz parafialny z grobami 
zasłużonych sienniczan oraz kamienie-pomniki upamięt-
niające ważne w środowisku wydarzenia historyczne. 

Warsztaty pedagogiczne
Dla uczestników sympozjum zorganizowano warsztaty pedagogiczne:

• Mój wybór – moja decyzja. Warsztat z zakresu doradztwa zawodowego poprowadzi-
ła dr Beata Bocian.
• Zasady współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim 
ze szkołami w świetle zmian w prawie oświatowym. Spotkanie pracowników poradni  
z dyrektorami szkół i pedagogami.
• Rozwiązywanie konfliktów w grupie. Warsztat dla nauczycieli przedszkoli i edukacji 
wczesnoszkolnej poprowadziła Agnieszka Gąstoł.
• Pedagogika zabawy lub rozwijanie umiejętności społecznych. Warsztat dla nauczy-
cieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej poprowadziła Edyta Roszyńska.
• Na karuzeli ról życiowych – nauczyciel to też człowiek. Warsztat dla zainteresowa-
nych poprowadziły mgr Marta Kempa-Kurkiewicz i mgr Anna Resler-Maj.

Maria Laskowska

Codzienne życie siennickiej szkoły 

Cztery lata między kolejnymi zjazdami to czas wypełniony intensywną pracą 
uczniów i nauczycieli. Przez ten okres szkołę opuściły kolejne roczniki licealistów 
i gimnazjalistów. Każdego roku byliśmy dumni z uczniów – stypendystów Prezesa 
Rady Ministrów oraz Starosty Mińskiego. Niemalże każdego miesiąca uczniowie  
z powodzeniem brali udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sporto-
wych.

Ważnym wydarzeniem był obchodzony w marcu 2011 roku jubileusz 145-lecia 
szkoły. Licznie zgromadzeni goście zachwyceni byli atmosferą panującą w szkole i per-
fekcyjnie przygotowaną uroczystością. Niestety, nie miało to wpływu na wydarzenia, 
które przyniósł kolejny rok szkolny. Nad naszą szkołą zawisło niebezpieczeństwo jej 
zamknięcia. W kampanię ratowania szkoły zaangażowało się wiele osób, z członkami 
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Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich na czele. Głębokie 
ukłony skierować należy w stronę dyrektor Zespołu Szkół Małgorzaty Podstawki oraz 
wójta Gminy Siennica Grzegorza Zielińskiego, którzy w tym trudnym dla nas wszyst-
kich czasie wykazali się niezwykłą dyplomacją i uporem w staraniach o utrzymanie 
szkoły. Od 1 września 2012 roku dla Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoiń-
skich organem prowadzącym jest Gmina Siennica. 

W roku szkolnym 1912/13 Zespół Szkół tworzą: sześć klas gimnazjum, jedna li-
ceum ogólnokształcącego, trzy roczniki technikum obsługi turystycznej, jedna klasa 
technikum ochrony środowiska i jedna klasa technikum energetyki odnawialnej. 

Życie toczy się dalej każdego dnia, stawiając przed nauczycielami, uczniami i rodzi-
cami coraz to nowe wyzwania. Jest to jednak wpisane w życie szkolne, a pokonywanie 
trudności pozwala wierzyć w sens pracy z młodzieżą i dla młodzieży.

Anna Jackowska

Dzień Edukacji Narodowej, 16 października 2012 r.

Uroczystość 145 lat siennickiej szkoły w marcu 2012  r.

Z radością patrzymy w przyszłość.
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Spotkania po latach
 

Pięćdziesięciolecie matury absolwentów LP z 1959 roku

XV Zjazd absolwentów szkół siennickich (30 maja 2009 roku) był jednocześnie spo-
tkaniem z okazji 50-lecia ukończenia szkoły dla absolwentów LP z roku 1959.W tym 
to roku, po raz pierwszy po dziewięcioletniej przerwie (5 lat funkcjonowania Domu 
Dziecka i 4 lata nauki po roku 1955), świadectwo dojrzałości z uprawnieniami do na-
uczania w szkołach podstawowych otrzymało 25 osób.

Na spotkanie przybyło nas czternaścioro oraz nauczycielka języka polskiego prof. 
Teresa Zięba. Radość była wielka, że w tak licznej grupie mogliśmy się spotkać i wymie-
nić informacje o naszych rodzinach, samopoczuciu, pracy społecznej i osiągnięciach 
zawodowych. Niektórzy z nas mają jeszcze godziny pracy dydaktycznej w szkołach,  
a inni udzielają się w działalności społecznej na rzecz środowisk, w których mieszkają.

Z żalem wspominaliśmy koleżanki i kolegów, którzy odeszli od nas na zawsze,  
z którymi się już nie spotkamy, ale w naszych myślach i pamięci są zawsze żywi, zawsze 
aktywni.

Wracaliśmy też pamięcią do naszych lat szkolnych, do okresu nauki w niełatwych 
warunkach tuż po pięcioletniej przerwie, kiedy to w szkole trzeba było przeprowadzić 
niezbędne remonty i wyposażyć placówkę w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
Mimo związanych z tym kłopotów i niedostatków z perspektywy czasu ocenialiśmy, że 

Obrady XV Zjazdu jak zwykle sprawnie prowadził Franciszek Witek. W tym dniu odbyło się też 
spotkanie jego klasy z okazji 50-lecia matury.
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były to piękne, radosne lata, które nauczyły nas pokory i szacunku dla nauczycieli, dla 
ludzi pracujących na rzecz szkoły, na rzecz lokalnego środowiska.

Wieczorem, na wspólnej kolacji, przy dźwiękach muzyki mogliśmy potańczyć, ale 
także przypomnieć sobie, jak wyglądały nasze wieczorki taneczne 50 lat temu, z jakim 
wtedy zaangażowaniem i zapałem tańczyliśmy w rytm powtarzanej bez przerwy melo-
dii „Bujaj się Fela...”.

Wspomnieniom nie było końca, ale czas płynął nieubłaganie i musieliśmy się roz-
stać, by – jak stwierdziliśmy na pożegnanie – spotkać się znów, w dużej grupie, na 
następnym XVI Zjeździe absolwentów w 2013 roku.

Franciszek Witek

Po latach – spotkanie maturzystów z 1960 roku

Maturę w 1960 roku zdawali uczniowie, którzy już od pierwszej klasy uczyli się  
w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Siennicy po pięcioletniej przerwie spowo-
dowanej przeniesieniem szkoły do Gostynina. Z dwu klas: koedukacyjnej a (wycho-
wawczyni Helena Drabarek) i żeńskiej b (wychowawczyni Stanisława Wrońska) egza-
min maturalny zdały 42 osoby oraz 7 osób powtarzających ten egzamin.

Uczestnicy spotkania przy ognisku w ogrodzie.
 Od lewej : Anna Aniszewska (Wierzbicka), Maria Tkaczyk (Szymońska), Maria Stefaniak (Głuszczak), 
Wanda Jankowska (Smolińska), prof. Stanisława Wrońska, Jadwiga Szczęsna (Kędzierska), Teresa 
Chmielewska (Małysz), Jan Broda, Hanna Milewska (Szlesińska), Paweł Gadaj, Janina Lorens 
(Michalik), Krystyna Antosiewicz (Kania), Mirosław Szymański, Emilia Bartoszczak (Szymańska), 
Zofia Jerominiak (Szulc), Jerzy Smoliński, Zofia Boruc (Grudkowska), Joanna Bożym (Trębicka).
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Spotkanie absolwentów w pięćdziesięciolecie matury odbyło się 12 czerwca 2010 
roku w siedzibie Zespołu Szkół w Siennicy. Ze względu na trudności niektórych uczest-
ników z dojazdem rozpoczęło się o godzinie 11.00. Wzięło w nim udział 13 osób z klasy 
a i 7 osób z kasy b. Oto lista przybyłych na spotkanie koleżanek i kolegów:

Klasa a:
Krystyna Antosiewicz (obecnie Kania), Emilia Bartoszczak (Szymańska), Joanna 

Bożym (Trębicka), Jan Broda, Teresa Chmielewska (Małysz), Paweł Gadaj, Bogumiła 
Gerełło (Plichta), Zofia Jerominiak (Szulc), Anna Prokopczuk (Sójka), Jerzy Smoliński, 
Maria Stefaniak (Głuszczak), Maria Szczawińska (Szóstak), Mirosław Szymański.

Klasa b:
Anna Aniszewska (Wierzbicka), Zofia Boruc (Grudkowska), Wanda Jankowska 

(Smolińska), Janina Lorens (Michalik), Hanna Milewska (Szlesińska), Jadwiga Szczę-
sna (Kędzierska), Maria Tkaczyk (Szymońska).

W spotkaniu uczestniczyła tylko jedna nasza nauczycielka – pani prof. Stanisława 
Wrońska. Była także obecna dyrektorka Zespołu Szkół pani mgr Małgorzata Podstawka.

Po powitaniu (czasami też poznawaniu się) przy kawie i herbacie opowiadaliśmy 
kolejno o swoich dziejach po skończeniu szkoły: pracy nauczycielskiej, dalszej nauce, 
pracy naukowej, w dyplomacji. Opowieści były tak różne, jak różne były nasze losy. 



69

Wiele wspomnień dotyczyło pierwszych lat pracy nauczycielskiej, często w odległych 
wsiach, związanych z tym przeżyć bardzo młodych wówczas ludzi (szczególnie kole-
żanek) w zupełnie obcych środowiskach, trudności z dojazdem do najbliższych miast, 
niemożliwości zrobienia nawet najprostszych zakupów oraz o związanych z tym cza-
sem niełatwych sytuacji. Interesujące były też niektóre wspomnienia dotyczące życia  
i pracy w następnych latach – w tak bardzo zmieniającej się rzeczywistości. Mówili-
śmy również o tym, jak ułożyło nam się życie osobiste. Z zainteresowaniem słuchali-
śmy wspomnień pani profesor Wrońskiej o jej pracy zarówno w szkole siennickiej, jak  
i w innych szkołach. Z nostalgią wspominaliśmy czasy szkolne, wspólne przeżycia, 
przyjaźnie, sympatie. Te wspomnienia i rozmowy trwały do obiadu.

Po obiedzie część uczestników spotkania pojechała na cmentarz w Mińsku Mazo-
wieckim, by złożyć kwiaty na grobie profesorów Heleny i Stanisława Drabarków, część 
zaś zwiedzała zmienioną po latach Siennicę oraz szkołę i jej otoczenie. Niektórzy od-
wiedzili nawet dom jednego z nas w okolicznej Dąbrowie.

Późnym popołudniem spotkaliśmy się przy ognisku w ogrodzie szkoły. Tu w mniej-
szych grupach trwały dalsze wspomnienia i rozmowy o latach przeżytych po skończe-
niu szkoły, o dzieciach, o wnukach, a także o tych z nas, którzy już odeszli. Nie obyło 
się, jak zwykle na spotkaniach sienniczan, bez wspólnego śpiewania.

Na zakończenie przyrzekliśmy sobie, że spotkamy się na XVI zjeździe absolwentów. 
Wiemy już, że nie wszyscy przyjadą. Pół roku po opisywanym tu spotkaniu zmarła 
nasza koleżanka Bogusia Gerełło.

Paweł Gadaj

Zwiedzanie muzeum. Od prawej: Mirosław Szymański, Emilia Szymańska, Jerzy Smoliński.
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Nasze spotkania – nie tylko jubileuszowe

W Siennicy spędziliśmy lata 1956 – 1961. Minęło już ponad pół wieku. Zaczynali-
śmy w gronie pięćdziesięciorga pierwszoklasistów z wychowawczynią panią profesor 
Marią Cieślik. Od drugiej klasy zostaliśmy podzieleni na klasę żeńską i koedukacyjną. 
Do matury klasę żeńską doprowadziła pani profesor Apolonia Niesłuchowska, a klasę 
koedukacyjną pan profesor Marian Radzikowski. 

Większość z nas mieszkała w internacie; sprzyjało to życiu prawie rodzinnemu,  
a i obowiązki były rozdzielane podobnie jak w rodzinie (sprzątanie, grzanie wody, dy-
żur w stołówce). Byliśmy zżyci – i tak nam zostało.

Od blisko 30 lat znów się spotykamy, niezależnie od zjazdów. Czynimy to chętnie 
i systematycznie, czasem nawet dwukrotnie w roku. Od kilkunastu lat miejscem na-
szych spotkań jest siedziba ZNP w Mińsku Mazowieckim – korzystamy z uprzejmości 
pracującej tam naszej koleżanki Teresy Chabiery. Dodatkowo, zazwyczaj w mniejszym 
gronie, spotykamy się w prywatnych domach: w Łękawicy, Bestwinach, Łaskarzewie, 
Sokołowie Podlaskim, Pogorzeli, Hucie Mińskiej.

Już kilkakrotnie w spotkaniach brały udział nasze wychowawczynie – pani Maria 
Cieślik i pani Apolonia Niesłuchowska. Obie panie przyjęły zaproszenie na spotkanie 
z okazji pięćdziesięciolecia naszej matury. W tym spotkaniu uczestniczył też prezes 
Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich – nasz kolega Jerzy 
Smoliński. W spotkaniu wzięło udział 30 osób, w tym trzy koleżanki, które przybyły po 
raz pierwszy od 50 lat. Obecność zaproszonych gości i duża frekwencja nadały temu 
wydarzeniu szczególnie uroczysty charakter.

Maturzyści z 1961 r. przed szkołą podczas spotkania w 2011 r.
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Spotkanie to rozpoczęło się w siedzibie ZNP w Mińsku od przekąsek oraz kawy lub 
herbaty, a także olbrzymiego tortu udekorowanego czekoladowymi zdjęciami według 
naszego tableau. Tort przywiózł nasz kolega Andrzej Karczmarczyk – była to dla nas 
niespodzianka. Było dużo radości przy wybieraniu porcji i konsumowaniu podobizny 
wybranej osoby.

Następnie zamówionym wcześniej autokarem pojechaliśmy do Siennicy. Najpierw 
na miejscowym cmentarzu złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem patronów szkoły i za-
paliliśmy znicze na grobach 
pochowanych tu naszych 
wychowawców. Potem od-
wiedziliśmy szkołę – sale 
lekcyjne, ogród, źródełko, 
muzeum. Było to możliwe 
dzięki uprzejmości dyrektor 
Zespołu Szkół Małgorzaty 
Podstawki oraz kustosza 
muzeum Tadeusza Gnoiń-
skiego, którym jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy.

Po powrocie do Mińska 
zjedliśmy obiad i oddaliśmy 

Spotkanie w Bestwinach, w domu rodzinnym Janeczki Antosiewicz (Baranowskiej), miało charakter 
„ludowy” – takie były stroje, jadło, piosenki…Od lewej: Janina Antosiewicz (Baranowska), Barbara 
Anozy (Wyszyńska), Stanisława Kozik (Galarska), Helena Piotrowicz (Pszonka), Marianna 
Antosiewicz (Kasperowicz) i Janina Podrucka (Sitkiewicz)
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się dalszej, niekoniecznie zdrowej, konsumpcji. Popłynęły wspomnienia z lat szkolnych 
i indywidualnych kolei dorosłego życia. Były żarty i wspólne śpiewanie, jak za dawnych 
lat. Żegnaliśmy się z postanowieniem – do zobaczenia wkrótce. 

Kolejne spotkanie odbyło się 9 czerwca 2012 roku. Były z nami nasze wychowaw-
czynie. Jak zwykle było uroczo, a Staszek Woźnica nauczył nas piosenki „Nasza Sienni-
ca” swego autorstwa (tekst i muzyka).

Spotkania klasowe są atrakcyjnym przerywnikiem naszej codzienności na emery-
turze. Kolega Andrzej Karczmarczyk dokumentuje je na zdjęciach i filmach, które na-
stępnie rozsyła wszystkim uczestnikom. Już cieszymy się na kolejne spotkanie – odbę-
dzie się ono przy okazji XVI Zjazdu absolwentów siennickich szkół w 2013 roku.

Stanisława Galarska

Matura 1962 – powrót do młodzieńczych lat

Czas, jak rozpędzony pociąg, pędzi nieubłaganie. Nam, siennickim maturzystom  
z 1962 roku, pozwolił szczęśliwie dotrzeć z różnych stron Polski do naszej Alma Mater 
w maju 2012 roku, czyli dokładnie 50 lat od matury w Liceum Pedagogicznym w Sien-
nicy. O spotkaniu z tej okazji pomyślał nasz kolega Zdzisław Jałocha, znany z talentów 
organizatorskich. Zawsze zdyscyplinowany, dotarł do koleżanek i kolegów zamieszku-
jących pobliskie miejscowości i w ten sposób powstał samozwańczy komitet organiza-
cyjny spotkania po latach. Do kolegi Zdzisława dołączyli: Emilia Galik (Pełka), Maria 
Kisielińska (Kowalczyk), Stanisław Kłos i Stanisław Woźnica. Różnymi sposobami po-
szukiwaliśmy osób, które w 1962 roku uzyskały świadectwo dojrzałości w Liceum Pe-

dagogicznym w Siennicy.
Termin spotkania został 

ustalony na 19 maja 2012  
o godz. 9.00 w siedzibie Ze-
społu Szkół w Siennicy. Od 
rana w progach naszej szko-
ły oczekiwaliśmy przyby-
wających gości. Chociaż lat 
i siwych włosów przybyło, 
to przy minimalnych tylko 
pomyłkach rozpoznaliśmy 
przyjaciół ze szkolnej ławy. 

Na nasze miłe spotkanie 
przybyli: Krystyna Świeczka 

(obecnie Antosiewicz), Stanisław Antosiewicz, Barbara Cieślik (Baranowska-Dąbrow-
ska), Halina Banasiak (Gocłowska), Zdzisław Jałocha, Henryk Katański, Jolanta Kała-
ska (Kaczorek), Stanisław Kaczorek, Elżbieta Kowalczyk (Kaczorek), Stanisław Kłos, 
Maria Kisielińska (Kowalczyk), Emilia Galik (Pełka), Teresa Szostak (Powrosławska), 

Zabytkowym dzwonkiem Zdzisław Jałocha rozpoczyna spotkanie.
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Wanda Pszonka, Anna Syska (Pieńkowska), Roman Ruciński, Wanda Rudnicka (Sa-
dowska), Stanisława Zawiska (Serwatko), Stanisława Grzegorczyk (Siwik), Stanisława 
Zielińska (Wiącek), Stanisław Woźnica, Janina Zwierz (Zawadka). 

Po wspólnym śniada-
niu rozpoczęła się część 
bardziej oficjalna. Dźwię-
kiem zabytkowego dzwon-
ka, którym pół wieku temu 
wzywano nas na lekcje, 
Zdzisław Jałocha przywołał 
przybyłych absolwentów 
do naszej dawnej klasy i 
szkolnych ławek. Po prze-
kroczeniu progu klasy z za-
ciekawieniem oglądaliśmy 
jej wystrój. Wielkim i jakże 
miłym zaskoczeniem było 
tableau naszego rocznika wkomponowane w skromną dekorację. Nie można było ode-
rwać oczu od zamieszczonych tam naszych młodzieńczych fotografii! Nie obyło się bez 
wesołych komentarzy, porównań i żartów. Z ciekawością oglądaliśmy na tableau zdję-
cia dyrekcji szkoły i nauczycieli wraz z wychowawcą klasy Jerzym Niesłuchowskim. Ta 
wzruszająca wycieczka w przeszłość sprawiła nam ogromną radość. Zdzisław przywitał 
przybyłych, w tym szczególnie serdecznie obecną dyrektor Zespołu Szkół panią mgr 
Małgorzatę Podstawkę, która zawsze gościnnie przyjmuje nas w swoich progach, daw-
niej także naszych. Stąd bowiem, z siennickiej szkoły, wywodzą się nasze korzenie.

Gromkim hasłem seminarzystów „Hej koledzy! Czas przemija” potwierdziliśmy 
swoją 21-osobową obecność, po czym minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych kolegów  
z klasy, którzy już odeszli. Należą do nich: Stanisław Rutkowski, Maria Przybysz, Maria 
Piłka, Barbara Kaczmarek, Zdzisław Kowalczyk, Barbara Ślusarczyk, Tadeusz Konca, 
Stanisław Michalik.

Niektórzy z kolegów nie mogli dotrzeć na spotkanie z powodów losowych i osobi-
stych, wśród nich Jadwiga Czajka, która przysłała nam piękne życzenia napisane wier-
szem. Zawarła w nich wspomnienia ze szkolnych lat i realia współczesności, dołączając 
gorące pozdrowienia. Z przyjemnością odczytałam treść tej niezwykłej laurki.

Nadszedł czas na opowieści o nas, czyli szczere pięć minut dla każdego. Trudno było 
w nich zawrzeć przeżycia z połowy wieku. Okazuje się, że wielu z nas pozostało w tym 
mało intratnym, ale szczytnym zawodzie nauczyciela. Słuchając opowieści kolegów, 
uświadomiliśmy sobie, że wśród nas, oprócz nauczycieli, są też pułkownicy wojska  
i policji, leśnicy, burmistrzowie miast, wójtowie gmin, dyrektorzy. Wszyscy, podobnie 
jak koledzy pracujący w zawodzie nauczycielskim, poprzez swe osiągnięcia i życiowe 
przesłania przynosili chlubę swej uczelni i społeczeństwu.

O godzinie 12.30 rozpoczęliśmy zwiedzanie muzeum, po którym oprowadzał nas 
wnuk patronów szkoły, nasz młodszy kolega Tadeusz Gnoiński.

Uczestnicy spotkania w muzeum.
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Po obiedzie złożyliśmy 
kwiaty na miejscowym 
cmentarzu, na grobach 
patronów szkoły Hipolity  
i Kazimierza Gnoińskich, 
zasłużonych nauczycieli  
i wychowawców.

Kolejnym punktem pro- 
gramu było ognisko w ogro-
dzie i wspomnienia przy 
źródełku. Koledzy Staszek 
Woźnica i Zdzisiek Jało-
cha, grając na akordeonie, 
zachęcili nas do wspólnych 
śpiewów, a nawet tańców. 
A zapach piekących się na 
ognisku kiełbasek zachęcał 
do próbowania siennickich 
przysmaków. W scenerii 
majowego pleneru miało to 
niepowtarzalny urok.

Nic dziwnego, że wszy-
scy myśleli o tym, by czar 
tych chwil trwał jak najdłu-
żej. Ale skoro już musiała 
nastąpić chwila rozstania, 

padły obietnice, że musimy się spotykać częściej. Uczestnicy składali nam gorące po-
dziękowania za odnowienie wspomnień, za wspólnie spędzony czas i za to, że mogli-
śmy znów poczuć się młodzi. Wobec tego komitet organizacyjny pozostał, tylko już nie 
samozwańczy, i skierowano do niego prośbę o następne spotkania.

Maria Kowalczyk

Siennica, nasza młodość i wieczna Itaka

Moja szkoła – moje życie – moja miłość – mój „raj utracony” – moja dojrzałość i nie-
dojrzałość – moja wieczna Itako…

Krystyna Różańska (Socha) – 
wpis w Księdze pamiątkowej siennickiego muzeum, 1983

Czy człowiek może identyfikować się ze swoją szkołą do końca życia? Zadałam so-
bie to pytanie przed kolejnym zjazdem absolwentów. A z czego ono wynika?
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Od chwili zdania egzaminów maturalnych nikt z nas nie ma konieczności bywania 
w Siennicy. Dlaczego więc tak wiele osób wraca tu chętnie co kilka lat? Myślę, że to 
związki emocjonalne, powstałe w najpiękniejszych latach – naszej młodości, przycią-
gają nas tu jak magnes. Czas kształtowania charakterów, u większości z nas poza do-
mem rodzinnym z uwagi na mieszkanie w internacie, przypadał właśnie na okres nauki  
w liceum. Jak widać, miało to również wpływ na związanie się z miejscowością, gdzie 
się ta nauka odbywała.

Myślę, że niebagatelny wpływ na chęć kontynuowania związków ze szkołą mieli nasi 
nauczyciele. To oni niejednokrotnie w trudnych chwilach zastępowali mieszkających 
daleko rodziców. Oni pomagali nam rozwiązywać bieżące problemy, po prostu przygo-
towywali nas do dorosłego życia.

Już w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia zrodziła się tradycja spotkań kla-
sowych. Nie wystarczyły absolwentom spotkania z pojedynczymi osobami mieszkają-
cymi w pobliżu, dała o sobie znać tęsknota za zespołem klasowym, z którym przeżywa-
ło się zarówno chwile radosne, jak i smutne, jak to w życiu. Jeszcze piękniejszą tradycją 
stały się organizowane od 2009 roku spotkania klasowe z okazji 50 lat od matury. Do 
poszukiwania koleżanek i kolegów rozsianych po całej Polsce (a nawet poza granicami) 
angażuje się wtedy wiele osób.

Nam, maturzystkom z 1965 roku, od dawna przestały wystarczać spotkania zjazdo-
we organizowane co cztery lata. Od XIV Zjazdu odwiedzamy się co roku w czasie wa-
kacji i nasza grupa ciągle się powiększa – udaje nam się nawiązać kontakt z kolejnymi 

Spotkanie klasowe w Zglechowie w lipcu 2011 r. Siedzą od lewej: Maria Wiącek (Obrębska), Renata 
Baca (Szymańska), Emilia Jurkowska (Łobodowska). Stoją od lewej: Irena Kawecka (Łukaszewska), 
Danuta Woźnica (Królak), Krystyna Duszczyk (Bakuła), Krystyna Roguska (Musiatowicz), Zenona 
Masna (Marczak), Elżbieta Kuć (Kot)
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koleżankami. Spotykamy się u którejś z nas, a więc w miejscowościach, do których rzu-
cił nas los. W ten sposób zawędrowałyśmy już w wiele miejsc, niezależnie od tego, czy 
są one położone blisko, czy daleko. Ta potrzeba kontynuowania znajomości zawiodła 
nas już do Warki, do Kłoczewa w Lubelskiem, do Sulejówka czy pobliskiego Wielgolasu 
(k. Dębego Wielkiego). Bywamy też w Siennicy i Zglechowie.

Czekamy na te nasze spotkania z niecierpliwością, bo zawsze są to chwile miłe i ra-
dosne. Długie rozmowy na różne tematy przeplatane są śpiewem, dowcipem, a nawet 
tańcem. Rozmawiamy o naszym obecnym życiu. Jednak za każdym razem wracamy 
wspomnieniami do czasów szkolnych. Często oglądamy dawne zdjęcia i... sprawdzamy 
swoją pamięć. Czujemy potrzebę rozmowy we własnym gronie, w przyjaznej, nieskrę-
powanej atmosferze, będącej niejednokrotnie lekarstwem na nasze kłopoty życiowe.

I to jest chyba odpowiedź na pytanie, które sobie zadałam. To jest właśnie ta nasza 
Itaka, do której wiecznie wracamy, o której pisze w Księdze pamiątkowej koleżanka 
Krystyna z mojej klasy.

Liczba osób uczestniczących w kolejnych zjazdach świadczy o tym, że nie jestem 
odosobniona w swoich przemyśleniach. Zachęcam młodszych od nas absolwentów do 
nawiązywania dawnych kontaktów, bo to daje radość wielu ludziom.

Irena Łukaszewska

Maturzystki z 1965 r. podczas XIV Zjazdu sienniczan w 2005 r.
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Biografia pokolenia

Spotkanie sienniczanek z klasy prof. Marii Urbanowicz było dla nas ważnym wy-
darzeniem – oznaczało powrót do lat młodości i wspomnień w gronie bardzo bliskich 
nam osób. Zaplanowałyśmy je na ostatnim zjeździe absolwentów. Odbyło się w domu 
naszej koleżanki w Dębem Wielkim 7 listopada 2009 roku, z udziałem prof. Marii Urba-
nowicz. Bardzo nas ucieszył przyjazd Pani Marii, cenionej przez nas wychowawczyni, 
wspaniałego człowieka i znakomitego pedagoga. 

Siennickie liceum, ileż to lat temu... Z sentymentem wspominam nasze przyjaźnie, 
ambicje, nadzieje. Lekcje biologii w ogrodzie z prof. Drabarkiem, spacery do źródełka, 
kryjącego wiele tajemnic. Atmosferę tamtych lat odzwierciedlają stare, czarno-białe fo-
tografie. Każda z nas przywiozła na spotkanie szkolne zdjęcia, a Pani Maria otrzymała 
oprawioną w ramki fotografię ówczesnej IIIc pod dębem Bartkiem w czasie szkolnej 
wycieczki. Ilustracją do obecnych wspomnień były publikacje, wydane ostatnio przez 
Stowarzyszenie absolwentów. W książce Siennicka uczelnia pedagogiczna szukałyśmy 
znajomych na fotografiach sprzed lat i z ostatniego zjazdu. Ponieważ opublikowano po 
raz pierwszy nazwiska nauczycieli i absolwentów, odczytałyśmy listę naszej Vc, z żalem 
wspominając tych, którzy już odeszli – koleżanki z klasy i niektórych profesorów.

Sienniczanki z wychowawczynią, prof. Marią Urbanowicz. Spotkanie w Dębem Wielkim, w domu 
Mili Jerzak (Gańko). Od lewej: Maria Laskowska, Krystyna Solarczyk (Lewandowska), Helena Borejko 
(Lisiak), prof. Maria Urbanowicz, Ewa Jaworowska, Barbara Leszek (Lelek), Emilia Jerzak (Gańko), 
Antonina Rosłoniec, Krystyna Witan (Zwolińska); Jadwigi Sychowicz (Pazdyki) nie ma na zdjęciu, 
dołączyła później.
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Prof. Maria Urbanowicz – absolwentka Państwowego 
Instytutu Pedagogicznego w Grodnie, wieloletni doświad-
czony pedagog, ceniony wychowawca i serdeczny przyja-
ciel młodzieży. Po repatriacji do Polski pracowała w roku 
szkolnym 1959/60 w Szkole Podstawowej w Słomczynie 
k. Grójca. W roku szkolnym 1960/61 rozpoczęła pracę  
w Liceum Pedagogicznym w Siennicy jako wychowaw-
czyni w internacie. W latach 1961 – 1969 była nauczy-
cielką języka rosyjskiego i wychowawczynią klasy w sien-
nickim Liceum Pedagogicznym. Następnie przez wiele 
lat pracowała jako nauczycielka języka rosyjskiego w Ze-
spole Szkół w Siennicy i w innych szkołach powiatu miń-
skiego. Nauczaniu języka rosyjskiego poświęciła łącznie 
40 lat pracy zawodowej. Dzisiejsze spotkania z Panią  
Marią są dla nas zaszczytem i dużą przyjemnością. 

Podczas spotkania każda z nas miała opowiedzieć krótko o sobie, swoim życiu  
i pracy.  W ciągu kilkunastu minut opowiedzieć całe życie! Było niełatwo, ale ciekawie, 
snułyśmy opowieści z wypiekami na twarzy. Okazuje się, że każdy „życiorys” to mate-
riał na książkę. Gdyby je połączyć, powstałby obraz rocznika „Matura 67”. W księdze 
tej byłby wspólny rozdział: praca zawodowa – w szkolnictwie, urzędach i wydawnic-
twach, ponadto liczne funkcje społeczne i doświadczenia ponad czterdziestu lat życia. 
Na naszych oczach dokonało się w Polsce i na świecie tak wiele zmian. Każda z nas do-
łożyła cegiełkę do wspólnego dzieła, choć mamy odrębne ścieżki życia – są wśród nas 
nauczycielki, dyrektorki szkół, redaktorki. Każda ma indywidualny wkład do wspólnej 
„biografii” – satysfakcję z dorosłych wychowanków, opracowane książki i artykuły, zre-
alizowane zadania w wielu dziedzinach życia. Rozwijamy też własne zainteresowania: 
malarskie, fotograficzne, muzyczne, podróżnicze. Tę kreatywność i ciekawość świata 
zaszczepiono nam między innymi w siennickiej szkole. 

W moim odczuciu tym, co nas szczególnie łączy, są właśnie siennickie korzenie, 
wspólne  przeżycia w najpiękniejszych młodych latach oraz hierarchia wartości wynie-
sionych z domu i z siennickiej uczelni. Specyficzna, twórcza atmosfera szkoły pozostała 
do dziś w naszej dobrej pamięci. Dziękujemy, Pani Mario, duża w tym Pani zasługa! 
Na spotkaniu było o czym mówić i co wspominać. Z sentymentem, nostalgią, ale także  
z satysfakcją. Takie chwile krzepią duszę i utrwalają przyjaźnie. 

Wartości wyniesione z siennickiej szkoły pomagają w dorosłym życiu osiągać wła-
ściwe cele. A współczesne spotkania absolwentów przywołują historyczną pamięć  
i uświadamiają nam, że siennicką historię nie tylko utrwalamy, ale nadal ją wspólnie 
tworzymy.

Maria Laskowska
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Wspólne chwile siennickich absolwentów z 1950 roku 

W październiku 2009 roku w Mińsku Mazowieckim, w domu Janiny Bąkówny (Pięt-
ki), odbyło się spotkanie absolwentów siennickiego Liceum Pedagogicznego z roku 
1950. Dołączył do nas zaproszony młodszy kolega Stanisław Woźnica. W miłej atmos-
ferze wspominaliśmy lata szkolne w Siennicy, trudne początki w okresie powojennym  
w gimnazjum oraz w liceum, trud i wysiłek nauczycieli przy ich niskim uposażeniu,  
a także niełatwe warunki nauki dla uczniów, przy braku podręczników. Mimo tych trud-
ności zostaliśmy znakomicie przygotowani do pracy pedagogicznej i wychowawczej.

Z ogromnym szacunkiem wspominam dyrekcję i nauczycieli, a także koleżanki  
i kolegów. W szkole panowała twórcza atmosfera dzięki inspiracjom i zaangażowaniu 
naszych nauczycieli. W późniejszej pracy pedagogicznej każdy z nas miał potrzebę 
ustawicznego kształcenia się i rozwoju, wszyscy ukończyli wyższe studia.

Miłe wspólne chwile podczas spotkania po latach wypełniły opowieści o naszych 
sukcesach, nowoczesnych metodach nauczania i licznych zawodowych doświadcze-
niach. Spotkanie zakończyło się wyjazdem do Siennicy i złożeniem kwiatów na gro-
bach zasłużonych sienniczan.

Marianna Górska

Koleżeńskie spotkanie siennickich absolwentów z 1950 r. w Mińsku Mazowieckim, 2009 r.
Stoją od lewej: Eugeniusz Osiński, Barbara Osiak (Kołodziejczyk), Marianna Duszczyk (Górska), 
Aniela Nieprzecka (Barcikowska), Maryla Gutowska (Serwatko), Danuta Gendek. Siedzą od lewej: 
Janina Bąk (Piętka), gościnnie Stanisław Woźnica, Janina Balas.
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Moja szkoła, moja praca

Moja szkoła, moja bitwa

Siennicką szkołę ukończyłem w 1981 roku. Chociaż w wyniku reformy systemu kształ-
cenia nauczycieli w szkole nie było wówczas kierunku pedagogicznego, duch historii i tra-
dycje oświatowe tej zasłużonej dla regionu i kraju uczelni były odczuwane przez wszyst-
kich uczniów specjalizujących się w innych zawodach potrzebnych na naszym terenie.

W 1992 roku na XI Zjeź-
dzie Absolwentów Siennic-
kich Szkół zostałem wybra-
ny na wiceprzewodniczące-
go Koła Sienniczan. Udział 
w jego pracach i gromadze-
niu eksponatów muzeal-
nych był dla mnie nie tylko 
miłym obowiązkiem, ale 
także zaszczytem.

Po latach zostałem wój-
tem Gminy Siennica. Bo-
gata w tradycje siennic-

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. 

W przerwie obrad XIV Zjazdu sienniczan w 2005 r.
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ka uczelnia wraz z niepowtarzalnym muzeum oświatowo-etnograficznym stanowiła 
zawsze wizytówkę gminy i powód do dumy dla jej mieszkańców. Dlatego rok temu,  
w trudnym dla niej czasie, jako gospodarz gminy i absolwent tej szkoły nie mogłem 
sobie wyobrazić Siennicy bez naszej szkoły. Podjąłem trudną, ale zakończoną powodze-
niem walkę o to, aby siennicka szkoła nadal istniała, a jej organem prowadzącym została 
Gmina Siennica. 

Jestem pewien, że była to najlepsza decyzja z czasu mojego urzędowania. Dzięki niej 
środowisko siennickie będzie nadal wzbogacane wartościami wynikającymi z historii  
i tradycji swej zasłużonej uczelni. 

Mam też nadzieję, że powiodą się plany otwarcia bazy rekreacyjno-turystycznej  
w zabytkowych pomieszczeniach poklasztornych, gdzie po remoncie znajdzie swą stałą 
siedzibę unikatowe siennickie muzeum. 

Zapraszam do Siennicy, do naszej szkoły i do obejrzenia cennych zbiorów muzeal-
nych siennickich szkół. Grzegorz Zieliński 

Wójt Gminy Siennica

Tu moje miejsce

„Moja”… Nigdy o tej szkole nie myślałam inaczej. Przychodziłam do niej jako nie-
spełna pięcioletnie dziecko przyprowadzana przez Mamę (wówczas nauczycielkę wy-
chowania fizycznego). Kiedy stanęłam przed wyborem szkoły średniej, w zasadzie nie 
miała konkurencji. Liczyła się tylko Siennica! Ukończyłam tu Technikum Mechaniczne 
w 1988 roku. 

Występy młodzieży podczas Dnia Edukacji Narodowej 16 października 2012 r.
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Lata szkolne to najpiękniejszy czas. Nauka tak (i to dość ostro), ale te wszystkie 
dodatki: rajdy, wycieczki, dyskoteki, przyjaźnie, wagary... Miałam ogromne szczęście, 
że trafiłam na swoich nauczycieli. Zawsze będę wdzięczna za to wszystko, czego od 
nich doświadczyłam. Mam na myśli nie tylko pochwały, których nam nie szczędzili, ale 
każde słowo krytyki, które prostowało nasze pokręcone pomysły. 

Los sprawił, że stoję teraz z drugiej strony stolika nauczycielskiego. Praca tutaj daje 
mi nie tylko satysfakcję, tak bardzo potrzebną w zawodzie, ale także poczucie bycia 
we właściwym miejscu. Tu znalazłam swoje miejsce. Tu czuję się dobrze. Tu jestem  
u siebie. 

Teraz moi synowie trzymają pałeczkę – są trzecim pokoleniem uczniów, a może  
i kiedyś w przyszłości nauczycieli naszej szkoły.

Anna Jackowska

Rodzinna historia

Nie tak łatwo napisać w kilku zdaniach o losach sienniczan, którzy kończyli naszą 
szkołę, a potem w niej pracowali. Pierwszym absolwentem, jeszcze rosyjskiej uczelni, 
który następnie został zatrudniony w szkole ćwiczeń przy polskim już Seminarium 
Nauczycielskim w Siennicy, był Antoni Królikowski. Poległ w wojnie polsko-bolsze-
wickiej w 1920 roku i to jemu jest poświęcony głaz pamiątkowy, do dziś znajdujący się 
w szkolnym ogrodzie. 

Lista absolwentów, a później pracowników szkoły, jest długa, a na niej znajduje się 
i moje nazwisko. Ta lista, gdyby ją ktoś zechciał rzetelnie sporządzić, obejmuje zresztą 
nie tylko nauczycieli, ale także pracowników administracji i obsługi szkoły. Moja żona 
jest tego dobrym przykładem. W moim natomiast przypadku tytułowe hasło rozdziału 
„Moja szkoła, moja praca” wyczerpuje: matura w Technikum Mechanicznym w 1975 
roku, a od 2009 roku praca na stanowisku kustosza szkolnego muzeum. Był także wcze-
śniej krótki, bo roczny, epizod, gdy pan dyrektor Stanisław Marek powierzył mi prowa-
dzenie lekcji historii w Zespole Szkół.

Jednak moje związki z siennicką szkołą, z jej gmachem, są o wiele głębsze. Wszak 
ja tu się urodziłem. W tym budynku mieszkaliśmy całą rodziną do 1966 roku. Moi 
dziadkowie i rodzice byli związani ze szkołą zawsze. Ojciec podczas okupacji ukończył 
na tajnych kompletach gimnazjum, następnie złożył egzamin maturalny, a potem przez 
wiele lat pracował w siennickich szkołach jako bibliotekarz i – przede wszystkim – 
nauczyciel języka polskiego. Mama także jest absolwentką naszej szkoły i także przez 
pewien czas była w niej zatrudniona jako nauczycielka, bibliotekarka i wychowawczyni  
w internacie. Wycierałem więc szkolne podłogi jako dziecko, gdyż zjeżdżanie ze scho-
dów było ulubioną zabawą! W szkolnym basenie, który powstał na początku lat sześć-
dziesiątych z wygrodzenia części stawu, nauczyłem się pływać, a swoją edukację rozpo-
cząłem w szkole ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym.

W 1971 roku trafiłem do Technikum Mechanicznego. Mimo moich raczej huma-
nistycznych zainteresowań, ta szkoła, jak mi się wydaje, bardzo korzystnie wpłynęła 
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na mój rozwój. Poszerzyła niewątpliwie moją wiedzę i zainteresowania o zagadnienia 
techniczne i mechaniczne. Na zajęciach warsztatowych zobaczyłem działanie wielu ob-
rabiarek. Poznałem np. pracę frezarki, tokarki i innych maszyn, no i ten warsztatowy 
zapach… – bardzo go lubię do dziś. Musiałem się też nauczyć posługiwania podstawo-
wymi narzędziami. To, jak się okazało, były umiejętności bardzo przydatne w życiu. 
Zajęcia teoretyczne z takich przedmiotów jak części maszyn czy rysunek techniczny  
z dzisiejszej perspektywy oceniam bardzo wysoko, mimo iż nie osiągałem tu jakichś 
sukcesów. Zawsze twierdzę, na podstawie własnego doświadczenia, że szkoła technicz-
na, szczególnie dla chłopca, ma więcej zalet niż ogólniak. Ta szkoła przecież nie za-
mknęła mi drogi do dalszego kształcenia na kierunkach humanistycznych.

Sporo się działo w szkole w tamtych czasach. Działały: spółdzielnia uczniowska, har-
cerstwo, szkolne koło PCK, kółka fotograficzne, modelarskie, nawet fryzjerskie, także 
zespoły muzyczne i chór pod opieką pana Włodarczyka, absolwenta naszego Liceum 
Pedagogicznego. Samorząd uczniowski chyba działał, ale był raczej mało samorządny. 
Organizowano za to sporo wycieczek, wyjazdów do warszawskich teatrów, wieczorków 
klasowych. Szkoła cieszyła się dobrą opinią. Trafiała do Siennicy młodzież nawet z da-
lekich stron, gdyż wszyscy chętni mogli zamieszkać w internacie, a i w osadzie można 
było wynająć stancję.

Dużą część wolnego czasu zajmował mi wtedy sport. W tamtych czasach mogliśmy 
wejść do szkoły wieczorem i skorzystać z sali gimnastycznej. Pan prof. Wojdalski darzył 
nas pełnym zaufaniem i nigdy się nie zawiódł. Mógł nam powierzyć klucze od szkoły, 

W siennickim muzeum w marcu 2010 r. po obradach Zarządu Stowarzyszenia sienniczan. Od prawej: 
Krystyna Bakuła – sekretarz Zarządu, kustosz muzeum Tadeusz Gnoiński, dyrektor Zespołu Szkół 
Małgorzata Podstawka i Lucyna Michalik – kronikarz Stowarzyszenia. 
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od sali gimnastycznej i magazynku ze sprzętem. Był pewien, że nie zniszczymy mienia 
szkolnego. Zimą potrafiliśmy się skrzyknąć z kolegami i odgarnąć śnieg z zamarznięte-
go basenu. Jazda na łyżwach i gra w hokeja były wtedy naszą pasją.

Zapamiętałem nauki pana prof. Kubajka: po co wszystko pamiętać, masz przecież 
tablice matematyczne, poradniki, encyklopedie itp. Pan dyr. Pańczyk obliczał z nami 
kratownice. Twierdził, że na klasówkach daje łatwiejsze zdania niż rozwiązywane 
wspólnie na lekcjach, bo nie chodzi o to, by ucznia „zaginać”. Pan prof. Marek nigdy 
nie podnosił głosu, a przecież na jego lekcjach panowała wzorowa cisza.

Zajęcia organizowano na zmiany, kończyły się nawet późnym wieczorem. Bywało, 
że elektrownia wyłączała prąd; wtedy, ku naszemu zadowoleniu, zajęcia się urywały. 
Czasami ratunkiem dla ucznia była wizyta u dentystki, która wzywała do gabinetu pod-
czas lekcji. Opieka stomatologiczna na miejscu była cennym osiągnięciem.

Matura przebiegła raczej bezstresowo. Egzaminowali nasi nauczyciele. Spora część 
absolwentów kończyła studia wyższe. Czasem tylko była to droga dłuższa – studia za-
oczne godzone z pracą zawodową, ale jednak zwieńczone zdobyciem tytułu magistra 
lub inżyniera. Dobrze to świadczy o przygotowaniu uczniów naszej szkoły i rozbudze-
niu ich aspiracji życiowych.

Po 34 latach od matury powróciłem do mojej dawnej szkoły – zaproponowano mi 
bowiem prowadzenie muzeum siennickich szkół. To niezwykła rodzinna historia.

Jednym z inicjatorów zbierania pamiątek przeszłości był mój dziadek Kazimierz 
Gnoiński. Seminarzyści doceniali wagę tego typu działalności i z zapałem gromadzili 
przedmioty codziennego użytku na mazowieckiej wsi, brali nawet udział w pracach 
wykopaliskowych na naszym terenie. Niestety, tamte zbiory uległy zniszczeniu podczas 
II wojny światowej. Kiedy zapadła decyzja o likwidacji Liceum Pedagogicznego, człon-
kowie Koła Sienniczan nawiązali do tamtej idei i podjęli decyzję o organizacji Izby 
Pamiątek. Przekazali wiele osobistych pamiątek z lat szkolnych: książek, podręczników, 
fotografii. Wielu absolwentów seminarium przekazało swoje wspomnienia. Chcieli 
uchronić od zapomnienia pamiątki z lat szkolnych oraz dorobek życiowy pokolenia, 
które jednoznacznie wskazywało, że miejscem kształtującym ich charaktery była sien-
nicka szkoła.

Pierwszym opiekunem zbiorów, udostępnionych zwiedzającym w 1973 roku, został 
w sposób naturalny, ze względu na posiadaną wiedzę o szkole, mój ojciec – Stanisław 
Gnoiński, polonista w Liceum Pedagogicznym. Jego następca, Stanisław Czajka, histo-
ryk pasjonat i długoletni dyrektor szkoły, bardzo powiększył zbiory. Doprowadził do 
poszerzenia ekspozycji o dział folklorystyczny i zgromadził wiele militariów obrazują-
cych trudną historię naszego kraju oraz udział sienniczan w walce o niepodległą Polskę. 
Możemy z całą odpowiedzialnością dziś stwierdzić, że sienniczanie ocalili dokumenty 
i inne materiały świadczące o wszechstronnym dorobku siennickich szkół, bogatej hi-
storii Siennicy oraz osiągnięciach zawodowych nauczycieli i wychowanków szkoły.

Funkcji kustosza siennickiego muzeum podjąłem się z dużym zadowoleniem  
i przystąpiłem do jej pełnienia z zapałem, zwłaszcza że zgodna jest z moimi zaintere-
sowaniami i historycznym wykształceniem. Zostałem kustoszem szkolnego muzeum  
w momencie, gdy zaszła potrzeba przeniesienia zbiorów z zabytkowych pomieszczeń 
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poklasztornych (które pilnie wymagają remontu) do budynku dawnych warsztatów 
szkolnych. Utrzymując koncepcję dotychczasowej ekspozycji, zbiory umieściliśmy  
w salach wystawowych obecnego zastępczego budynku, wykorzystując nowe gabloty. 
Zdążyliśmy z pracami na XV Zjazd absolwentów, który odbył się w maju 2009 roku. 

Czytam ostatnio wspomnienia sienniczan, porządkuję fotografie, dokumenty  
i zgromadzony księgozbiór, uzupełniam ekspozycję i projektuję nowe wystawy. Opro-
wadzam także zwiedzających, wśród których mamy cały przekrój społeczeństwa. Są to 
wycieczki klas szkolnych z Gminy Siennica, ale także z powiatu mińskiego, zorganizo-
wane grupy turystyczne z różnych regionów Mazowsza i kraju, turyści indywidualni  
i rodzinne grupy okolicznych mieszkańców. Uczniowie naszej szkoły mają odwiedziny 
w muzeum zaplanowane w programach pracy wychowawczej. Najbardziej wzruszające 
są spotkania siennickich absolwentów. W 50. rocznicę matury trafiają tu kolejne rocz-
niki. Przyjeżdżają też wnuki i prawnuki seminarzystów. Przy okazji różnych uroczysto-
ści muzeum zwiedzają oficjalni goście i przedstawiciele najwyższych władz.

Siennickie muzeum jest dla zwiedzających wielką atrakcją, przypomina i ilustruje 
bogate dzieje Siennicy i regionu. Tym bardziej praca nad poszerzaniem muzealnych 
zbiorów siennickich szkół i utrwalaniem historii daje mi dużo powodów do zadowole-
nia i satysfakcji.

Tadeusz Gnoiński

Z Siennicy w świat

Z Siennicą jestem związany wieloma więzami. Rodzinnymi, emocjonalnymi. Bar-
dzo trwałymi. Od dzieciństwa. Urodziłem się w niedalekiej Łękawicy, gdzie w cztero-
klasowej szkole podstawowej, w której rozpocząłem naukę w 1941 roku, kierowniczką  
i nauczycielką wszystkich przedmiotów była Maria Głodo, nauczająca do wybuchu 
wojny w Seminarium Nauczycielskim w Siennicy. Była życzliwa, cierpliwa wobec roz-
brykanych chłopców, ale i wymagająca. Gdy czegoś się nie nauczyłem, źle się czułem 
pod jej uważnym i smutnym wówczas spojrzeniem. Po wyzwoleniu wróciła do siennic-
kiego seminarium, a ja rozpocząłem naukę w Siennicy w pełnej szkole powszechnej, 
którą ukończyłem w 1948 roku.

Szkoła ta pozostawała jakby w cieniu Seminarium, 
a potem Liceum Pedagogicznego, które wywierały nań 
wpływ nie tylko samym istnieniem, ale tą atmosferą 
ośrodka kształcącego nauczycieli i organizującego od 
dawna życie lokalnej społeczności. Odbywały się tu bo-
wiem akademie z okazji ważnych rocznic, odczyty osobi-
stości politycznych z Warszawy, występy artystów, seanse 
filmowe kina objazdowego, pokazy gimnastyczne w wy-
konaniu uczniów. Stąd moja decyzja o zdawaniu egzami-
nu do Liceum Pedagogicznego; był też impuls ze strony 
rodziców, bym wybrał ten kierunek kształcenia. Egzamin 
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wypadł pomyślnie. Zostałem uczniem liceum i byłem nim do czasu przeniesienia sien-
nickiej szkoły do Gostynina w 1950 roku, a więc dwa lata. Niewiele to czasu, ale wystar-
czająco dużo dla ukształtowania się mojego charakteru, stosunku do obowiązków, do 
otoczenia, docenienia wartości wykształcenia i poznania różnych stron życia.

Gdy patrzę obecnie na lata spędzone w Siennicy, widzę niemałe ich znaczenie dla 
moich dalszych losów. Przede wszystkim ważni byli nauczyciele. Od razu wyłania się 
sylwetka lekko pochylonego, dostojnego starszego pana, Dyrektora Kazimierza Gno-
ińskiego, i Jego żony Hipolity, której zawdzięczam zrozumienie znaczenia w życiu ję-
zyków obcych. Znajomość języka rosyjskiego, którą wyniosłem dzięki Niej z liceum, 
niewiele wzbogaciłem na studiach.

W liceum nie miałem okazji kontynuować nauki języka niemieckiego, którego uczy-
łem się w szkole powszechnej w Siennicy, ale na studiach podjąłem naukę francuskiego, 
angielskiego i hiszpańskiego. Z czterech języków obcych zdałem egzaminy państwowe  
i posługuję się nimi swobodnie w mowie i w piśmie. Oczywiście pomogły mi w tym lata 
pracy za granicą. Ale gdybym nie spotkał takich nauczycieli, jak w siennickim liceum, 
mogłyby się pojawić opory i niechęć do nauki języków.

Już wówczas zacząłem interesować się sprawami międzynarodowymi. Kontynu-
owałem te zainteresowania w Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim, 
gdzie w 1952 roku zdałem maturę. Doprowadziły mnie one do Szkoły Głównej Służby 
Zagranicznej, na wydział dyplomatyczno-konsularny. Studia, trwające ponad cztery 
lata, ukończyłem w 1956 roku. Pozwoliły mi one na podjęcie pracy w MSZ.

Jako bardzo młody wówczas człowiek znalazłem się wśród ludzi, którzy byli zorien-
towani w sprawach dyplomacji, biegle znali języki obce, byli obeznani z problemami 
wielkiej i małej polityki międzynarodowej, posiadali umiejętność prowadzenia roz-
mów politycznych i negocjowania umów. Wśród nich było jeszcze sporo pracowników 
ze stażem w przedwojennym MSZ. Nie czułem się jednak „upośledzony” zawodowo. 
Razem ze mną przybyła duża grupa absolwentów SGSZ, około 40 osób. Byliśmy prawie 
we wszystkich departamentach. Przyglądano się nam uważnie, dawano różne trudne 
sprawy do załatwienia – „mają przecież wykształcenie specjalistyczne!”

Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że uczelnia dobrze przygotowywała swo-
ich absolwentów. Dyscypliny prawne wykładali znani profesorowie o bogatym dorob-
ku, jak Julian Makowski, były naczelnik wydziału prawnego w przedwojennym MSZ 
(pamiętam jego słowa: „mówiłem panu ministrowi Beckowi, że podpisanie układu  
o nieagresji z Niemcami w 1934 roku będzie dla nas niekorzystne”). Łącznie trzy większe 
grupy absolwentów pełnych studiów (ponad 100 osób) zostało przyjętych do resortu. 

W 1961 roku wyjechałem do Paryża. Była to nie tylko szkoła praktycznej dyploma-
cji, ale także wielki świat, który stanął przede mną otworem. Francuzi wówczas, mimo 
swoich trudności związanych z Algierią, dużą uwagę zwracali na stosunki z Polską  
i zabiegali, zresztą bardzo zręcznie, o wizyty na najwyższym szczeblu. Stąd w 1965 roku 
wizyta premiera Józefa Cyrankiewicza w Paryżu, a dwa lata później generała Charles’a 
de Gaulle’a w Warszawie. Miałem udział w przygotowaniu wizyty polskiego premiera.

Dzięki pracy w Paryżu zdobyłem umiejętność prowadzenia rozmów z ludźmi o róż-
nych poglądach, będących na różnych stanowiskach, precyzyjnego wyrażania swoich 
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myśli i słuchania rozmówcy, rzeczowości w pismach i notatkach służbowych wysyła-
nych do centrali MSZ, szanowania cudzych przekonań i opinii.

Zajmując się sprawami wewnętrznymi Francji, musiałem cały czas uczyć się tego 
kraju, pogłębiać znajomość języka francuskiego, poznawać zarówno ludzi rządzących 
Francją, jak i tych będących w opozycji. Mimo swego średniego statusu dyplomatycz-
nego (II sekretarz ambasady) docierałem do wielu nawet wysoko postawionych poli-
tyków. Pamiętam, że nawiązałem bardzo interesujące kontakty z jednym z byłych mi-
nistrów, działaczem Partii Socjalistycznej, który był członkiem delegacji tej partii na 
rozmowy w Moskwie z Nikitą Chruszczowem. Opowiadał mi o wielu aspektach tej 
wizyty (rozmowy z Chruszczowem trwały 8 godzin), m.in. o stosunkach ZSRR z NRD i 
RFN w kontekście Szczecina i rejonu. Moja notatka z tej rozmowy dotarła na najwyższe 
szczeble partyjne i rządowe w Warszawie, wzbudzając wielkie zainteresowanie. W zna-
nej szkole języka francuskiego Berlitza postanowiłem uzyskać świadectwo znajomości 
tego języka, dające mi prawo do nauczania francuskiego poza granicami Francji. Nie-
oczekiwanie poznałem tam nauczyciela, który był w składzie wojskowej misji Francji  
w Polsce w latach 1919 – 1921, razem z Charles’em de Gaulle’em. Opowiadał mi o swo-
jej ówczesnej pracy i atmosferze panującej w Polsce w latach dwudziestych. 

Ponieważ w przydzielonej mi problematyce polityki wewnętrznej Francji dużo miej-
sca zajmowała sprawa Algierii, po powrocie do Polski i kilku latach pracy w centrali 
MSZ znalazłem się na stanowisku I sekretarza w ambasadzie w Algierze. Była to zu-
pełnie nowa „szkoła” zawodu dyplomaty. Kraj niedawno uzyskał niepodległość po 132 
latach zależności kolonialnej. Zetknąłem się tu ze wszystkimi aspektami kraju kolonial-
nego, który uzyskał niepodległość w drodze walki zbrojnej, jak i w rezultacie bardzo 
odważnej polityki prezydenta de Gaulle’a. Następnym etapem mojej pracy był Bliski 
Wschód. Karierę dyplomatyczną zakończyłem w Brukseli, na stanowisku ambasadora 
w Belgii i Luksemburgu oraz pierwszego ambasadora Polski w Unii Europejskiej. Są 
to bogate doświadczenia zasługujące na szczegółowe ich przedstawienie, wykraczają-
ce jednak daleko poza krótkie wspomnienia. W 1995 roku przeszedłem na emeryturę  
i tak zakończyła się moja droga z Siennicy w świat. Patrząc wstecz, dostrzegam bardzo 
wiele wartości, które w moim życiu stanowiła Siennica i jej szkoła.

Stanisław Matosek

Siennickie wartości
Motyw siennickiej uczelni wielokrotnie powraca w moim życiu. Jako absolwentka 

Liceum Pedagogicznego w Siennicy otrzymałam, oprócz solidnej wiedzy polonistycz-
nej, także dobre podstawy z psychologii, pedagogiki i filozofii, czyli przedmiotów, które 
były w programie studiów filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Śpiewa-
jąc w siennickim chórze szkolnym, grając na skrzypcach i występując w „Weselu sien-
nickim”, zdobyłam cenne doświadczenia muzyczne, które mogłam rozwijać w Chórze 
Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego, zwiedzając z nim w młodym wieku wiele 
krajów Europy i otrzymując nagrody w międzynarodowych konkursach.
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Niemałą rolę odegrała 
kształtowana w siennic-
kim liceum wrażliwość na 
piękno muzyki, literatu-
ry i sztuki. Sprzyjała temu 
twórcza atmosfera koncer-
tów w wykonaniu artystów 
Filharmonii Narodowej i 
Warszawskiej Opery Kame-
ralnej pod dyr. Stefana Sut-
kowskiego, zapraszanych 
często do liceum, a także 
spektakli Teatru Ziemi Ma-

zowieckiej. Witałam zwykle wykonawców w imieniu samorządu szkoły. Jako uczennica 
liceum udzieliłam wywiadu dziennikarzowi jednego z pism na temat repertuaru wysta-
wianych sztuk, ich odbioru i naszych oczekiwań. Z przyjemnością wspominam częste 
wyjazdy młodzieży do opery i teatrów warszawskich.

Ważnym elementem kształcącym były przewidziane w programie liceum tygo-
dniowe wycieczki do różnych regionów kraju z wychowawczynią prof. Marią Urbano-
wicz i prof. Stanisławem Drabarkiem. Wyjazdy te umożliwiały poznawanie zabytków 
i historii Polski, w tym historii sztuki, a także kształciły naszą wrażliwość artystyczną  
i poczucie estetyki.

Miałam szczęście do nauczycieli, zarówno w liceum, jak i w szkole podstawowej  
w Stojadłach, gdzie wychowawczyni, Marianna Górska, sienniczanka, znakomity peda-
gog, przyjaciel młodzieży i społecznik, prowadziła między innymi lekcje śpiewu i szkol-
ny chór. Do dziś jest dla mnie wzorem wszelkich wartości i autorytetem. W Siennicy 
mogłam rozwijać muzyczne zainteresowania dzięki profesjonalizmowi prof. Bolesława 
Sawica. Humanistyczną wiedzę przekazywali nam poloniści – prof. Elżbieta Sawic i prof. 
Stanisław Gnoiński, pobudzając do twórczego myślenia i wskazując dodatkowe lektury. 
Wymagający matematyk i dyrektor liceum, prof. Władysław Urbanowicz, nawet huma-
nistów potrafił zmobilizować do nauki swego przedmiotu. W dobrej pamięci pozostaną 
fizyk prof. Stanisław Marek i jego żona Halina, nauczycielka matematyki, a także prof. 
Wanda Mirowska i prof. Zbigniew Wojdalski, dbający o naszą sprawność fizyczną.

Wzorem pedagoga i wspaniałego człowieka była wychowawczyni klasy, prof. Maria 
Urbanowicz, osoba przyjazna i serdeczna, o wysokiej kulturze, wymagająca wiele od 
siebie i innych. Stosując nowatorskie metody nauczania języka rosyjskiego, organizo-
wała konkursy i przeglądy piosenki. Do dziś znam wiele starych pieśni rosyjskich, któ-
rych nas nauczyła. Bez trudu zdałam później egzamin państwowy z języka rosyjskiego, 
mając dobre przygotowanie z liceum. 

Na kształtowanie postaw i charakterów uczniów miały wpływ osobiste autoryte-
ty pedagogów, wpajane nam wartości etyczne, a także atmosfera związana z bogatą 
historią siennickiej szkoły, którą odczuwaliśmy na co dzień, zwłaszcza w 1966 roku,  
w związku z obchodami setnej rocznicy powstania seminarium. Rok przed naszą ma-

Chór i orkiestra Liceum Pedagogicznego w Siennicy  
pod dyr. Bolesława Sawica; koncert w Siedlcach.
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turą ukazała się monografia siennickiej szkoły W służbie wsi i kraju, wydana w Ludowej 
Spółdzielni Wydawniczej. Nie przypuszczałam wtedy, że po latach będę pracować jako 
redaktor w tym właśnie wydawnictwie. Okazało się, że ówczesny prezes LSW Leon 
Janczak, kuzyn zasłużonego dla Siennicy ks. Łukasza Janczaka, zna doskonale histo-
rię siennickiej szkoły i mówi o niej z uznaniem. Wydaną w LSW książkę o Siennicy 
otrzymałam wówczas z miłą dedykacją. Z szacunkiem wspominają naszą szkołę także 
dziennikarze zapraszani na siennickie zjazdy absolwentów.

Siennicki wątek w mojej biografii pojawił się ponownie wtedy, gdy pracując w Kan-
celarii Senatu, pomagałam w organizowaniu wycieczek edukacyjnych młodzieży ze 
szkół siennickich do Parlamentu. W latach 2001 – 2012 gmachy Sejmu i Senatu zwie-
dziło kilkanaście grup szkolnych z Gminy Siennica: z Dłużewa, Grzebowilka, Starogro-
du, Siennicy, Żakowa i Nowej Pogorzeli. Zwykle wspólnie z prezesem Stowarzyszenia 
dr. Jerzym Smolińskim witaliśmy nauczycieli i uczniów w gmachu Parlamentu. Odwie-
dziły Sejm i Senat także szkoły z Mińska i Stojadeł. Były to dla młodzieży – jako przy-
szłych wyborców – swoiste lekcje wiedzy obywatelskiej. W 2012 roku grupa siennickich 
uczniów miała okazję spotkać senatora Andrzeja Persona, przewodniczącego senackiej 
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, i zrobić wspólne zdjęcie. 
Kilka lat wcześniej spotkał się z młodzieżą z Żakowa senator Henryk Górski, udzielając 
odpowiedzi na wiele pytań, zwłaszcza dotyczących procesu legislacyjnego i pracy parla-
mentarzystów w terenie. Przewodnicy otrzymywali od nas folder Siennica i okolice oraz 
zaproszenie do odwiedzenia siennickiej szkoły, jednej z najstarszych w Polsce.

W uroczystościach siennickich brali udział przedstawiciele samorządu wojewódz-
twa mazowieckiego, wielokrotnie były senator, a obecnie poseł Krzysztof Borkowski 

Wycieczka edukacyjna młodzieży z Grzebowilka z pedagogami w Senacie w 2007 r. Trzecia z  prawej: 
dyrektor szkoły Renata Jagiełło, obok Alina Trzeciak i Krystyna Zawadka. Od lewej: Maria Laskowska 
i prezes Stowarzyszenia sienniczan Jerzy Smoliński.
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oraz inni parlamentarzyści. 
Dyrekcja siennickiej szkoły 
była zapraszana na konfe-
rencje oświatowe w Senacie 
i posiedzenia senackich ko-
misji. 

Siennicki motyw poja-
wił się w 2012 roku podczas 
mojej wystawy fotografii 
„Uroda Bałtyku” w bibliote-
ce przy ul. Świętojańskiej 5 
w Warszawie. Wśród moich 
prac wydawniczych zapre-
zentowano w jednej z ga-
blot publikacje o siennickiej 
uczelni. Szczególnie miłym 

akcentem było przybycie na wystawę grupy zaprzyjaźnionych sienniczan. 
Od kilkunastu lat moje związki z Siennicą są bardzo bliskie ze względu na udział  

w pracach historyczno-wydawniczych Stowarzyszenia absolwentów. 
A czas zakreśla magiczne koła – siennickie inspiracje muzyczne z okresu liceum 

zaowocowały w roku 2005 powrotem do Siennicy z moim obecnym chórem Amici 
Canentes (który tworzą byli chórzyści UW) na patriotyczny koncert w kościele z okazji 
140 lat historii szkoły i 100-lecia strajku szkolnego. Pobyt w Siennicy wywarł na chó-

Warszawski chór Amici Canentes pod dyr. Pawła Straszewskiego (szósty z lewej w II rzędzie od góry)  
po koncercie w Siennicy w 2005 r. Pierwszy z prawej prezes Stowarzyszenia sienniczan Jerzy Smoliński.

Spotkanie sienniczan podczas  wystawy fotografii Marii 
Laskowskiej „Uroda Bałtyku" w Bibliotece m. st. Warszawy przy 
ul. Świętojańskiej 5. Od lewej:  Janina Zawilińska (Chełchowska), 
Emilia Jerzak (Gańko), Maria Laskowska, Stanisław Matosek, 
Antonina Rosłoniec, Ewa Jaworowska.
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rzystach bardzo pozytywne wrażenie, a nasze muzeum określono jako „sanktuarium 
patriotyzmu sienniczan”. 

Są zatem powody do dumy z naszej siennickiej uczelni, jej bogatej historii i tworzą-
cych ją ludzi. To wyjątkowe miejsce na mapie Mazowsza i kraju. 

Moim marzeniem, a jednocześnie wielką troską, jest szybka realizacja planu otwar-
cia ośrodka rekreacyjno-turystycznego w wymagającym obecnie remontu zabytkowym 
budynku poklasztornym i powrót zbiorów muzealnych do barokowych sal. Niezbędne 
jest w tym celu pilne pozyskanie środków finansowych na konserwację pomieszczeń 
dawnego seminarium. 

Regionalne centrum turystyczne w malowniczo położonej Siennicy, znanej z wa-
lorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz bogatej historii, ciekawych zabytków  
i niepowtarzalnego muzeum, stworzyłoby dla Siennicy nową perspektywę. Wierzę, że 
doczekamy uroczystego otwarcia prestiżowego dla Mazowsza centrum turystyki i kul-
tury, z niezwykłym siennickim muzeum w jego siedzibie i wpisującym się w architek-
toniczną całość patio, miejscem ważnych uroczystości, koncertów i spotkań z historią, 
która tak upodobała sobie Siennicę. 

Maria Laskowska

Gdy przyjechałam tu po raz pierwszy…

Gdy przyjechałam tu po raz pierwszy, zobaczyłam piękny ogród przed szkołą – upo-
rządkowane gazony w kształcie rozety i drzewa w długim szpalerze. Sylwetka budynku 

Spotkanie świąteczne kilku pokoleń sienniczan, połączone z występami młodzieży w Zespole Szkół  
w grudniu 2010 r. 
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dumnie kreśliła swój koniec i początek. Wielkie drzewo przed szkołą zaszumiało jednak: 
„Nic o mnie nie wiesz”. Historię czuło się w powietrzu. Niegdyś znane seminarium i li-
ceum pedagogiczne, przez krótki czas sierociniec, teraz Zespół Szkół. Tego dowiedziałam 
się później.

Na początku zostałam oprowadzona po długich korytarzach, których zabytkowa 
klasyczna linia świadczyła o bogatej przeszłości szkoły. Zobaczyłam wielki portret 
patronów szkoły, którzy ją stworzyli, pracowali wiele lat w seminarium i na tajnych 
kompletach, i nauczaniu poświęcili życie. To połączenie przeszłości ze współczesnością 
zrobiło na mnie wrażenie – frapowało i zachęcało do poznawania wszystkiego, co się 
łączy z tym miejscem. Dookoła tętniło życie. Uczniowie biegali, spacerowali po ogro-
dzie. Widać było, że dobrze się tu czują.

W trakcie pracy w siennickiej szkole z dnia na dzień poznawałam ludzi z nią zwią-
zanych. Na akademiach, z opowieści czy też obserwacji dowiadywałam się szczegółów 
z chlubnej przeszłości i pracowitej teraźniejszości szkoły. Spotkałam wielu ciekawych 
ludzi, wiele interesujących postaw. Widziałam nauczycieli, którzy razem z uczniami 
pracują przy porządkowaniu pomnika Patronów, pielęgnują ogród, dla których jest to 
wspólna sprawa i wspólne dobro. Zobaczyłam różne prace plastyczne wykonane w bar-
dzo ciekawych technikach na temat szkoły, jej Patronów, terenu, ogrodu. Widziałam, 
jaką inspiracją jest dla uczniów ten wyjątkowy „genius loci”.

Na zjeździe absolwentów i na spotkaniach rocznicowych (w 2011 roku minęło 145 
lat od założenia szkoły siennickiej) miałam okazję poznać wiele osób zrzeszonych  
w Stowarzyszeniu Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, który tworzyli to 
miejsce i chętnie tu wracają. Uczestniczą w wydarzeniach szkolnych, rocznicach, sym-
pozjach, konkursach, zawodach. Jest to dla nich ważne. Z taką samą radością przyjeż-
dżają na spotkania z młodzieżą, kultywują wiele tradycji.

Podobny cel ma wyjątkowe Muzeum szkół siennickich znajdujące się na terenie 
szkoły. Kustosz tego miejsca, pan Tadeusz Gnoiński, wnuk Patronów szkoły, zawsze 
chętnie opowiada o bogatych zbiorach, świadkach historii nauczania w tej placówce  
i o okolicy.

Ocalić te wartości od zapomnienia – to ambicja nie tylko absolwentów czy history-
ków związanych ze szkołą, ale również uczniów. Przy okazji różnych wizyt młodzież, 
jako obecny współgospodarz, angażuje się w pokazywanie gościom urokliwych zakąt-
ków ich szkoły, opowiada o jej historii.

Sztafeta pokoleń, współpraca i szacunek dla dzieła tych, którzy odeszli, oraz tych, 
którzy każdym dniem swojej pracy świadczą o tym miejscu – ten aspekt rzeczywistości 
w naszej szkole jest dla mnie najbardziej budujący, godny naśladowania i po prostu 
wyjątkowy.

To bezcenna lekcja, jak pamiętać i równocześnie patrzeć w przyszłość.

Magdalena Zygnerska
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Moja praca moją pasją

Ukończyłam siennickie Liceum Ogólnokształcące w 1995 roku. Wychowawczynią 
naszej klasy była pani prof. Marzena Augustyniak-Chojecka. Gdy wracam myślą do lat 
szkolnych, zawsze mile wspominam prof. Magdalenę Urbaniak – nauczycielkę mate-
matyki, oraz panią prof. Elżbietę Gałązkę – nauczycielkę chemii.

Jednak najlepsze wspomnienia wiążą się z moją ukochaną panią prof. Katarzyną 
Marschal-Gruszczyńską – nauczycielką języka angielskiego, bardzo ciepłą, serdeczną 
osobą. Mam wiele szacunku dla jej zaangażowania w pracę, cenię ją za to, że nie szczę-
dziła swojego prywatnego czasu uczniom, a zwłaszcza mnie. Ona pierwsza we mnie 
uwierzyła i pozwoliła rozwinąć się moim zdolnościom językowym. Teraz jako nauczy-
cielka w tej samej szkole staram się, tak jak ona, pomagać swoim uczniom.

 Siennicka szkoła nauczyła mnie, że w życiu najważniejsi są ludzie, że trzeba zawsze 
widzieć drugiego człowieka; zawsze szukać w uczniach tego, co dobre, a nie skupiać 
się na cechach negatywnych. Mogę powiedzieć, że praca jest moją pasją, która daje mi 
wiele satysfakcji.

Pobyt w siennickiej szkole wiąże się także ze wspaniałymi wspomnieniami prywat-
nymi. Z łezką w oku wspominam z koleżankami dyskoteki z udziałem kilkuset osób  
i późniejsze wieczorki, nasz autobus zwany świniolotem oraz spotkania w internacie.

 
Małgorzata Kobylińska

Występy młodzieży szkolnej podczas XIV Zjazdu absolwentów sienniczan w czerwcu 2005 r. 
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Skład Zarządu  
Stowarzyszenia Absolwentów  

i Wychowanków Szkół Siennickich  
w okresie od 30 maja 2009 r. do 8 czerwca 2013 r. 

Jerzy Smoliński – prezes Zarządu
Franciszek Witek – wiceprezes
Zdzisław Jałocha – wiceprezes
Irena Łukaszewska – skarbnik
Krystyna Bakuła – sekretarz

Członkowie Zarządu:
Stanisław Czajka
Tadeusz Gnoiński
Anna Jackowska
Katarzyna Karwowska 
Małgorzata Podstawka
Bolesław Sianecki
Stanisław Woźnica
Krystyna Zawadka

Komisja Rewizyjna:
Stanisław Kaczmarek – przewodniczący
Członkowie:
Janina Jurkowska
Teresa Małysz 
Ryszard Reszczyk

Lucyna Michalik – kronikarz
Katarzyna i Jarosław Karwowscy  
– prowadzenie strony internetowej
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Zespoły tematyczne:

Zespół Organizacyjny: 
Zdzisław Jałocha – przewodniczący
Jan Broda
Jan Michalik
Ryszard Reszczyk
Stanisław Woźnica

Zespół Historyczno-Wydawniczy:
Krystyna Bakuła – przewodnicząca
Scholastyka Bartoszczak-Gadaj
Stanisław Czajka
Marianna Górska
Maria Laskowska
Stanisław Matosek
Bolesław Sianecki
Wanda Skorek

Zespół ds. Muzeum Szkolnego:
Tadeusz Gnoiński – przewodniczący
Małgorzata Podstawka
Lucyna Czajka
Paweł Gadaj
Anna Jackowska
Lucyna Michalik
Jadwiga Maciejewska
Jadwiga Piskorz

Zespół ds. Socjalnych:
Krystyna Zawadka – przewodnicząca
Barbara Adamiec
Teresa Chabiera
Hanna Jakubowska
Janina Jurkowska
Maria Kowalczyk
Teresa Małysz




