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Wprowadzenie

W 2023 roku mija 160. rocznica wybuchu 
Powstania Styczniowego. Był to już kolejny, 
po kościuszkowskim i listopadowym, naro-
dowo-wyzwoleńczy zryw Polaków pragną-
cych odzyskać państwowość utraconą na 
rzecz zaborców. Było to też najdłużej trwające 
powstanie w naszej historii, niestety – kolejne 
zakończone niepowodzeniem.

Celem niniejszej publikacji jest przede 
wszystkim uczczenie okrągłej rocznicy 
wybuchu Powstania Styczniowego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem lokalnego wkładu 
społecznego w akcję wyzwoleńczą Polaków. 
Zakładamy, że jej lektura pozwoli podnieść 
poziom wiedzy wśród siennickiej społeczności 
o udziale jej przodków w zrywie powstańczym 
oraz o okolicznościach i samym Powstaniu 
Styczniowym w skali kraju. Potrzeba ciągłej 
edukacji w tym zakresie jest o tyle istotna, że 
nadal większa część miejscowej ludności nie 
posiada wystarczającej wiedzy o Powstaniu 
Styczniowym, w tym w kontekście swojej 

małej ojczyzny; ponadto istnieje wiele kwe-
stii spornych co do przebiegu walk, udziału 
ludności w powstaniu i miejsc jej pochów-
ków na terenie naszej gminy, co wymaga 
zaktualizowania. Pamiętając, że zaborca nie 
dopuszczał do godnego pochówku powstań-
ców i śmiertelnie karał za udzielaną im pomoc, 
ówcześni mieszkańcy naszej gminy potajem-
nie włączali się w powstanie, a wiele infor-
macji o powstańcach zachowała się jedynie 
w przekazie ustnym. Dopiero po odzyskaniu 
niepodległości (i jeszcze później) zaczęły się 
pojawiać źródła pisane, ujawniać dokumenty 
świadczące o tych bohaterskich i krwawych 
czynach wyzwoleńczych. Z tego też powodu 
mamy wiele niejasności, a niektóre kwestie są 
wręcz sporne dla historyków regionalistów. 
Być może „Siennickie echa Powstania Stycz-
niowego” stworzą okazję do skonfrontowa-
nia dotychczas posiadanej i ostatnio zdobytej 
wiedzy w celu wysnucia nowych wniosków 
i przybliżenia nas do historycznej prawdy.

Miejsca upamiętniające Powstanie Styczniowe  
na terenie Gminy Siennica:

– Pamiątkowa tablica z 3 listopada 2013 
r. umieszczona przed wejściem na cmentarz 
przykościelny w Siennicy. Wspomina mogiłę 
zbiorową powstańców z oddziału Kazimierza 
Kobylińskiego poległych na polach Żakowa 4 
listopada 1863 r. W siedleckich dokumentach 
kościelnych podano, że pochowano ich „przy 
kościele w Siennicy”, nie wiadomo jednak przy 
którym – drewnianym na wzgórzu, czy muro-
wanym za miastem.

– Wspólna mogiła Carossich na cmentarzu 
parafialnym w Siennicy – włoskich uczest-
ników Powstania Styczniowego, właścicieli 
majątku Lasomin.

– Mogiła śp. Grzegorza Wojdygi na cmen-
tarzu parafialnym w Siennicy – kołodzieja 
z Siennicy, oficera Wojsk Polskich z 1863 r.; 

dowodził oddziałem partyzanckim, który 
jeszcze w maju 1864 r. bił się pomiędzy Zgle-
chowem i Siodłem. W walce z Rosjanami 
poległo wówczas 12 powstańców, których 
pochowano w zbiorowej mogile na cmenta-
rzu parafialnym.

– Krzyż przydrożny w Bożej Woli na roz-
staju drogi do Cegłowa i Mieni z okresu II 
Rzeczypospolitej. Wzniesiony na pamiątkę 
wydarzeń z powstania 1863 r.

– Krzyże przydrożne przy drodze z Nowego 
Zglechowa do Siodła – jeden mały kamienny, 
drugi wysoki drewniany. Postawione w miej-
scu pochówku 12 powstańców styczniowych 
z oddziału Grzegorza Wojdygi. W okresie 
międzywojennym ekshumowano ich prochy 
i przeniesiono na cmentarz w Siennicy.
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Tematykę powstania na naszym terenie 
poruszało już kilku autorów w swoich 
publikacjach omawiając szczegółowo 

przede wszystkim działania wojenne. Pole-
cam lekturę prac Andrzeja Wociala Powstanie 
styczniowe 1863 r. w powiecie stanisławow-
skim. Rocznik Mińskomazowiecki, zeszyt 
5, 1999 r., Zygmunta Tomasza Gajowniczka 
Powstanie styczniowe na pograniczu Mazow-
sza, Podlasia i Lubelszczyzny. Przebieg, ślady 
i pamięć powstania w wiejskiej gminie Lato-
wicz – studium przypadku, Latowicz 2013, 
Bogusława Niemirki Bitwa pod Mienią 4 
listopada 1863 r. w tradycji powstańczej, Sien-
nica 2013 r. Piotra Wojdygi Grzegorz Wojdyga 
i jego oddział powstańczy1863 – 1864, Rocz-
nik Mińskomazowiecki, zeszyt nr 18, 2010 r. 
Cenna niewątpliwie jest też przedstawiona na 
sympozjum w Mińsku Maz. praca Wacława 
Pieńkowskiego i Stanisława Ciąćki Przebieg 
powstania styczniowego w 1864 – 1964 na 
terenie byłego powiatu stanisławowskiego 
[w] Materiały sesji popularno-naukowej 
w Mińsku Mazowieckim, 1964. Ci ostatni 
autorzy powołują się na relacje uczestników 
walk w naszej okolicy, które zbierali jeszcze 
w latach 30., gdy byli uczniami szkół średnich. 
Tu dodam tylko, że Wacław Pieńkowski jest 
absolwentem Seminarium Nauczycielskiego 
w Siennicy z 1932 r.

Ja, po ogólnym zarysowaniu genezy, prze-
biegu i skutków powstania, zajmę się sprawą 
pamięci o powstaniu w pokoleniach semi-
narzystów uczęszczających do Seminarium 
Nauczycielskiego w Siennicy. Materiałem źró-
dłowym będą dla mnie „Jutrzenki”, pisemka 
opisujące szkolne wydarzenia, wydawane 
przez uczniów w latach 1919 – 1933, znaj-
dujące się w zbiorach Sienickiego Muzeum 
Szkolnego.

Siennica w 1863 r. leżała w Guberni War-
szawskiej utworzonej przez Rosjan w 1844 r. 
Gubernia podzielona była na 13 powiatów, 
w tym nowomiński, w którym znalazło się 
miasto Siennica obok Cegłowa, Kałuszyna, 
Karczewa, Kołbieli i Latowicza. Natomiast 
powstańczy Rząd Narodowy, znosząc ten 
podział administracyjny, wprowadził woje-
wództwa i w myśl tego podziału Siennica zna-
lazła się w województwie mazowieckim.

Wśród przyczyn wybuchu powstania 
wymienia się narastający ucisk Polaków 
zamieszkujących ziemie zaboru rosyjskiego 
jak i ich pragnienie odzyskania suwerenno-
ści. Już po upadku powstania listopadowego 
Królestwo Polskie pozbawione zostało wszel-
kiej autonomii. We wszystkich dziedzinach 
życia społecznego mieliśmy do czynienia 
z coraz wyraźniej postępującą rusyfikacją oraz 
indoktrynacją. W tej sytuacji pojawiły się idee 
dążenia do wywalczenia niepodległego oraz 
suwerennego bytu dla Polski, a Polacy po raz 
kolejny gotowi byli stawić czoła rosyjskiemu 
caratowi mimo, że zdawali sobie sprawę 
z wewnętrznych i zewnętrznych uwarunko-
wań wpływających na sytuację polityczną. Ci 
Polacy, którzy reprezentowali poglądy umiar-
kowane myśleli raczej o stopniowym wymu-
szaniu na władzy coraz większej autonomii dla 
Królestwa, dopuszczali myśl o ewentualnym 
powstaniu, ale przy pomocy Wielkiej Bryta-
nii i Francji. Tych dziś nazywamy „białymi”. 
Poglądy radykalne reprezentowali „czerwoni”. 
Dążyli do zbrojnego powstania narodowego 
i walki o pełną niepodległość Polski. Jedni 
i drudzy zdawali sobie sprawę z potrzeby 
reform społecznych, a przede wszystkim 
uwłaszczenia chłopów.

Wybuch powstania został poprzedzony 
wieloma manifestacjami patriotycznymi na 
terenie Warszawy, które były krwawo tłu-
mione. Iskrą zapalającą zryw narodowy była 
tzw. „branka” czyli przymusowy pobór do 
wojska rosyjskiego młodzieży polskiej. Trzeba 
pamiętać, że po odbyciu 25-letniej służby 
w armii rosyjskiej mało kto wracał w rodzinne 
strony. Wielu ginęło na odległych terenach 
imperium rosyjskiego walcząc w obcym mun-
durze i za sprawy, z którymi się nie utożsamiał.

Według planów spiskowców do walki, obok 
siebie, mieli stanąć zarówno Polacy, Litwini 
jak i Rusini zamieszkujący ziemie Polski 
przedrozbiorowej, by wspólnie walczyć z car-
skim zniewoleniem i pańszczyzną. I rzeczy-
wiście, powstanie ogarnęło wszystkie tereny 
Królestwa Polskiego i Ziem Zabranych przez 
cara ale nie w takim samym stopniu. Spośród 
ok. 1200 bitew i potyczek rozegranych podczas 
powstania ok. 950 odbyło się w Królestwie, 
240 na Litwie i tylko 35 na Rusi. Symbolem 
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powstańców było godło symbolizujące Orła, 
Pogoń i Archanioła, czyli herby Polski, Litwy 
i Rusi.

Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił 
dokument wzywający do walki z zaborcą, 
obiecując, że w wolnej Polsce zniesione 
zostaną różnice stanowe. Deklaracja ta miała 
przyciągnąć do powstania ludność wiejską. 
Obiecywano, tej dyskryminowanej dotych-
czas części społeczeństwa, zniesienie pańsz-
czyzny i przyznawano chłopom na własność 
uprawianą przez nich ziemię. Manifest był 
kluczowym dokumentem dla procesu eman-

cypacji społecznej i politycznej w Polsce. 
Wszyscy mieszkańcy Polski mieli otrzymać 
polskie obywatelstwo, bez względu na pocho-
dzenie społeczne, narodowość i wyznanie. 
Niestety, masy ludowe pozostały obojętne na 
hasła walki o niepodległość, a nawet czasem 
wrogie. Gdy w marcu 1864 r. władze carskie 
wydały dekret o uwłaszczeniu chłopów, miało 
to duży wpływ na postawę tej grupy społecz-
nej i przyczyniło się do wygaśnięcia wojny 
partyzanckiej.

Patrząc realistycznie, widzimy że powstanie 
nie miało szansy powodzenia. Już w momencie 

Królestwo Polskie, 1820
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jego wybuchu Imperium Rosyjskie dyspono-
wało aż 100. tysięczną armią wobec zaledwie 
6-7 tyś. powstańców. Pod koniec powstania 
liczbę rosyjskich żołnierzy szacuje się nawet 
na ok. 400 tyś. Co prawda przez oddziały 
powstańcze przewinęło się ok 200 tyś. ludzi, 
ale byli oni czynni tylko okresowo. Wielka 
dysproporcja dotyczyła także uzbrojenia. Par-
tyzanci często nie mieli broni palnej. Używali 
broni myśliwskiej, obsadzali kosy na sztorc. 
Stawali często przeciw rosyjskiej artylerii, 
którą sami nie dysponowali. Wojsko polskie 
było wspomagane przez Polaków ze wszyst-
kich zaborów, emigrację, a także przedsta-
wicieli innych narodów, jednak wobec sił 
wroga powstańcy byli praktycznie bezsilni. 
Zauważmy na koniec, że powstańcza armia 
nie dysponowała właściwie regularnym, 
wyszkolonym wojskiem, a przeciwstawiła się 
zawodowej, dobrze wyszkolonej i uzbrojonej, 
zaprawionej w wojnach armii rosyjskiej.

W początkowej fazie powstańcy odnieśli 
kilka sukcesów. Udało się ograniczyć mobil-
ność wojsk rosyjskich opanowując ważne 
drogi. Rosjanie oddali prowincję powstań-
com, a sami przebywali w garnizonach znaj-
dujących się w większych miastach. Po pierw-
szym okresie, kiedy to jeszcze działała zasada 
zaskoczenia przeciwnika, walki prowadzone 
w sposób podjazdowy przybrały charakter 
partyzancki. Należy także odnotować fakt 
współpracy zaborców przeciw powstaniu. 
W lutym 1863 r. w Petersburgu Rosja i Prusy 
podpisały układ o współpracy prusko-rosyj-
skiej przy zwalczaniu powstańców.

Duże znaczenie dla przebiegu powstania 
miała postawa jego dowódców. Pierwszym, 
jak mówiono wtedy, dyktatorem, został przed-
stawiciel „czerwonych” Ludwik Mierosławski. 
Był szanowanym teoretykiem wojskowości, 
lecz kierował powstaniem tylko niecały mie-
siąc. Większość powstania spędził poza grani-
cami ziem polskich. Kolejny, zdolny dowódca, 
przedstawiciel „białych” Marian Langiewicz, 
stał równie krótko na czele powstania. Zdążył 
odnieść kilka zwycięstw ze swoim oddziałem, 
ale szybko dostał się do niewoli austriackiej. 
Kolejnym, i w zasadzie już ostatnim dykta-
torem powstania, został Romuald Traugutt. 
Lecz kiedy jesienią 1863 roku przejął dowo-

dzenie i zreorganizował władze powstańcze 
oraz oddziały zbrojne, losy powstania były już 
przesądzone.

Jednak fenomenem nazywają historycy 
zorganizowanie przez powstańców świetnie 
działających struktur konspiracyjnych, które 
miały znamiona instytucji państwowych. 
Tajemne państwo polskie potrafiło stwo-
rzyć struktury administracyjne. Na czele 
stał Rząd Narodowy, w którym wydzielono 
funkcje ministerstw Spraw Zagranicznych, 
Spraw Wewnętrznych, Wojny, Skarbu i Prasy. 
Sprawnie działał system podatkowy i spra-
wiedliwości. Rząd przedstawiał siebie jako 
jedyną legalnie działającą władzę. Niższymi 
szczeblami administracji były zarządy woje-
wódzkie, powiatowe, miejskie, gminne i para-
fialne. Zorganizowano sprawnie działający 
system komunikacji. Jak widać z tego w sprawę 
powstania były zaangażowane masy cywilów. 
Dowodzi to ogromnego poparcia w narodzie 
idei powstania.

Nasi krajanie, tacy jak Ludwika Dłużewska 
z domu Carossi, wraz z braćmi uczestniczyła 
w powstaniu styczniowym, przenosząc kore-
spondencję i rozkazy. Taką rolę często pełniły 
kobiety, a dwory ziemiańskie były często rzą-
dowymi agencjami pocztowymi. Brat Ludwiki 
Bronisław zmarł w 1931 r. w Warszawie jako 
porucznik weteran. Syn znanego wydawcy, 
właściciela Nowodworu Adama Dzwon-
kowskiego, Stanisław, wziął również udział 
w powstaniu styczniowym. Dowodził oddzia-
łem, który walczył w okolicach Tykocina.

Herb Romanowów
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Na stronie internetowej Wirtualny Sztetl 
Siennica znajdujemy informację że w czasie 
powstania styczniowego grupa Żydów z Sien-
nicy zaangażowała się po stronie powstańców. 
Zbierali odzież, żywność i lekarstwa, pośred-
niczyli w przekazywaniu meldunków. Wspo-
mina się żydowskiego kupca Ajzyka Gutgolda 
z Siennicy, który był organizatorem działalno-
ści konspiracyjnej.

Bogusław Niemirka przytacza historię 
burmistrza Siennicy Sawickiego, który 
miał zostać obity przez członków żandar-
merii powstańczej za zbyt gorliwe wyko-
nywanie poleceń władzy rosyjskiej. Miał 
on bowiem obowiązek natychmiastowego 
informowania o pojawieniu się w okolicy 
powstańców.

Działalność „państwa tajemnego” wpły-
nęło też na następne pokolenia. Józef Piłsudski 
ocenił, że „Wielkość naszego narodu w wielkiej 
epoce 63-ego roku istniała, a polegała ona na 
jedynym może w dziejach naszych Rządzie, 
który nieznany z imienia, był tak szanowany 
i tak słuchany, że zazdrość wzbudzić może we 
wszystkich krajach i u wszystkich narodów.”

Przebieg powstania styczniowego charak-
teryzowała duża ilość niewielkich potyczek. 
Spośród bitew można wyróżnić te mające duże 
znaczenie. W pierwszych miesiącach powsta-
nia udało się odnieść kilka spektakularnych 
sukcesów. Już 3 lutego 1863 r. pod Węgrowem 
powstańcy, mimo złej pozycji, mając przeciwko 
sobie nawet rosyjską artylerię, zwyciężyli zada-
jąc przeciwnikowi dwukrotnie większe straty 
w ludziach niż ponieśli sami. Bitwę nazwano 
„polskimi Termopilami.” Generałowi Apoli-
naremu Kurowskiemu w Sosnowcu w dniach 
6 – 7 lutego1863 r. udało się zwyciężyć Moskali 
i wyzwolić region, tworząc lokalną republikę 
powstańczą w granicach administracyjnych. 
Dzięki zdobyciu miasta powstańcy zyskali 
broń i pieniądze i na dwa tygodnie przejęli 
władzę nad Zagłębiem Dąbrowskim. Tego 
samego dnia pod Siemiatyczami odbyła się 
największa bitwa całego powstania, niestety, 
przegrana. Była największą z powodu udziału 
w niej liczby walczących (ok. 6500 żołnierzy 
po obu stronach). O przegranej zadecydował 
m.in. brak współdziałania między naszymi 
dowódcami, gdyż przewaga liczebna była po 
stronie polskiej.

Gdy dziś patrzymy na główne bitwy 
powstania styczniowego, widzimy pewną 
prawidłowość. Zwycięstwa miały miejsce na 
początku wojny, a potem coraz częściej zda-
rzały się porażki. Działo się tak dlatego, że 
przestał działać efekt zaskoczenia, a po kilku 
miesiącach walk dobrze uzbrojona i liczna 
armia rosyjska zyskiwała coraz większą prze-
wagę. Wiosną 1864 roku powstanie wygasło. 
Szacuje się, że po stronie polskiej poległo ok. 
20 tyś. żołnierzy.

W okolicach Siennicy historycy nie odno-
towali spektakularnych wydarzeń związanych 
z powstaniem. Jednakże nie znaczy to, że spo-
łeczeństwo przeszło obojętnie wobec zrywu 
narodowego. W kilku źródłach wspomina 
się o uczestnikach powstania pochodzących 
z Siennicy i najbliższej okolicy. Mówi się też 
o epizodach wojennych.

Grzegorz Wojdyga 30-letni kołodziej z Sien-
nicy zorganizował w 1863 r. partię powstań-
czą. Działał w lasach między Siennicą, Mienią 
i Cegłowem. Wypuszczał się na drogę War-
szawsko-Siedlecką atakując mniejsze oddziały 

Pocztówka z powstania – herb
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rosyjskie. Jesienią 1863 r. jego oddział został 
otoczony pod Mienią przez wroga i rozbity. 
Wojdyga uszedł z życiem i ponownie zorga-
nizował swój oddział. Był aktywny jeszcze 
wiosną 1864 r. działając w okolicach Siennicy, 
Cegłowa, Mieni i Mińska. W maju, między 
Siodłem a Zglechowem, doszło do kolejnej 
potyczki w rezultacie której oddział Wojdygi 
został rozbity, a poległych 12. powstańców 
pochowano na miejscu w lesie. Dopiero w 1922 
r. zostali przeniesieni na cmentarz siennicki. 
Grzegorz Wojdyga opuścił Siennicę, do której 
jednak powrócił po wielu latach. Zmarł w Sien-
nicy 8 lutego 1922 r. jako weteran powstania, 
oficer wojsk polskich, co możemy przeczytać 
na nagrobku.

Kazimierz Kobyliński był właścicielem 
majątku Zalesiany w białostockiem. Były to 
tereny administracyjnie przynależne bezpo-
średnio Cesarstwu Rosyjskiemu. W 1863 r 
miał już 46 lat i dużą rodzinę. Jednak posta-
nowił pójść do powstania, mimo że nie miał 
doświadczenia wojskowego. Towarzyszyli 
mu dwaj synowie i jeszcze inni krewni. 
Początkowo dowodził oddziałem operują-
cym w Puszczy Sokulskiej, później, latem 
1863 r. przedarł się na tereny Królestwa, na 
Podlasie. Jego oddział kawalerii wyróżniał 
się ubiorem i dobrym uzbrojeniem. Jesienią 
partyzanci „partii litewskiej”, jak ich nazy-
wano , pojawili się na Mazowszu w okolicach 
Kałuszyna. Na początku listopada Kobyliński 
dostał rozkaz wyruszenia w kierunku Miń-
ska. 4 listopada, pod Mienią, natknął się na 
walczący z Rosjanami inny oddział partyzan-
tów. Partia litewska natychmiast włączyła się 
do walki. Okazało się jednak, że siły rosyj-
skie były dużo większe i przejęły inicjatywę. 
Powstańcy wydali rozkaz do odwrotu, który 
zamienił się w ucieczkę. Wtedy, jak potem 
napisano w aktach, na „Żakowskim polu” 
zginął Kazimierz Kobyliński. Jego i jeszcze 
siedmiu zabitych towarzyszy pochowano na 
siennickim cmentarzu. Warto przytoczyć treść 
dokumentu za Bogusławem Niemirką, gdyż 
jest to jedno z bardzo nielicznych świadectw 
wydarzeń powstania styczniowego bezpośred-
nio związane z Siennicą.

„Działo się w Mieście Siennicy dnia siód-
mego Listopada tysiąc ośmset sześćdziesiątego 

trzeciego roku. (…) Stawili się (…) i oświad-
czyli , że dnia dzisiejszego o godzinie dwunastej 
w południe znaleźli dwóch żołnierzy polskich 
na Żakowskim polu bitwy z których jeden miał 
świadectwo Mateusza Polkowskiego z Gminy 
Mścichy w Augustowskim z Wsi Karwowa lat 
czterdzieści dziewięć mający, a drugi Krupi-
szewski z okolic Brześcia lat około trzydzieści 
mający. W dniu następnym przywieziono sze-
ściu poległych, z których jeden był Kobylański 
Naczelnik oddziałów Polskich lat około pięć-
dziesięciu mający, obywatel z okolicy Białego 
Stoku, zostawił żonę i dzieci: pięciu zaś róż-
nego wieku. Nazwisk , imion oraz pochodzenia 
onych niewiadomo – wszystkie ciała na cmen-
tarzu Siennickim pochowane Po przekonaniu 
się naocznie o haniebnych zadanych ich ranach 
(…) Akt ten stawającym przeczytany przez Nas 
tolylko podpisany został, gdyż stawający pisać 
nieumieją. Xiądz Feliks Świętochowski Admi-
nistrator Parafii Siennickiey utrzymujący akta 
Stanu Cywilnego.”

3 listopada 2013 r. na murze przykościel-
nym w Siennicy umieszczono tablicę upamięt-
niającą Kazimierza Kobylińskiego i pozosta-
łych poległych powstańców.

Mamy informacje o udziale w powstaniu 
styczniowym zarówno okolicznych chłopów, 
jak i mieszczan oraz przedstawicieli ziemiań-
stwa. Partia Grzegorza Wojdygi składała się 
wyłącznie z chłopów. Do partii Marcina 
Borelowskiego działającego głównie na Pod-
lasiu i Lubelszczyźnie należało kilkudzie-
sięciu chłopów z okolic Kuflewa, Kałuszyna 
i Siennicy oraz mieszkańcy miast: Mińska, 
Stanisławowa, Latowicza, Kałuszyna i Sien-
nicy. Na cmentarzu parafialnym w Siennicy 
znajdujemy groby rodziny Carossich, któ-
rej członkowie walczyli w powstaniu. Na 
cmentarzyku przykościelnym spoczywają 
członkowie rodziny Dłużewskich, której 
przedstawicieli również znajdujemy wśród 
walczących powstańców. Dotyczy to także 
rodziny Dzwonkowskich.

Jeszcze podczas trwania powstania społe-
czeństwo polskie poddane zostało bezwzględ-
nym represjom. W krótkim czasie wiele tysięcy 
Polaków, zaangażowanych w powstanie, 
zostało zesłanych na Syberię, skonfiskowano 
ponad 1500 majątków szlacheckich. Władze 
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rosyjskie przystąpiły do wzmożonej rusyfi-
kacji społeczeństwa polskiego. W 1867 znie-
siono resztę autonomii Królestwa Polskiego, 
nazywanego odtąd Krajem Nadwiślańskim. 
Wielu miastom Królestwa Polskiego odebrano 
prawa miejskie, co zahamowało ich rozwój. 
Skasowano również wszystkie te klasztory 
w Królestwie, które były głównymi ośrodkami 
polskiego oporu. Szczególnie krwawo Rosjanie 
rozprawili się z powstaniem na Litwie.

W Siennicy po powstaniu styczniowym 
nastąpiły duże zmiany. Przede wszystkim 
w 1864 r. nastąpiła kasata zakonu oo. Refor-
matów. Trzeba przyznać, że duchowieństwo 
polskie czynnie poparło powstanie. Wielu 
księży zostało skazanych na karę śmierci 
albo zesłano ich na Sybir. Siennicka parafia 
rzymsko-katolicka zyskała kościół, stary, 
drewniany rzeczywiście był już w złym stanie. 
Natomiast w części budynku poklasztornego 
w 1866 r. utworzono Kursy pedagogiczne dla 
nauczycieli ludowych przekształcone następ-
nie na Seminarium Nauczycielskie. Organi-
zacja szkoły kształcącej wiejskich nauczy-
cieli i umieszczenie jej w Siennicy nie było 
przypadkowe. Miało ono na celu realizację 
planów zaborcy, wynaradawiania polskiego 
społeczeństwa. Wydawało się Rosjanom, że 
najłatwiej im będzie rusyfikować środowisko 
wiejskie zawdzięczające, w ich mniemaniu, tak 
wiele władzy carskiej. Sprzyjającą okoliczno-
ścią była też potrzeba wykorzystania budynku 
i terenu poklasztornego. W 1870 r. Siennica 
utraciła prawa miejskie, została zdegradowana 
do rangi osady.

Powstanie Styczniowe zakończyło się klę-
ską, jednak pomimo tego i represji jakie spo-
tkały Polaków, zaborcom nie udało się złamać 
w narodzie ducha oporu. Dopiero jednak po 
I wojnie światowej powstały warunki pozwala-
jące myśleć realnie o odzyskaniu suwerennego 
państwa polskiego.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. żyli 
jeszcze w Polsce ludzie pamiętający powstanie 
i nieliczni już ci, którzy brali w nim czynny 
udział. Należy podkreślić, że państwo otoczyło 
uczestników powstania styczniowego opieką 
doceniając ich patriotyczną postawę. Wielka 
w tym zasługa Józefa Piłsudskiego, który był 
wychowany w duchu szacunku dla powstań-

ców 1863 r. Już w 1919 r. Józef Piłsudski w oko-
licznościowym rozkazie stwierdził: „Dla nas, 
żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 są 
i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski wal-
czącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu 
cnót żołnierskich, które naśladować będziemy.” 
Weteranom przyznano prawo noszenia mun-
durów Wojska Polskiego. Przygotowano odpo-
wiedni wzór munduru w kolorze granatowym. 
Na rogatywkach widniał orzełek ze złotymi 
cyframi 1863 i dużą literą W. Szeregowych 
żołnierzy oraz podoficerów awansowano do 
stopnia podporucznika Wojska Polskiego, 
a oficerów awansowano na wyższe stopnie. 
Oddawano im publicznie honory. Otrzymali 
też od młodego, i pamiętajmy, biednego wtedy 
państwa, dożywotnią pensję.

Komisja państwowa, po weryfikacji dostęp-
nych dokumentów, przyznała prawa weterana 
3644 osobom. W 1932 r. żyło już ich tylko ok. 400.

Pułki Wojska Polskiego przybierały sobie 
za patronów bohaterów powstania stycz-
niowego. W kilku miastach (np. Warszawa, 
Kraków) powstały Domy Weterana, organi-
zowano specjalne schroniska. Umożliwiano 
weteranom odpoczynek w ziemiańskich 
dworach. Odznaczano weteranów Krzyżami 
Walecznych i Virtuti Militari, a także Meda-
lami i Krzyżami Niepodległości (od 1930 r.) 
Polegli i zmarli powstańcy 1863 roku zostali 
odznaczeni przez prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego 21 stycznia 1933 roku Krzy-
żem Niepodległości z Mieczami. Otrzy-
manie państwowego odznaczenia wiązało 
się ponadto z pewnymi przywilejami: m.in. 
zniżką na bilety kolejowe, pierwszeństwem 
przy obsadzaniu stanowisk państwowych 
w urzędach i przedsiębiorstwach. Dzieci 
odznaczonych miały pierwszeństwo przy 
przyjmowaniu do szkół. Okres działalności 
zmierzającej do odzyskania niepodległości 
można było zaliczyć do wysługi emerytal-
nej itd.

Szczególnie uroczysty charakter miały 
obchody „okrągłych rocznic wybuchu powsta-
nia, a więc w 1923 i 1933 r. Niestety, na Zjeździe 
Weteranów w Warszawie w 1938 r. spośród 52 
jeszcze żyjących weteranów pojawiło się już 
tylko kilkunastu, którym stan zdrowia na to 
pozwolił.
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W całej Polsce rokrocznie odbywały się 
uroczystości upamiętniające powstanie stycz-
niowe. Powstały towarzystwa przyjaciół wete-
ranów, organizowano bale dochodowe, zbiórki 
pieniędzy, akademie i wieczornice.

W Seminarium Nauczycielskim w Siennicy 
było podobnie. Uczniowie i ich wychowawcy 
pamiętali o tym trzecim wielkim zrywie 
narodowowyzwoleńczym Polaków. Organi-
zowano uroczyste akademie, składano wieńce 
na grobach powstańców znajdujących się na 
pobliskim cmentarzu. Wiadomości o tych 
wydarzeniach znajdujemy we wspomnieniach 
naszych wychowanków, a także na łamach 
„Jutrzenki” pisma uczniów seminarium, które 
jest dzisiaj bezcenną kopalnią wiedzy o życiu 
szkoły w latach dwudziestych i trzydziestych 
XX w.

Śpiewano pieśni takie jak „Marsz strzelców” 
Władysława Anczyca … 
Hej, strzelcy, wraz, nad nami Orzeł Biały, 
a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. 
Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią 
strzały, a lotem kul kieruje Zbawca Bóg! 
 
Więc gotuj broń i kule bij głęboko, o ojców 
grób bagnetów poostrz stal. 
Na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko, hej, 
baczność! Cel! I w łeb lub serce pal! 

 
Hej trąb, hej trąb strzelecką trąbką w dal! 
A kłuj, a rąb! I w łeb lub serce pal!
… czy Wincentego Pola „ W krwawym 
polu…”, 
W krwawym polu srebrne ptaszę, 
poszli w boje chłopcy nasze. 
 
Hu! ha! Krew gra! 
Duch gra! Hu! ha! 
Niechaj Polska zna, 
jakich synów ma. 
Obok Orła znak Pogoni, 
poszli nasi w bój bez broni. 
 
Hu! ha! Krew gra! 
Duch gra! Hu! ha! 
Matko Polsko, żyj, 
Jezus, Maria, bij!

…recytowano ponadto poezje, odczy-
tywano fragmenty prozy. Szkolna orkiestra 
występowała z okolicznościowym koncertem.

W „Jutrzence” nr 1-2 z 1923 r. odnotowano, 
że Sekcja Dramatyczna w dniu 27 stycznia 
urządziła wieczornicę poświęconą czci boha-
terów powstania 1863 r. Podczas tej uroczy-
stości jeden z uczniów Marian Dobrowolski 
wygłosił referat pt. „Rok 1863”, a inny Kazi-
mierz Żarski przedstawił sylwetkę Romualda 

Powstanie styczniowe – bitwa
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Traugutta, ostatniego dyktatora powstania. 
Natomiast Grzegorz Wojtkowski przedstawił 
wzruszający obrazek z walk powstańczych: 
„Ochotnicy na stracenie”, a Henryk Kwieciń-
ski z „Żołnierza Polskiego” odczytał nazwiska 
weteranów, odznaczonych ostatnio krzyżami 
Virtuti Militari i Krzyżami Walecznych. Cała 
uroczystość miała podniosły charakter i spra-
wiła, że zebrani wyszli z poczuciem oddania 
hołdu walczącym w powstaniu, a przede 
wszystkim tym, którzy w tym zrywie naro-
dowym oddali swe życie.

W kolejnym roku 1924., w styczniu, 
w „Jutrzence” znowu poświęcono kilka mate-
riałów pamięci powstania. Zwraca uwagę 
wiersz podpisany inicjałami S.F. „Do Polski”, 
który należy przytoczyć w całości zarówno dla 
jego treści, jak i dla walorów literackich.

Do Polski
O, Polsko droga! Kraju mój rodzinny! 
Niosąca chwałę na Kartach swych dziejów.
Pragnę dla Ciebie przez życie być czynny,

Pragnę Cię widzieć bez cierpień i znojów.
O Polsko moja! ziemio! ojców, dziadów!
Ziemio wolności, ziemio walk i bojów,
Tatarskich kopyt pełno nosisz śladów, 
A w swojem łonie kości dzielnych wojów.

O Polsko sławna! zlana krwią swych braci,
Spowita w laury wielowiecznych bitw,
W obronie wiary którą Turcy – kaci,
Chcieli Ci wydrzećby, zabronić modlitw.

O Polsko nasza! strażniku wolności,
W której obronie walczyłaś tak długo,
Lecz wyczerpana – w stanie bezsilności,
Stałaś się wreszcie swoich wrogów sługą.

Długo dręczona, wstałaś jednak z grobu,
Zrzuciłaś więzy przemocy – niewoli!
I szłaś w światłości, budząc tych od roli,
Żeby nie byli pod łzawą żałobą.

Szłaś i budziłaś wszystkie syny swoje.
Pokazywałaś im wolności gońca,
Który miał spełniać – te złote sny Twoje,
Abyś świeciła i nie znała końca.

Więc żyj nam, Polsko – nasz Kraju Kochany!
Zawsze bądź wolną, będziem bronić Ciebie,
Pójdziemy śmiało, poniesiemy rany,
Bo to dla Ciebie... bo to dla ciebie...!

Uroczystości tego roku rozpoczęły się 
w sali gimnastycznej o godzinie 16. odśpiewa-
niem Hymnu Narodowego. Następnie jeden 
z uczniów, Franciszek Reda, wygłosił referat na 
temat „Żołnierze powstania styczniowego”. Jak 
czytamy w „Jutrzence” „Cała sala przepełniona. 
Tyle serc tu bije, tyle serc pała miłością ku tym, 
których prośby są dziś dla nas relikwiami. (…) 
Jakiś dziwny nastrój zapanował wśród zebra-
nych tu kolegów. Wszystkich myśli uniosły się 
gdzieś, hen! W przeszłość… (…) Wszystkie serca 
rozgorzały ogniem miłości dla tych, co wszystko 
składali na ołtarzu Ojczyzny.” Wysłuchano jesz-
cze kolejnego referatu, Waleriana Dłużniew-
skiego, „ O zdolnościach strategicznych wodzów 
powstania 63. roku”. Autor notatki D—E, koń-
czy stwierdzeniem , że na program wieczornicy 
złożyły się jeszcze deklamacje wierszy i śpiew 
pieśni związanych z 1863 rokiem. Uroczystość 
zakończono odśpiewaniem „Roty”.

62 rocznicę powstania obchodzono rów-
nie uroczyście. W „Jutrzence” nr 1-2 z 1925 r. 
ukazał się artykuł pod tym właśnie tytułem 
„W 62 rocznicę.”, podpisany inicjałami J.K. 

Nagrobek Grzegorza Wojdygi
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Autor pisze w nim z goryczą, że powstanie nie 
mogło zakończyć się sukcesem gdyż „Zakrze-
pła w nędzy, ciemnocie i opuszczeniu dusza 
ludu nie drgnęła na odgłos strzałów powstań-
czych, głos rozpaczy upadającego powstania nie 
zaszarpał jego nerwami i nie pchnął go do walki 
z tyranem.” Bo rzeczywiście chłopi polscy nie 
poparli masowo powstania. Ale jednak czyn 
powstańczy zaszczepił w Polakach dążenie 
do wyzwolenia spod jarzma zaborców, którzy 
nie mają prawa decydować o losach innych 
narodów. Danina świeżej krwi, bohatersko 
przelana w 1863 i 64 roku przypominała kolej-
nym pokoleniom Polaków o nadrzędnym celu 
całego narodu, którym było utworzenie wolnej 
i suwerennej Ojczyzny.

Natomiast Władysław Dłużniewski opu-
blikował duży artykuł pt. „Władze cywilne 
w powstaniu 1863 r.”, w którym szczegółowo 
opisuje genezę powstania, jego organizację, 
ścieranie się różnych poglądów politycznych 
we władzach „tajnego państwa”. Autor kończy 
swoją pracę następująco: „Gdy teraz przebie-
gniemy myślą po całej organizacji władz cywil-
nych, to dojdziemy do wniosku, że na ówczesne 
stosunki była ona doskonałą. Słabą stroną było 
może to tylko, że niezawsze odpowiedni ludzie 
zajmowali wysokie stanowiska. Jednak bezwa-
runkowo wszystkim przywódcom powstania 
jesteśmy winni wiele, bo oni podnieśli sprawę 
Polski przed trybunał Boga najpierw, a później 
przed trybunał Europy. Najlepiej mówią nam 
o tern słowa M. Dubieckiego: „Poszli i znik-
nęli dla potomności, ale zniknąć dla historji, 
dla moralnego rozwoju narodu nie mogli i nie 
zginą.”

W Kronice tym razem odnotowano lako-
nicznie, że „Dnia 23. staraniem Sekcyj Koła 
Ogólnokształcącego odbyła się wieczornica, 
poświęcona pamięci 62 letniej rocznicy powsta-
nia styczniowego. Na program złożyły się refe-
raty, deklamacje i śpiewy”.

W 1926 r. uczniowie seminarium nauczy-
cielskiego w Siennicy odwiedzili jednego 
z żyjących weteranów powstania stycznio-
wego. Relację z obchodów kolejnej rocznicy 
wybuchu powstania znajdujemy w „Jutrzence” 
nr 1 z 1926 r. Stanisław Gajowniczek opisał 
swoje odczucia, ale także wyraził się w imieniu 
swoich kolegów. Warto ten tekst przytoczyć 

w całości ze względu na treść i na język tam-
tego czasu.

„22-23 1863 r.
Jak tylko sięgnąć pamięcią, zawsze zbieraliśmy 

się w okresie tego czasu, by dać dowód, że pamięć 
wśród nas dla ludzi, którzy znieśli tyle cierpień, 
męczarni, którzy poświęcili nawet własne życie 
za Ojczyznę nie wygasła. Czcimy ich, bo warci są 
tego, gdyż wielu w dni mrozu niewypowiedzia-
nego, bez ubrania ciepłego, z rękami przymarz-
niętemi do obsady karabinu, karmiąc się i ogrze-
wając nadzieją lepszego jutra, szło, by zwiększyć 
szeregi powstańcze, by zwyciężyć lub zginąć.

Czcimy ich, — bo w sercach swych żywili 
ideę wyzwolenia Polski i na drodze do niej 
zetknęli się z żywiołem śmierci.

Myśl nasza wtedy przenosi się, hen, w dal 
nieznaną i śledzi ich czyny, o których mniej lub 
więcej mówi książka. Tymczasem nie zwróci-
liśmy uwagi na treść słów żywych, płynących 
z ust bohatera żyjącego obecnie wśród nas, 
towarzyszącego nam tylokrotnie na zebraniach, 
który nie mniej od innych zasłużył się w powsta-
niu styczniowem. Nie mniejsze były jego trudy 
i cierpienia.

Szedł on razem z powstańcami przez Kijów 
razem z nimi został otoczony i zabrany w Soko-
łówce przez żołdaków rosyjskich i już jako 
jeniec kroczył dalej, znużony, skołatany ciągłą 
podróżą, na Syberję.

Jak wielce cierpiał od mrozu, wycieńcze-
nia i głodu trudno zrozumieć nam, którzy 
nie doświadczyliśmy choćby maleńkiej czą-
steczki tych cierpień. Szedł ten bohater przez 
rzekę Kamę, gdzie zarwanie się lodu o mało 
nie spowodowało śmierci; szedł przez Tomsk, 
Tobolsk i Irkuck; pobrzękując kajdanami, jak 
zbrodniarz.

W Irkucku upokorzenie jego doszło do tego 
stopnia, że był sługą u młynarza i wreszcie 
w Nerczyńsku nadszedł szczyt jego cierpień... 
dzień i noc pracował w katordze.

Przeżył wszystko i powrócił do Polski wol-
nej, by osłodzić ostatnie chwile swego życia, by 
podzielić się całym szeregiem przeżyć z nami. 
To też patrząc na Jego siwy włos, tern większą 
winna być cześć nasza dla Niego, z tym więk-
szym zapałem oddajmy Mu ją, jako Żywemu 
bohaterowi z 1863 roku.

St. Gajowniczek.”
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Uczniowie zdecydowali się opublikować 
protokół z zebrania Sekcji Historycznej, na 
którym omówiono przygotowania do obcho-
dów rocznicy powstania styczniowego. Spo-
tkanie z żyjącym weteranem tego zrywu naro-
dowowyzwoleńczego było ważnym punktem 
planowanych uroczystości.

„PROTOKÓŁ Nr. 69.
Dnia 23 stycznia 1926 r, odbyło się nadzwy-

czajne posiedzenie Sekcji Historycznej z nastę-
pującym porządkiem dziennym:

 – Zagajenie
 – Uczczenie żyjącego Weterana z 63 r,
 – Akademja
 – Odświeżenie grobów powstańczych
 – Wolne wnioski
W zagajeniu zaznajomił przewodniczący 

zebranych członków z projektami zarządu 
w sprawie obchodu 63 letniej rocznicy powsta-
nia styczniowego,

Wybrano delegację, która w imieniu Sekcji 
Historycznej złożyła w hołdzie Weteranowi, 
Powstania Styczniowego, Czcigodnemu Panu 
Wacławowi Gnoińskiemu skromny kwiatek 
i wiersz ułożony na Jego cześć, przez jednego 
z kolegów; wyznaczono również komisję, która 
ma się zająć zebraniem fragmentów, odnoszą-
cych się do udziału Jego w Powstaniu Stycznio-
wem, zesłania i pobytu na Syberji,

Uchwalono urządzić Akademję na cześć 
wyżej wspomnianego weterana; na program 
uroczystości złożą się:

 – zagajenie
 – referat o powstaniu 1863 r,
 – życiorys p. W. Gnoińskiego
 – deklamacje
 – śpiew
By uczcić tak dla nas drogie i święte prochy 

poległych i zmarłych Bojowników o wolność 
w powstaniu styczniowem, wybrano drugą 
komisję do udekorowania i odświeżenia Ich 
mogił na cmentarzu miejscowym. Po wyzna-
czeniu terminu Akademji na dzień 29 stycznia 
1926 r. posiedzenie zakończono.”

Jak widzimy uczniowie nie tyko organizo-
wali akademie i wieczornice, ale także poczu-
wali się do opieki nad grobami powstańców 
styczniowych znajdujące się na siennickim 

cmentarzu. Na łamach „Jutrzenki” zwracają 
też uwagę na to, że choć pamięć o naszych 
bohaterach i ich czynach jest zawsze w sercu 
każdego Polaka to wszystkie te uczucia skie-
rowane są jednak ku bohaterom, którzy już 
zmarli, a o żyjących często się zapomina albo 
nawet podważa się ich zasługi. Jako przykład 
takiej postawy części społeczeństwa polskiego 
podano postać Józefa Piłsudskiego. „Człowiek 
– bohater, jakim jest Józef Piłsudski, najlepszy 
syn Ojczyzny, obryzgiwany jest błotem niena-
wiści ze wszystkich stron. To swoje zacietrze-
wienie niektóre jednostki chcą przenieść i do 
historii”. Jakoś ta uwaga sprzed 94. lat brzmi 
bardzo współcześnie.

Nie zapomniano o kwiatku dla Bohatera, 
a jeden z uczniów weteranowi powstania 
poświęcił wiersz.

WETERANOWI Z ROKU 1863

Błogosławieni, którzy w świętej sprawie;
W sprawie wolności z wrogiem szli na boje;
Którzy konali w bitewnej kurzawie.
W przyszłość daleką wpatrzeni ciekawie,
W promienne, jasne podwoje...

Błogosławieni, ich ofiarne czyny
Nie giną marnie bo są nieśmiertelne,
Bo przyjdzie mściciel po dziadów wawrzyny,
Który niewoli zniweczy godziny – 
Ramię podniesie swe dzielne...

Błogosławieni!... żar, co tlił w ich łonie
Wybuchnie z siłą... – z mogił wstaną cienie,
Gdy na głos rogu wielki znicz zapłonie,
Pochwycą oręż dzielne wnuków dłonie...
Waszem jest dziełem – Polski 
zmartwychwstanie.

B. Mazowiecki.
W Siennicy, 23-1-26 r.

Kim był ów weteran? Otóż był nim Wacław 
Gnoiński, który po powrocie z zesłania 
zamieszkał w domu swego bratanka, dyrek-
tora Seminarium Nauczycielskiego w Sien-
nicy Kazimierza Gnoińskiego. Uczniowie 
spisali perypetie zesłańca i zamieścili artykuł 
w swoim pisemku. Warto go przytoczyć jako 
materiał źródłowy, gdyż nie znamy wielu 
szczegółowych informacji o uczestnikach 
powstania styczniowego mających jakieś 
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związki z naszą gminą, a w tym wypadku 
dowiadujemy się wielu ciekawych wiadomości.

„KILKA SŁÓW Z ŻYCIA 
P. W. GNOIŃSKIEGO.

W ruchu powstańczym na wschodnich 
rubieżach Polski gorący udział brała młodzież 
kijowska, zapisana już tyle razy na kartach 
naszej historji.

Z hasłem: „Za naszą i waszą wolność” — 
drobne oddziałki zdążały lasami ku Woły-
niowi, by połączyć się z siłami Różyckiego.

Dążeniem walczących było, by ludność 
ukraińska, zrozumiawszy hasło, „za waszą 
wolność” — poparła powstanie, lub wreszcie, 
by się przychylnie ustosunkowała.

Tymczasem lud pozostał głuchy na ów zew 
— nadzieje Polaków zawiodły! Cóż na to wpły-
nęło?

Jak wiemy rządy carskie przeprowadziły 
w 1861 r. uwłaszczenie chłopów i to stało się 

doskonałą bronią przeciw ruchowi powstań-
czemu.

Car bowiem wydaje cały szereg odezw do 
ludu tłumacząc, że celem powstania jest ode-
branie włości, nadanych łaskawą ręką rządu.

Ten argument był silniejszy, bardziej prze-
mawiający do nieuświadomionego chłopa 
ukraińskiego, niż uczucia patrjotyczne. Dla-
tego też lud ukraiński zajął stanowisko wręcz 
przeciwne, niż się spodziewano. Lecz mimo to 
młodzież i inteligencja nie opuściły rąk, a dalej 
organizowały zbrojne partje.

Od strony Kijowa za zachód posunął się 
niewielki oddział kawalerji pod wodzą Juljana 
Święcickiego. Do owej partji zaciągnął się p. 
W. Gnoiński, który, porzuciwszy posadę urzęd-
nika w cukrowni pod Kijowem, szedł walczyć 
za Ojczyznę. Oddział, jak wiele innych, dążył 
do szeregów Różyckiego, posuwając się z wielką 
ostrożnością ze względu na kręcące się oddziały 
rosyjskie i nieuświadomiony lud.

Jednakże nie było im sądzonym stanąć 
w szeregach obrońców praw narodu!

W Sokołówce zostali zatrzymani i otoczeni 
przez dziką i dość liczną tłuszczę cywilów, 
uzbrojonych w siekiery, widły i kosy. Poło-
żenie stało się niebespieczne, tembardziej, że 
powstańcy nie chcieli użyć broni przeciwko 
braciom.

Z dzikiem wyciem tłuszcza rzuciła się 
na oddział powstańczy — padło dwunastu 

Mundur weterana Powstania Styczniowego

Czapka weterana Powstania Styczniowego
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Jutrzenka, 1930
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powstańców, kilku było rannych. Lecz Polacy 
dali wyraz idei, w imię której szli walczyć. 
Święcicki, widząc, że tą drogą nie przekona 
rozbestwionej tłuszczy, dobył szabli i rozpła-
tał głowę wójtowi, „Tak zrobię każdemu, kto 
ośmieli się zbliżyć!” — rzekł. W jednej chwili 
tłum struchlał i wszedł w układy. Zabraw-
szy rannych, ruszyli powstańcy do pobli-
skiego dworku — odprowadzała ich gromada 
z wrzaskiem i złorzeczeniami. Cały domek 
otoczono pierścieniem silnych ramion, uzbro-
jonych w widły i kosy. Oblężeni zrozumieli, 
że wkrótce pewnie nadejdą zaalarmowane 
oddziały rosyjskie. Jednak walki z ludem 
przedsięwziąć nie chcieli, woleli złożyć swe 
losy na ołtarz ofiarny.

Święcicki wyszedł na ganek i, wystrzeliwszy 
wszystkie naboje w górę, oddał szturmującym 
rewolwer, poddając do ich dyspozycji swój 
oddział.

Rozbrojeni powstańcy zostali przewiezieni 
do Kijowa, z nimi „król Polski” (owym królem 
uczyniła tłuszcza Święcickiego). Zamknięci 
w fortecy oczekiwali „sądu ostatecznego” — 
rychłoli nastąpi!...

Nadeszło wreszcie śledztwo i sąd, mocą 
którego 7-miu roztrzelano, resztę skazano na 
ciężkie roboty.

I tu początek tragedji życiowej p. W. Gnoiń-
skiego i jego kompanów. Okuci w łańcuchy szli 
gdzieś na daleki wschód, uświadamiając sobie, 
że zamiast zbliżać — oddalała się od Ojczy-
zny. Pod konwojem żołnierzy, szli dniem i nocą, 
zatrzymując się tylko w więzieniach etapowych 
na krótki wypoczynek.

Nadomiar złego w szeregach wysłańców zja-
wił się tyfus, dziesiątkujący partję. Na szlaku, 
którym szli skazańcy rosły mogiły z drewnia-
nemi krzyżami.

Chorobie tej podległ między innemi p. W. 
Gnoiński, lecz dzięki usilnym staraniom kole-
gów został uratowany.

Po drodze spotykali się nasi rodacy ze współ-
czuciem inteligencji rosyjskiej, która starała się 
nawiązać przyjazne stosunki, oraz wspierać 
materialnie — oczywiście, że pomocy mater-
jalnej w żadnym wypadku nie przyjmowano.

Tak doszli do granic Syberji. I tam, na ziemi 
wysłańców, spotkali się z podobną przychylno-
ścią. Świadczy o tern urządzenie uczty przez 

jednego z arystokracji rosyjskiej na przyjęcie 
naszych rodaków. Na owej uczcie jeden ze ska-
zanych znieważył carskiego urzędnika, dlatego 
też, obawiając się niepożądanych następstw 
nakazano dalszą podróż. A że lód ściął 
powierzchnię Kamy, więc niepostrzeżenie, dla 
zatarcia śladów pobytu udano się przez rzekę.

Podczas przeprawy załamał się lód pod 
koniem, którego prowadził p. W. Gnoiński. Koń 
utonął, p. W. Gnoińskiego uratowali jego towa-
rzysze.

Tak przeszli kolejno Tomsk, Tobolsk i Irkuck. 
Dopiero po odkryciu w Nerczyńsku srebra, 
wysłano ich tam na katorgę. Tam dostali się pod 
wpływy Ditmara, człowieka bardzo uczciwego 
— mogli więc nieco odetchnąć po upakarzającej 
podróży.

Wielu z owej partji, obezwładniwszy straż, 
uciekło z bronią w stronę Chin, lecz prędzej czy 
później dostali się w ręce Moskali, lub padli od 
mrozów.

Po kilku latach katorgi rodacy nasi uzyskali 
prawo osiedlenia. Teraz musieli żyć z pracy rąk 
swoich, uczyć się rzemiosł jedni od drugich.

Niektórzy dostali posady w różnych insty-
tucjach, jak: w sklepach, młynach, tartakach, 
u kowali, gospodarzy itd.

p. W. Gnoiński pracował w początkach 
u kowala, potem przeniósł się do młyna pod 
Irkuckiem.

W Irkucku scentralizowało się życie osie-
dleńców. Tu Polacy byli jakoby jedną rodziną, 
wspierali się, wspólnie pracowali nad cywili-
zacją miasta. Wspólnemi siłami założyli sklep, 
w którym znalazł posadę p. W. Gnoiński po 
opuszczeniu służby w młynie. Pamiętną jest 
wystawa w Irkucku, na którą złożyły się prace 
Polaków tam osiedlonych.

Z pomiędzy towarzyszów p. W. Gnoiński 
wymienia: Wiktora Marczewskiego, Ebsteina, 
Wronckiego, artystę — malarza i dr. Benedykta 
Dybowskiego.

Dr. Dybowski to najświetlańsza postać 
w pamięci p. W. Gnoińskiego. Chwile wolne 
spędzał na studjowaniu dzieł z zakresu przy-
rodoznastwa. Moskale, poznawszy się na jego 
uczoności, powierzają mu badanie Bajkału. 
Dotąd jeszcze najpoważniejsze dzieła, doty-
czące badań tego jeziora, są pióra dr. Dybow-
skiego.
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W Irkucku dostali się osiedleńcy pod wpływy 
Sikielajkowa, satrapy w całej pełni. Znany on 
jest z odnoszenia się do Polaków. Jednemu 
z osiedleńców, artyście — rzeźbiarzowi, Aich-
millerowi, polecił dekorację loży. Przytem padło 
posądzenie o kradzież płótna przeznaczonego 
do dekoracji. Za ostrą odpowiedź (ze strony 
posądzonego) względem carskiego urzędnika 
został uderzony laską. Lecz przeliczył się przed-
stawiciel władzy, bo w tej chwili dostał w poli-
czek. Sprawa poszła przed sąd cywilny, który 
uniewinnił przestępcę. Ten wyrok nie zado-
wolnił Sikielnikowa. W tej chwili zwołuje sąd 
wojskowy, którego sam był głową; mocą wyroku 
skazano artystę na rozstrzelanie.

Podobnie skazano na przeniesienie biskupa 
prowosławnego za kazanie, w którem poruszył 
przebaczenie krzywd osobistych.

Takie życie wiedli wysłańcy „na ziemi Sybir-
skiej”.

Jedni z nich w ucieczce z katorgi ginęli 
w mroźnej zawierusze syberyjskich śniegów, 
inni zginęli od chorób i mrozu, inni po latach 
męki wrócili do kraju rodzinnego, inni wresz-
cie — na zawsze zostali na Syberji, zakładając 
tam rodziny.

Pan W. Gnoiński dzieli dolę i niedolę swych 
kompanów przez lat dwanaście. Po tylu mękach 
wraca do kraju rodzinnego, by nacieszyć się jego 
wolnością. Gdy już jako staruszek zamieszkał 
u swego bratanka dyrektora naszego Seminar-
jum p. Kazim. Gnoińskiego, sercem przywiązał 
się do młodzieży szkolnej. Nieraz niezupełnie 
zdrowy, zmęczony fizycznie, a jednak śpieszy na 
każde zebranie, na każdą uroczystość szkolną 
czy narodową, by wespół z nami uczcić wielkie 
i święte chwile naszej historji.

P. J.
W Siennicy d. 23-1 – 26 r.”

Dodam do tego jedynie, że Wacław Gnoiń-
ski ostatnie lata swego życia spędził w Domu 
Weteranów Powstania Styczniowego 1863. 
Budynek ten jeszcze istnieje, znajduje się na 
ulicy Floriańskiej 2 w warszawskiej dzielnicy 
Praga Północ. Po śmierci w 1928 r. pochowany 
został w kwaterze powstańczej C-13 na Cmen-
tarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Z 1927 r. mamy informację, że Sekcja Histo-
ryczna przygotowała tradycyjnie obchody 

pamięci powstania styczniowego i wystawiła 
sztukę nawiązującą do wydarzeń powstań-
czych i 50% swego planowanego dochodu 
przeznaczyła na dożywianie dzieci ze szkoły 
ćwiczeń.

W „Jutrzence” 2-3 z 1928 r. zamiesz-
czono wiersz ucznia I kursu K. Redy „Grób 
powstańca” oraz opowiadanie Franciszka 
Serwatki „Zimowy wieczór.” Oba te utwory 
poświęcone są kwestiom pamięci powstania 
styczniowego i z tej okazji przez Redakcję skie-
rowane do opublikowania.

GRÓB POWSTAŃCA.

Na cmentarzu, w śnieżnym puchu,
Wśród omszałych krzyży, drzew,
Grób powstańca na wydmuchu 
Cichy, wieczny niesie zew.
 Tam gromadka nasza bieży 
 Z wieńcem w ręku i wstęgami, 
 Aby uczcić, jak należy 
 Jego ducha wraz z prochami.
O! ocknijcie się hetmani
W swą rocznicę dziś styczniową
I obaczcie krwią zbryzgani,
Jak się Polska stała nową!
 Wasza to krew — polska wrzała:
 Czy to w mrozie, czy to biedzie,
 Czy też w lesie... — koło działa
 Kipi wartko i bój wiedzie.
 – Przodku stary, ty z kurhanu, 
Coś swą siłą wroga burzył?
Czyś nie godzien tego wianu, 
Gdyś tak wiernie Polsce służył?...
 Hej! nie śpijcie wy — mężowie,
 W tak radosnej dla nas chwili.
 Wszak wam Polska wszystko powie:
 Przyszła wolność, bracia mili!
Mróz się sroży, wicher leci —
Już katorga przeminęła,
A powstańcy śpią w zamieci. —
 – Jeszcze Polska nie zginęła!..

K. Reda
Zwraca uwagę druga zwrotka przypo-

minająca, że uczniowie seminarium, tak jak 
i w latach ubiegłych, składają w rocznicę stycz-
niową wieńce na grobach powstańców spoczy-
wających na miejscowym cmentarzu. Czujemy 
też radość autora z życia wolnym kraju i jego 
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wdzięczność dla poświęcenia powstańców 
styczniowych.

Natomiast opowiadanie Franciszka Ser-
watki jest wspomnieniem z lat dziecięcych. 
Autor wspomina jak jego brat czyta głośno 
książkę opowiadającą o powstaniu stycznio-
wym. Zapamiętał reakcję, słuchającej również, 
jego babci. Tak to opisuje.

„... Najstarszy mój brat lubił czytywać 
książki historyczne, które także i moje uszy 
zwracały ku sobie. Tak było i wtedy. Czytał 
książkę z czasów niewoli naszej Ojczyzny, 
czytał, jak Moskiewscy żołdacy znęcali się nad 
ludem polskim, pędząc pod swym batem lud 
masami w głąb Sybiru. Babka nasza siedziała 
na ławce, obracając zwolna kołowrotkiem, 
który skrzypiał miarowo. Jej posrebrzane gęsto 
siwizną włosy, spadały na skronie, zakrywając 
częściowo zmarszczki starości.

Przerywała często czytanie brata mówiąc: 
„my, dzieci, dobrze pamiętamy te chwile”. 
Wtedy właśnie zobaczyłem, że babka płacze. — 

Nie mogłem jednak zrozumieć dlaczego, dla tego 
też spytałem: „babciu, dlaczego babcia płacze”? 
A ona, ocierając srebrne krople łez fartuchem 
— rzekła: „ Stach też między innymi szedł bić 
się za Polskę, a kiedy pewnego dnia przyszedł do 
domu zziębnięty i głodny został złapany przez 
Moskali. Zakuli go w kajdany i wywieźli w głąb 
Sybiru i już go moje oczy więcej nie widziały”... 
— „Tak, został wysłany w tajgi Sybiru i tam na 
obczyźnie leżą jego prochy!.. Tam, śmierć go 
wyzwoliła z kajdan niewoli i duch jego unosi się 
nad Ojczyzną i ogląda Ją taką, o jakiej niegdyś 
marzył!”

[…] Dziś, […] kiedy srebrne śniegi pokryją 
ziemię, nad grobem babki tylko wichry huczą, 
a ja... myślę o Stachu, co zginął za Polskę 
i o Moskalach okrutnych, Syberji okropnej swą 
białością i mrozem. O tem szczególniej myślę, że 
wszystko to już przeminęło, że nigdy nie wróci, 
o tem, że mamy największe szczęście... Polskę 
wolną!

Fr. Serwatka.”

W 1929 r. Redakcja „Jutrzenki” znowu 
przedstawiła próbę literacką publikując opo-
wiadanie „Bohaterom. W noc styczniową” 
podpisane inicjałami H.Z. Drugi tekst „Nad 
mogiłą powstańca”, którego autor również 
podpisał się jedynie inicjałami Z.P. jest relacją.

Pierwszy utwór to obrazek z powstania. 
Autor opisuje wizytę znużonego, wyczer-
panego i głodnego powstańca w rodzin-
nym domu. Niestety, Rosjanie aresztują go 
i wyprowadzają, a ostatnimi jego słowami 
były „Ostrzeżcie mych kolegów…” Utwór jest 
bardzo nastrojowy ukazuje atmosferę bezna-
dziejności, walki bez szansy na powodzenie. 
Sroga zima, wichura i obecność znienawidzo-
nych Moskali potęgują ten nastrój.

Drugi tekst jest sprawozdaniem z uro-
czystości przy mogile powstańca 1863 r. na 
siennickim cmentarzu. Przytoczę interesujący 
fragment.

„…Na twarzach wszystkich widać skupie-
nie, powagę i jakieś uwielbienie. Ileż to w tym 
momencie ciśnie się do głowy myśli, przemawia 
żywo i porusza serca, napełniając je jakiemś 
dziwnem uczuciem? Ileż oni wycierpieli w walce 
o niepodległość, w walce o to, z czego my dziś 
korzystamy i jesteśmy dumni? Ileż znieśli tru-

Grób Wacława Gnoińskiego na cmentarzu 
powązkowskim
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dów i niewygód, słabo zaopatrzeni w odzież, 
żywność i amunicję? A jednak poszli, złożyli 
w ofiarze na ołtarzu Ojczyzny z uśmiechem 
na ustach życie, rany i blizny, złożyli to, co jest 
najszczytniejsze, bo cóż można więcej oddać?

Jednocześnie jakaś fala błogich uczuć oplata 
wszystkich serca. Tutaj, tak Mu ciepło i cicho, 
tak przytulnie. Spoczął po trudach i niewygo-
dach i cieszy się z tego, że wysiłki jego nie poszły 
na marne, że najgorętsze marzenia ziściły się. 
Matka-ziemia przygarnęła Go do swego łona 
i mówi mu: „Masz to, do czego dążyłeś”, mówi 
Mu o naszej pracy i o poświęceniu dla Ojczy-
zny. I raduje się dusza bojownika o lepsze jutro 
z tego, że spoczywa w ojczystej ziemi. Miękki 
kobierzec przykrył jego skromną mogiłę, a wie-
trzyk na gałązkach drzew gra Mu dawne pieśni 
narodowe i hymny, które prowadziły ducha do 
czynu, gra Mu słodką kołysankę do błogiego 
snu.”

W uroczystości wzięła udział liczna grupa 
kolegów, a także nauczycieli. Obecny był rów-
nież wizytator Krynicki. Wysłuchano oko-
licznościowych przemówień, odśpiewano na 
koniec pieśń „Boże coś Polskę…”

Nr 1 „Jutrzenki” z 1930 r. przynosi trzy arty-
kuły związane z rocznicą powstania stycznio-
wego. 

Na pierwszej stronie widzimy tytuł „Pole-
głym cześć”. Jego autor podpisany inicjałem Z. 
informuje, że Sekcja Historyczna tradycyjnie 
zaniosła wieniec na grób jednego z powstań-
ców na miejscowym cmentarzu. Podkreśla, 
że robią to w wolnej Polsce, a wolność odzy-
skaliśmy także dlatego, że wcześniej żyjące 
pokolenia Polaków złożyły daninę krwi. Autor 
pisze „Składając wieniec na jednej mogile, pra-
gnęliśmy w ten sposób uczcić wszystkie mogiły 
rozrzucone po lasach i polach, a kryjące w sobie 
drogocenne skarby dobrowolnej ofiary, której 
potęga idei wykołysała i wykarmiła pokarmem 
miłości i bohaterstwa zastępy młodzieży, pod-
noszące w imię swych pradziadów śmiało głos 
protestu przeciw zaborcom.” I jeszcze „Boha-
terzy nie ulękli się przemocy wroga, nie ulękli 
się złowieszczego brzęku kajdan i przejmują-
cego dreszczem świstu nahajek, nie ulękli się 
widma szubienic ani ziejącego zemstą Muraw-
jewa i okrutnego Berga. Ojczyzna, gnębiona 
przemocą, była po stokroć im droższą niż życie. 

Walczyli, by nowemu pokoleniu wywalczyć wol-
ność i niepodległość, by znów na niwach ziemi 
polskiej płynęła polska pieśń, by rozbrzmiewała 
polska mowa, by nad polską krainą znów zapa-
nował duch Piastów i Jagiellonów.”

Znamienne jest motto drugiego artykułu. 
„ Waszem jest dziełem – Polski zmartwych-
wstanie.” Artykuł pt. „Bohaterom z 1863-4 
roku.” podpisany inicjałami F.R. przytaczam 
w całości.

„Jęknął huk... ryknęły działa...
Orzeł więziony w ciemnych lochach piw-

nicznych, zerwał kajdany niewoli, strzepnął 
szkarłatne krople krwi, wzniósł się ku słońcu 
i szybował swobodnie ponad chmurami.

Szybował wolny...
Tak, wolny szybował, ponieważ oddziały 

patriotów, tchnące bohaterstwem, szlachet-
nością uczuć, stanęły do boju z najszczytniej-
szą ideą, z naj – wźnioślejszem hasłem: walki 
o wolność Ojczyzny. Młodzież pełna patriotycz-
nych uczuć, chcąc urzeczywistnić swe złote sny, 
marzenia i tęsknoty porwała za broń i poszła 
w bój, by wywalczyć bezcenny skarb nad skarby: 
wolność, godność, honor i cześć narodu. Żol-
nierze-powstańcy z hasłem: „Za naszą i waszą 
wolność” opuszczali swych najbliższych, dom, 
rodzinę i szli by zwiększyć, szeregi powstańcze, 
których jednem dążeniem było bić się z wro-
gami ojczyzny na śmierć. Poszli wołani głosem 
Matki-Ojczyzny na nędzę, tułaczkę, wyrzekli 
się dobrobytu, radości, szczęścia osobistego, bo 
byli bohaterami, bo miłowali kraj, rodaków, bo 
ich hasłem bvło: „Ja i naród — to jedno”. Poszli 
i walczyli, lecz ile wycierpieli z wycieńczenia, 
głodu, mrozu? Ile znieśli męczarni, katuszy 
w więzieniach, ile przeleli krwi w tytanicz-
nych zmaganiach, walkach? Ginęli na szubie-
nicy, w śnieżnych zaspach Sybiru, w ciemnych 
lochach kopalń — gdzie nieprzeparta tęsknota 
ich pożerała, gdzie marzyli o szczęściu ojczyzny, 
o wolności, ryjąc na ścianach „Jeszcze Polska 
nie zginęła”.

Potężni duchem poświęcenia i ofiarności, 
miłością ojczyzny, żywiąc ideę wyzwolenia 
Polski, lecieli do boju i walczyli, jak orły, w sło-
neczną dal wpatrzeni.

Złamani — podrywali się do nowej walki, 
nie tracąc ducha, Z bronią w ręku, z pochy-
lonym bagnetem szli nieustraszeni, pełni 
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ochoty i wiary, w gęste strzały wroga, w dym, 
w wicher, w szaloną śnieżycę. Zmęczeni, utru-
dzeni niespaniem, marszami, bitwą kryli się 
w odwiecznych borach, by odpocząć. Kołysał 
ich do snu, śpiewał złowrogą pieśń wicher... 
wicher potężny, potrząsający konarami stulet-
nich dębów i świerków. Czy odpoczęli? Zdra-
dzeni, otoczeni przewagą sił nieprzyjacielskich 
zerwali się do walki i walczyli po bohatersku, 
z prawdziwem heroicznem poświęceniem. 
Żołnierz – powstaniec, osypany huraganem 
pocisków, kul, dobywał wszystkich sił, odwagi 
i walczył namiętnie w grozie pożarów, głodu, 
mrozu... Szedł, walczył w szalonych wirach 
bitewnych, nurzał się w purpurze krwi. Wal-
czył wśród piekielnego huku dział, wycia i ryku 
kul, bo wiedział, że z tych miljonów poległych, 
z tych zgliszcz, ruin, mogił — wyłoni się dusza 
narodu — nowa, odradzająca się wolna Polska, 
wyzwalająca się z mroków nieszczęścia.

Mając przeciw sobie często współrodaków, 
walcząc z olbrzymią armją, przegrali wojnę, lecz 
te porywy młodzieńczego ducha, walki odbiły 
się szerokiem echem w całym świecie, dając 
świadectwo o honorze Polaka, o jego bohater-
stwie, poświęceniu oraz o haniebnej, brutalnej 
tyrańji, gwałcie i podłości ciemiężycieli.

Polegli, mogiłami zasieli ziemię ojczystą, 
zginęli, ale dla historji, dla odrodzonego narodu 
zniknąć nie mogą, żyć będą duchem do najdal-
szych polskich pokoleń, bo spełnił się ich święty 
cel — szczyt żywota — Polska nie zginęła.

Cześć Wam, bohaterzy, za wasze szlachetne 
porywy, za wasz czyn wielki, za idee wyzwole-
nia ojczyzny.

Wasze heroiczne, niezwykłe bohaterskie 
czyny, porywy, walki, choć były bez powo-
dzenia, szczęścia — uratowały sławę i honor 
Ojczyźnie i jej bohaterom. Z waszej przelanej 
krwi, gigantycznych wysiłków wyrosło drzewo 
wolności, dając plon — życia nowego w 1918 
roku Rzeczypospolitej Polski.

Cześć Wam, bohaterzy!
Cześć Wam, mocarze!
Cześć bojownicy, za wasz trud, cierpienia, 

za wasze wzniosłe, szczytne idee wyzwolenia 
Polski!!!”

Trzeci, bardzo obszerny artykuł nosi tytuł 
„Kilka myśli o twórczości Elizy Orzeszkowej 
w rocznicę powstania styczniowego.” Jego 

autorem jest Bronisław Łopacki. Omawia on 
twórczość wielkiej polskiej pisarki, która nie-
jednokrotnie w swoich książkach poruszała 
tematykę powstania styczniowego. Autor 
zauważa, że pozytywiści, którzy zastąpili 
w naszej literaturze romantyków potępili 
walkę zbrojną o wyzwolenie narodowe, a zale-
cali pracę organiczną, czyli rozwój ziem pol-
skich pod względem gospodarczym. Orzesz-
kowa jednak, choć wyrosła z tego nurtu, idei 
wolnościowej nie zapomniała. W noweli „Glo-
ria victis” „…mówi, że klęski nieraz zaszczyt-
niejsze są, niż niejedno zwycięstwo, że w chwale 
śmiertelnej pada obrońca świętej sprawy, 
a z prochów jego powstaje mściciel, aby doko-
nać dzieła.” Także w powieści „Nad Niemnem” 
wg autora „Orzeszkowa stoi na stanowisku, że 
powstanie było koniecznością, bo dążenia do 
odzyskania wolności są prawem natury, pocho-
dzącem od samego Boga. Każdy Polak, który 
kocha ojczyznę, powinien chwycić za broń, aby 
wyzwolić swego ducha, być wolnym.” Na koniec 
Bronisław Łopacki stwierdza „Orzeszkowa 
wierzy, że przelana krew nie idzie na marne, 
lecz rodzi nowych bohaterów, dlatego najgo-
rzej jest dobrowolnie zaprzedać ducha, biernie 
znosić niewolę, żyć przyziemnie bez wyższych 
dążeń i uczuć. Ciągła rewolucja ducha, walka 
zbrojna z tyranem o sprawę świętą, uszla-
chetnia, świadczy, że naród polski żyje, czuje 
swą krzywdę i wcześniej, czy później odzyska 
upragnioną i przez wieszczów przepowiadaną 
wolną ojczyznę. Co się też, według proroczych 
słów Orzeszkowej, stało!”

Ta rozprawka ukazuje wielką wiedzę i eru-
dycję ucznia naszego seminarium, jego zain-
teresowania literaturą i tematyką historyczną.

„Jutrzenka” nr 1-2 z 1931 r. przynosi infor-
mację, że „Dn. 23 Staraniem Sekcji Historycznej, 
uczniowie Seminarjum uczcili Bohaterów 63-64 r. 
przez złożenie wieńca na grobie jednego z Boha-
terów.

Po powrocie z cmentarza odbyło się nadzwy-
czajne zebranie Sekcji Historycznej. Na program 
złożyły się: referat, odczytanie fragmentu z powie-
ści St. Żeromskiego p. t. „Rozdziobią Nas kruki, 
wrony”.

Kolejną rocznicę powstania styczniowego 
uczczono również materiałami zamieszczo-
nymi w gazetce.
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Bogusław Bernaciak opisał własne odczu-
cia, a pewnie i kolegów, z wizyty na cmentarzu. 
W artykule pt. „W rocznicę” pisze. „Zimowe 
popołudnie. Wiatr, wyjąć, przelatywał po 
pustych polach, targając kikutami nagich 
drzew. W stronę cmentarza posuwa się grupa 
ludzi. Kilku z nich niesie wieniec. Wszyscy są 
dziwnie zharmonizowani. Na twarzach ich 
można wyczytać, że są czemś przejęci, że coś 
wtargnęło do głębi ich serc i dusz.

Weszli na cmentarz, pokryty anielskim 
puchem. Zgromadzili się około mogiły jednego 
z tych, którzy w 1863 r. zrosili swą krwią pola 
ojczyste, tajgi Sybiru, kazamaty Moskiewskie, 
cytadele i kopalnie, nie doczekawszy Wolnej... 
Niepodległej...

Złożono wieniec na grobie jednego z tych 
„szaleńców”, który porzuciwszy wygodne leże 
domowe, poszedł walczyć, znosić trud, chłód, 
głód, niewygody, który poszedł na pierwszy zew 
...Matki. Wierni, — poszli pomimo, że jeszcze 
czuć było krew z niezaschłych ran, pomimo, 
że jeszcze słychać było straszny jęk matek, tar-
gający trzewiami, pomimo, że jeszcze słychać 
było brzęk kajdan zesłańców sybirskich. Poszli 
walczyć, bo wiedzieli, że tylko Czynem zbroj-

nym można odzyskać to, „co nam obca przemoc 
wzięła”.

Grób otulony srebrno-białą szatą mówi nam 
o niewinności ich — męczenników. Cały grób 
mieni się jasnością czynów tego, który, po cięż-
kich dniach trudu, spoczywa na łonie tej, za 
którą przelał krew, której wolność widział tylko 
w snach i marzeniach.

Kiedy z młodzieńczych piersi wzleciał śpiew 
„Boże coś Polskę” zdało się, że on cieszy się, 
widząc swych wnuków w Wolnej... Wyśnionej... 
Cieszy się, że jego praca nie poszła na marne, że 
nareszcie jest ta, za którą cały świat zasłany jest 
grobami Jej synów, że jego krew leży w skarbnicy 
Wolności.

Cześć Wam Bohaterowie. Cześć za wszyst-
kie trudy i znoje, za rany i krew, poniewierkę 
i męki. Cześć Wam za WOLNĄ OJCZYZNĘ.”

Kazimierz Ceregra przedstawił postać 
jednego z przywódców powstania Romualda 
Traugutta. Autor tak przedstawia tego Boha-
tera powstania. „Kraj cały porwał się znowu 
do broni. Na czele organizacji powstańczej 
stanął mąż godny zaufania Narodu — Romu-
ald Traugutt, dymisjonowany ppułk. z armji 
rosyjskiej. Urodził się dnia 28 stycznia 1826 

Seminarzyści na cmentarzu, 1932
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r. W majątku Szostaków na Litwie Ród jego 
pochodził z Niemiec, ale rodzina zamieszkaw-
szy w Polsce zapomniała o swem pochodzeniu, 
uważając Polskę za swą ojczyznę. Traugutt był 
wzrostu średniego, około lat 36; odznaczał się 
energją, swobodą i pewnością ruchów. Z pod 
śniadego czoła, nad którem falowała wspa-
niała czerń włosów, patrzyło dwoje oczu, 
które zdradzały myśl głęboką, spokój i powagę. 
Zawsze milczący, pracował w skupieniu myślą, 
spojrzeniem głębokiem badał wartość i siły 
swoich w dramacie współtowarzyszy. Po cięż-
kich kolejach życia, porzucił Traugutt służbę 
carską i w 1859 r. powrócił do kraju. Porzucił 
zaszczyty, karjerę, wracając służyć Tej, która 
go jak nigdy potrzebowała.” I kończy: „Aresz-
towany 11 kwietnia 1864 r., został stracony 
wraz z czterema swoimi towarzyszami dnia 
5 sierpnia. Traugutt pierwszy był stracony. 
Szubienice, na których ginęli najlepsi syno-
wie Ojczyzny, stały tam, gdzie dziś przy Placu 
Broni w cytadeli stoi dębowy krzyż. Tu po 52 
latach w roku 1916 — ludność Warszawy, 
czcząc pamięć poległych, urządziła uroczysty 
obchód, podczas którego złożono kamień ku 
Czci straconych Bohaterów roku 1863.”

Władysław Jagodziński opisał epizod 
powstańczy pt. „Ostatnia wigilia”. Jest to lite-
racko przedstawiona historia Józka, który po 
Świętach Bożego Narodzenia, nie czekając na 
pozwolenie rodziców, potajemnie opuszcza 
dom i zgłasza się do oddziału powstańczego. 
Podczas pierwszej potyczki, gdy pełen wiary 
w zwycięstwo biegł do ataku na Moskali padł 
śmiertelnie ranny. „Nie wiedział, że ostatni raz 
dzielił się opłatkiem wigilijnym z rodzicami 
i życzenia, które mu złożyli, były ostatnie. Nie 
ujrzał oczekiwanego zwycięstwa.”

W 1932 r ukazała się ostatnia „Jutrzenka” 
zawierająca materiały poświęcone powstaniu 
styczniowemu. Autor artykułu pt. „Bohaterom 
powstania styczniowego.” – F.R. – stwierdza, 
że wiele trudów, ofiar i krwi potrzeba było 
poświęcić przez lata, by wreszcie mieć Wolną 
Ojczyznę, którą pośrednio zawdzięczamy 
bohaterom powstania. Ale nastały już czasy 
inne. „Od nas ojczyzna żąda już nie krwi, lecz 
pracy, pracy owocnej, produktywnej, twórczej. 
Więc z młodzieńczą energją i zapałem weźmy 
się do pracy, doskonalmy się, pracujmy, reali-

zujmy swe dążenia tylko w ideę o wielkości 
i potędze Polski.”

W 69. rocznicę wybuchu walk o niepodle-
głość pisze on, że do boju ruszył wtedy Naród 
by zwyciężyć lub zginąć. Żołnierze „powstańcy 
bili się z nieustraszonem, bezprzykładnem 
męstwem, z heroicznem poświęceniem. […] 
Szczupłe gromady powstańców, licho uzbro-
jonych, nędznie odzianych, zmuszone były 
prowadzić walkę z dziesięciokroć liczniejszym 
wrogiem. Zmuszone były prowadzić walkę 
z całą potężną armją carską, zbrojną w naj-
nowszy oręż, działa i karabiny. Jednak najlepsi 
i najszlachetniejsi synowie ojczyzny nie tracili 
ducha, walczyli dzielnie, po bohatersku. Wal-
czyli i ginęli z wiarą, że śmiercią swą muszą 
wywalczyć wolność, że swem męstwem i poświę-
ceniem przyczynią się do zerwania kajdan, do 
zrzucenia jarzma przemocy. Ile wycierpiał żoł-
nierz-powstaniec w dni mrozu, trudów, walcząc 
bez nowszej broni, bez amunicji?”

Władysław Sopiński jest autorem patrio-
tycznego wiersza zamieszczonego w tym 
numerze „Jutrzenki”

Powstała.
Skruszone więzy, wiekowe kajdany 
Brzękły złowrogo grobowym jękiem,
Zbudziły echo — i miecz kowany 
Prastarym, rdzawym oddźwieknął dźwiękiem.
 Stara zbroica zgrzytnęła stalą...
 Szept powiał z piwnic pokrytych pieśnią 
 Do pól i lasów uśpionych falą, 
 Aby powrócić potężną pieśnią.
A kędy powiał szept, tam blade mary 
Z popiołów zgasłych wstają płomieniem, 
Krusząc kajdany, gromy — fanfary 
Hymnem wolności — zwycięstwa grają...
 I pieśń potężna z brzękiem kajdanów 
 Zrywa się w lot swój zwycięski, śmiały — 
 Spadły wiekowe więzy tyranów — 
 Wolności jutrznię śle przez kraj cały..
I śpiąca ziemia ze snu powstała, 
Drżąca się budzi z więziennej pleśni, 
W blaskach jutrzenki radością pała 
W potężne loty wzbija się i pieśni.
 Wolność — do czynów powstańcie dzieci... 
 Tam, gdzie cierpienia — radość zagości, 
 Gdzie mroki ciemne — słońce zaświeci... 
 ...godzina dzisiaj bije wolności...
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Jak widzimy pamięć powstania stycznio-
wego wśród młodzieży siennickiego semi-
narium nauczycielskiego była pielęgnowana. 
Uczniowie znali szczegółowo historię powsta-
nia, jego przebieg i bohaterów. Z wielkim 
zaangażowaniem rokrocznie przygotowywali 
się do obchodów kolejnych rocznic. Stosowali 
różnorodne formy przekazu patriotycznych 
treści. Potrafili własną twórczością literacką 
oddać nastroje panujące w ówczesnym spo-
łeczeństwie. Z jednej strony wyrażali radość 
z życia w wolnej ojczyźnie, a z drugiej pamię-
tali o pokoleniach Polaków którzy dla idei 
wolności zrywali się do beznadziejnej walki.

Można się zastanowić czy wśród dzisiej-
szej młodzieży pamięć o powstaniu stycznio-
wym jest równie żywa. Wtedy, w latach 20. 
i 30. XX w. młodzież zainteresowana historią 
mogła jeszcze spotkać naocznych świadków, 
usłyszeć ich relacje. Wśród tradycji rodzin-
nych niejednego ucznia były wspomnienia 
z walk powstańczych. Obecnie dla współ-
cześnie żyjących, to już bardzo stara histo-

ria, znana tylko z literatury. Trzeba zgodzić 
się z twierdzeniem Zygmunta Gajowniczka, 
który analizując wyniki swoich badań na 
terenie pobliskiej gminy Latowicz uważa, że 
obecnie świadomość walk, które toczyły się na 
naszym terenie podczas powstania stycznio-
wego jest ograniczona. Moje doświadczenie 
jest podobne. Dlatego uważam, że wracanie do 
tematów powstaniowych choćby przy okazji 
rocznic jest bardzo ważne z wychowawczego 
punktu widzenia. Należy też mieć nadzieję, 
że w wyniku badań historyków wyjdą jeszcze 
na światło dzienne dokumenty dotychczas 
nieznane, tak jak to było z wpisem x. Święto-
chowskiego do księgi stanu cywilnego.

160. rocznica wybuchu powstania stycznio-
wego przypadająca w 2023 r. zostanie godnie 
uczczona. Planowane uroczystości przypo-
mną zapewne społeczeństwu siennickiemu 
ten zryw narodowy, w którym nie zabrakło 
także epizodów związanych z dziejami naszej 
małej ojczyzny.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej oddział Kazimierza Kobylińskiego, 2013 r.
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