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Pansfwowe
. Gimnazjum

I

Zenskie

1m. ltetmanowei Reginy Zólkielvskiei
tV PLOCKU

1920.-1932
Na podstawie materialu, dostarczonego przez Dyrekcj~ Gimnazjwu,

ulozyl Franciszek Wybuli

'.'~ Nakladem Kola Rodzicielskiego przy Gimn. Zenskieu-t

imienia hetmanowej Reginy Zólkiewskiej w Plocku
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WSTEP

Wroku 7932-im uplywa 25 lat istnie~ia obec-
nego Gimnazjum Panstwowego Zenskiego

.. imienia hetmanowej Reginy Zólkiewskiej.
Zostalo ono zalo'zone w 790l-ym roku z inicjatywy ks.
pralata Ignacego Lasockiego oraz mec. Stefana Balin-
skiego pod firma "Stowarzyszenia Szkoly I Zenskiej
Udzialowej w Plocku" i, jako takie, prowadzone bylo
i rozwijalo sie glównie dzieki swemu twórcy i jedy-
nemu prezesowi Stowarzyszenia do roku 7920~go,
ks. pralatowi Lasockiemu.

"Udzialowczynia, moralna rozbudowniczka i wspól-
ofiarodawczynia" *) Panstwu Szkoly Udzialowej
byla jej od 7908-go roku dyrektorka, dotad bez przer-
wy na stanowisku temstojaca, Marcelinaz Dambrow-
skich Rosciszewska.

W roku 7920-ym na podstawie dwuch uchwal zebran
ogólnych czlonków Stowarzyszenia Szkoly Udzialowej,
odbytych w dniach 25 maja i 18 czerwca, ks. pralat
Ignacy Lasocki zwrócil sie do Ministerstwa Wyznan
Religijnych i Oswiecenia Publicznego, ofiarowujac

*) X. Ignacy Lasocki: "Luzna wiazanka wspomnien" str. 64.

..... ....

na wlasnosc Panstwu

gmachy i urzadzenie
rubli przedwojennych.
Panstwo Polskie wspanialy ten dar chetnie przyjelo,
zawiadamiajac ks. pralata Lasockiego depesza z dn.
21-go lipca, ze "Gimnazjum zenskie upanstwowione".
Na pare dni przed najsciem bolszewików, dnia 9-go
sierpnia, przybyl do Plocka delegat Ministerstwa,
wizytator szkól srednich, Waclaw jezierski, celem
dokonania odpowiedniego aktu rejentalnego.
Dnia 28 wrzesnia 7920 r. Ministerstwo Wyznan Re-
ligijnych i Oswiecenia Publicznego nadeslalo do ks.
pralata Lasockiego podpisany przez Ministra-K. Ra-
taja - list, potwierdzajacy przejecie ofiarowanego
aktem rejentalnym Gimnazjum, wyrazajac równo-

czesnie "glebokie uznanie lowarzystwu oraz gorace
podziekowanie Przewielebnemu Ksiedzu Pralatowi,
jako prze'lpodniczacemu Towarzystwa, faktycznemu
zalozycielowi i dlugoletniemu opiekunowi szkoly, za
jego wydatna prace nad rozwojem i doskonaleniem
szkoly, za inicjatywe i wspóldzialanie w sprawie
przekazania szkoly Panstwu Polskiemu "...

Polskiemu te uczelnie, której
kosztowaly okolo 90 tysiecy
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Glebokie uznanie, wyrazone w przytoczonym liscie,
nalezy sie ks. pralatowi Lasockiemu nietylko za za-
lozenie i opieke nad gimnazjum zenskiem, lecz za
caloksztalt dlugoletniej jego pracy, w pierwszym
rzedzie, jako filantropa-spolecznika. Do najwazniej-
szych jego czynów naleza: zalozenie i ofiarne pro-
wadzenie zakladu dla biednych dzieci pod wezwaniem
sw. Stanislawa Kostki, inicjatywa i wydatna pomoc
pieniezna w tworzeniu stypendjów dla uczacej sie
mlodziezy oraz bezposrednia opieka ks. pralata nad
mlodzieza, z której dzieki niemu wielu zajmuje wy'
bitne i pozyteczne stanowiska w spoleczenstwie.
O gimnazjum i jego rozwoju, jako Szkole Udzialo-
wej, do czasu jej upanstwowienia, pisal jej twórca
w wydanej przez siebie w Plocku w roku /93/-ym
ksiazce pod tytulem ..LUZNA WIAZANKA WSPOM-
NIEN Z DZIALAN WLASNYCH i LUDZI, DU-
CHOWO MI BLISKICH W DZIEDZINIE SZKOL-
NICTWA POLSKIEGO, GLÓWNIE PLOCKIEGO".

Obecna praca ma na celu danie ogólnego rzutu na
rozwój i dzialalnosc upanstwowionego juz Gimnazjum,
któremu dano swiecka patronke, hetmanowa Regine
Zólkiewska.

Uroczysty akt upanstwowienia odbyl sie dnia 14-go
listopada 1920 r. Uroczystosc rozpoczela sie w ba-
zylice msza swieta, na której byl obecny delegat
Ministerstwa W. R. i O. P., Waclaw jezierski, i de-
legacje wszystkich szkól ze sztandarami. O godzi-
nie 6-ej wieczorem w udekorowanej sali gimnazjum
w obecnosci j. E. ks. biskupa plockiego j. Nowo-
wiejskiego i duchowienstwa, delegata Ministerstwa,
W. jezierskiego, oraz przedstawicieli wszystkich
instytucyj miasta Plocka odbyl sie sam akt upan-
stwowienia, rozpoczety przemówieniem ks. pralata
Lasockiego. Po nim przemawial delegat Ministerstwa
jezierski i odczytal "akt organizacyjny" gimnazjum.
Prezes St. Balinski i ks. pralat Borninski, jak i ich
przedmówca, ks. pralat Lasocki, podkreslali ciezkie
chwile, jakie gimnazjum przechodzilo za czasów
rosyjskich, niemieckich, a takze wyrazili zyczenie,
aby haslo "Bóg i Ojczyzna" nadal przyswiecalo
szkole. Nastepnie dyrektorka gimnazjum, M. Rosci,,;,
szewska, skreslila zyciorys Reginy Zólkiewskiej, któ-'!'
ry wraz z najwazniejszym ustepem "aktu organiza-
cyjnego" przytaczamy nizej. Uroczystosc zakonczo-
no odspiewaniem "Roty".
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Patronka Gimnazjum

hetmanowa Regina Zolkiewska.

"Akcie organizacyjnym" szkoly, wydanym
przez Ministerstwo Wyznan Religijnych
i Oswiecenia Publicznego z data 25-go

" u wrzesnia 1920 roku, podpisanym przez
ministra K. Rataja, uznajacym ja za panstwowa i na-
dajacym jej miano "Gimnazjum Panstwowe imienia het-
manowej Reginy Zólkiewskiej", umieszczono nastepujace
wskazanie:

"Niech jasna postac malzonki wielkiego Hetmana,
wspólniczki jego prac i ofiar, towarzyszki wiernej
w szczesciu i niedoli, zmarlego pamiec otaczajacej
niewygasla czcia i miloscia, rozumnej matki, rzadnej
opiekunki powierzonego jej miasta, stanie sie dla wy-
chowanic szkoly wzorem cnót domowych, spolecznych
i narodowych, a pamiec o niej niech wiaze mlode

>serca z przeszloscia, która taka zona, matka i oby-
watelka poszczycic sie moze".

Zyciorys hetmanowej skreslila dyrektorka gimnazjum
M. Rosciszewska, na uroczystosci upanstwowienia
temi slowy:

.t:=::: i

"Hetmanowa Regina Zólkiewska, z domu Herbur-
tówna, urodzona w roku 1563, poslubila hetmana,
bedac bardzo mloda, i przez caly dlugi okres wspól-
zycia byla zawsze "imci najukochansza, najdrozsza
i najlepsza pania malzonka", II stóp której nasz wielki
Zólkiewski ze szczera radoscia swa hetmanska bu-
lawe skladal.
"Stare wyblakle ksiegi w Zólkwi, wzmianki w dzie-
lach historycznych, beletrystycznych tak nam jej ze-
wnetrzna i wewnetrzna sylwetke maluja:
"Na wysokiej postaci piekna rysowala sie glowa.
Twarz jej miala przezroczystosc bialego alabastru,
z pod którego przebijal jasny plomien jej czystej,
szlachetnej duszy. Oczy piekne, dobre, czolo po-
godne. Szaty nosila nawpól zakonne, przystosowane
do ciezkich wojennych czasów.
"Z listów hetmanowej, pisanych do meza, syna, córek,
krewnych, przeziera natura tkliwa, serdeczna, wyrozu-
miala na bledy i slabosci ludzkie, ale sama od sla-
bosci wolna. Dobre serce szlo u hetmanowej w pa-
rze> z dzielnym charakterem, a miala w sobie taki ma-
jestat, taka powage, taka nakazywala milosc i szacu-
nek, ze nie mozna bylo stac przed nia, nie uchy-
liwszy czola... sluchac i jej nie usluchac...
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"Zycie hetmanowej nie szlo po rózach, przeciwnie -
"skronie jej Bóg opasal wiankiem cierniowej zaslugi"-
jak mówia stare ksiegi - "a od glowy jej blask bil,
jak od glowy swietych".
"Ukochany maz jej, a nasz wielki hetman, wciaz poza
domem przebywal... W ciezkiej sluzbie dla Ojczyzny
az w 44 bojach swa glowe nadstawial, ale pani Re-
gina nigdy mestwa tego rozpacza nie oslabiala i, choc
dusza jej krwawemi plakala lzami, - tylko jasne oczy
i pogodne czolo widzial hetman u swej zony w chwili
rozstania.

"A wojna, straszna, krwawa wojna wciaz wrzala na
kresach naszych. Turcy, Tatarzy pladrowali, palili,
niszczyli wsie okoliczne... Luna pozarów wiencem
krwawych plomieni czesto otaczala siedzibe Zólkiew-
skich, a jeki branych w jasyr do komnat hetmanskich
sie wdzieraly... Ludnosc zyla w ciaglym niepokoju...
Zólkiewscy podjeli mysl wzniesienia w swych dobrach
rodzinnych obronnego zamku, który bylby schronie-
niem dla calej okolicznej ludnosci.
"Troska, klopoty przy budowie ufortyfikowanego zamku
spadly na hetmanowa, gdyz hetman z orezem w reku
wciaz wroga odpieral. I zawsze tak bylo: Zólkiewski
zycie swe cale poswiecal Ojczyznie, p. Regina budowala

I
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zamki, dogladala dobytku mezowskiego, zarzadzala,
rozleglemi dobrami i ogromnem gospodarstwem.
"Czuwala nad potrzebami wloscian i mieszczan, - to
tez dobrze sie dzialo poddanym Zólkiewskich: - bydla
mieli dostatnio, 'chleba nie brakowalo nigdy, nawet
na przednówku, a u niejednego i grosz sie znalazl.
w zapasie. Hetmanowa sama pilnowala slusznego
wymiaru sprawiedliwosci, zatwierdzala wyroki sedziów,
ulaskawiala o,bwinionych, wydawala dekrety.
"Nie tylko przezorna, madra i praktyczna, ale i dzielna
byla. Gdy maz jej z niewielkiemi silami z poteznym
wrogiem sie mierzyl, ona sprzedawala klejnoty, dro-
gocenne meble i za pieniadze, ta droga zdobyte, szy--
kowala posilki i zbrojne hufce na pomoc Rzeczypo-
spolitej i mezowi slala...
"A poboznosc i dobroc zacnej hetmanowej znana byla
w Polsce calej. Fundowala ona koscioly, zakladala
przy nich szpitale dla chorych, przytulki dla starców,
szkoly dla dziecL Zwano ja powszechnie opiekunka
wdów i sierot.

"Dzieci hetmanowa miala troje. Starsza córka, Zofja,-
wydana za wojewode ruskiego, Danillowicza, zasly-
nela szeroko czynami milosierdzia. "Matka ubóstwa'"
ja zwano. Byla ona babka rodzona Jana Sobieskiego~
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."Druga córka hetman~wej-Katarzyna-wyszla za Ko-
niecpolskiego, wielkiego wojownika, prawego meza,
a zarazem wielkiego hetmana koronnego.

"Syn- Jan-byl godnym spadkobierca wielkiego swego
ojca. Wyksztalcony, zamilowany szczególnie w na-
ukach matematycznych, nie zaniedbywal i rzemiosla
rycerskiego. Na placu boju mestwem i roztropnoscia
zadziwial wszystkich.
"Pani Regina czuwala osobiscie nad wychowaniem
i wyksztalceniem swych dzieci, a obcujac wciaz z niemi,
potrafila swym przykladem wpoic w nich glebokie
ukochanie Wiary i Ojczyzny i wszystkiego, co prawe,
.co dobre, co piekne... I tak zycie w Zólkwi plynelo
przy modlitwie, pracy i milosiernych uczynkach.
"Nadszedl rok 1620... O wczesnym swicie wyrusza
swietny orszak z zamku zólkiewskiego. Wyciagnal

..sie dlugi lancuch rycerzy, lsniacych zbroja, dzielnych
duchem. Na czele siwy 75. letni hetman, przy nim
syn jedynak, za nim wnuk, Stas Danillowicz, zieciowie:
Danillowicz i Koniecpolski, bratanek Lukasz Zólkiew-
.ski, dalej Zamojski, Denhoff, Tyszkiewicz i wielu,
wielu innych, a za nimi 8.000 ludzi zbrojnych.
"Zabrzmiala piesn rycerska "Bogu Rodzica Dziewica"!

.zaszumialy proporce, mignely skrzydla husarskie, i orszak

zaczal topniec w oczach, byl coraz dalej i dalej...
a w Zólkwi stawalo sie coraz ciszej i smutniej.
"U progów koscielnych Zólkiewska z córka modlily
sie goraco, a zlowrogie przeczucie bliskich nieszczesc
duszami ich szarpalo...
"Przeczucia nie omylily serc kochajacych. Jak grom,
uderzyla w hetmanowa wiesc o klesce pod Cecora...
Ukochana glowa jej meza triumfalnie zawieszona zo-
stala u bram palacu sultanskiego. Jedyny syn-Jan -
raniony i wziety do niewoli, z nim razem i wnuk, i zie-
ciowie, i krewni, i znajomi. Zaiste, wielkiej wiary i wiel-
kiego ducha byla hetmanowa, skoro jej te nieszczescia
ani zlamac, ani obezwladnic nie potrafily...
"Tragiczny zgon hetmana wstrzasnal sumieniem Rze-
czypospolitej, to tez wkrótce Chocim pomscil Cecore,
glos triumfu i radosci zabrzmial w calym kraju, ale
na zamku zólkiewskim byl kir i zaloba.
"Pani Regina goraczkowo sprzedaje klejnoty, zloto,
srebro rodzinne, bije monete w Zólkwi (za zezwole-
niem króla), zaciaga pozyczki, gromadzi grosz do grosza,
aby zebrac 200 tysiecy zlotych polskich na zadany
okup za syna i cialo meza.
"Okup wyslala, cialo meza i chorego syna z niewoli
wykupila. Niedlugo jednak cieszyla sie matka po-
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wrotem syna jedynaka,-umarl Jan Zólkiewski wkrótce
od ran, zle zagojonych. I dziwny sie pogrzeb odbyl
w Zólkwi w roku 1623. Grzeb-ano .glowe wielkiego
hetmana, wykupiona od Turków, i jednoczesnie grze-
bano zwloki ukochanego jego syna.
W rok pózniej umarla i pani Regina... Tak zgasl
dzielny ród Zólkiewskich na Zólkwi, ale pamiec o tej
rodzinie, godnej czci i milosci, nie zgasnie nigdy.
"Hetman Zólkiewski nazwan byl pieknie "sumieniem
Rzeczypospolitej", a malzonke jego smialo nazwac
mozna - "sumieniem Polki", gdyz byla wzorem oby-
watelki-patrjotki, zony i matki.
"Zycie hetmanowej nie bilo wprawdzie blaskiem czy-
nów nadzwyczajnych, nie oslepialo twórczoscia talentu,
czy genjuszu, ale to w niczem nie zmniejsza zaslug
tej swietlanej postaci, gdyz latwiej zdobyc sie na czyn
bohaterski, który nas do historji zapisze. niz przezyc zycie
szlachetnie i pozytecznie, jak je przezyla R. Zólkiewska".

I
I 'l
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Stan nauczania.

Gimnazjum imienia hetmanowej Reginy Zólkiewskiej
od pierwszej chwili powstania, jeszcze jako Szkola
Udzialowa, mialo nadany "zdrowo-postepowy", wedle
okreslenia ks. pralafa Lasockiego, kierunek wycho-

I
I I

, I

wawczy, religijno-moralny, patrjotyczny; stan naucza-.
nia postawiony byl na wysokim poziomie, rozwój zdro-
wotny i fizyczny wychowanic byl zapewniony. Klasy.
czwarte byly zwykle slabsze, co tlumaczy wiek przej-
sciowy uczennic. Ze poziom nauki stal bardzo wy-.
soko, swiadczy miedzy inne mi to, ze maturzystki tej
uczelni, jeszcze jako prywatnej, latwo przyjmowane
byly do wszechnic zagranicznych, a w 1918 roku na
podstawie egzaminów maturalnych, które sie odbyly
przed komisjami,powolanemiprzez Min. W. R. i O. P.,
na 78 gimnazjów meskich i zenskich (w Warszawie-
37 szkól, na prowincji - 41 szkól), plocka Szkola
Udzialowa zdobyla drugie *) miejsce. .

Te cenne walory nietylko zostaly w upanstwowionem
juz gimnazjum w calej pelni zachowane, lecz byly
w dalszym ciagu rozwijane i .pomnazane, tembardziej,
ze kierownictwo szkoly niezmiennie od lat 24.ch spo-
czywa w niestrudzonych, a wielce zasluzonych dlo-
niach dyrektorki Marceliny Rosciszewskiej.

Gimnazjum stosuje sie scisle do programu Minister-
stwa Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego.

*) "Godzina Polski" - z dnia 31 sierpnia 1918 r., organ pól
urzedowy okupantów.
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Rada Pedagogiczna pracuje z zapalem i wielka su-
miennoscia. Wyklady swe opiera przewaznie na cwi-
czeniach praktycznych, pokazach, wycieczkach. Usil-
nie dazy do wyrobienia w dzieciach samodzielnosci
mysli i rozwiniecia w nich zainteresowania do nauki
i zamilowania do poszczególnych przedmiotów. Dzieci

uczyly sie i ucza naogól chetnie.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wykorzystuja
'naj drobniejsze sposobnosci, by wplywac na mlodziez,
wychowujac ja na dobrych obywateli, kochajacych
Boga i Ojczyznt;, oraz milujacych sie wzajemnie. Zwra-
caja wielka uwage na wyslawianie sie uczennic, na po-
prawnosc wypowiadania mysli. Posilkuja sie pomo-
cami naukowemi (szkolnemi, wypozyczonemi, lub swe-
,mi wlasnemi), pamietaja o aktualizacji.
Rozklad materjalu naukowego, ulozony na caly rok
przez poszczególnych nauczycieli, byl uzgodniony na
posiedzeniach komisyj przedmiotowych, dzieki czemu
praca w szkole byla sharmonizowana, nie bylo t. zw.
",przeciazenia" mlodziezy; lekcje byly radosne, zywe.
Bieg zajec szkolnych we wszystkich latach byl nor-
malny z wyjatkiem I-go pólrocza roku szkolnego
1924/25, w którym lekcje dwukrotnie w poszczegól-
nych klasach byly przerywane z powodu panujacej

.

w Plocku od wrzesnia do Nowego Roku 1925 epi-
demji plonicy. Pomimo to obowiazujacy kurs nauk
i przepisana ilosc prac pismiennych zostaly wykonane.
Duze zaslugi dla rozwoju szkoly polozyl wizytator
szkól srednich s. p. Waclaw Jezierski, wybitny przy-
rodnik i geograf, calem sercem i dusza oddany
szkole i mlodziezy *).
Nastepnym wizytatorem byl p. Jan Michalski, znany
polonista i zbieracz pamiatek i druków Mickiewicza,
zasluzony bibljofil, swiatly kierownik mlodziezy. Pan
Wizytator Alfred Hodbod przez krótki czas swego
urzedowania zdobyl gleboki szacunek i przywiazanie
Rady Pedagogicznej oraz uczennic. Obecny wizytator,
p. Michal Sokorski, wytrwale dazy do rozszerzenia
postulatów wychowania panstwowego, czemu gimnaz-
jum holdowalo od samego poczatku swego istnienia.

Pomoce naukowe.

Bibljoteki.

Bibljoteka szkolna, zniszczona w czasie najazdu bol-
szewickiego, zostala uporzadkowana w pazdzierniku

*) Dluzsze wspomnienie posmiertne S, p. W. Jezierskiemu
poswiecil ks. pralat Lasocki w "Luznej wiazance wspomnien".
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1920 r. i rozpoczela znowu swa dzialalnosc z liczba
150 ksiazek. Zajeto sie gorliwie. dokompletowaniem
ksiegozbioru przedewszystkiem dzielami, najbardziej
wartosciowemi, wieszczów naszych ivnajwybitniejszych
autorów, jak Al. hr. Fredry, Korzeniowskiego, Rze-
wuskiego, Bernatowicza, Hofmanowej, Prusa, Orzesz-
kowej, Sienkiewicza, Rodziewiczówny, Reymonta, Sie-
roszewskiego, Weyssenhoffa, Zeromskiego, Danilow-
skiego i Berenta. Pod koniec roku szkolnego 1920/21
liczba ksiazek wzrosla do 978, w 1924/25 do 1270,
w 1930/31 do przeszlo 2.ch tysiecy dziel w 3115 to-
mach. Bibljoteka miescila sie w osobnym pokoju,
ksiazki wydawane byly dwa razy tygodniowo.
Na rozwój czytelnictwa Rada Pedagogiczna zwracala
baczna uwage i, aby sprawe te nalezycie postawic,
zostala powolana w 1931 r. ze wszystkich polonistek
zlozona komisja bibljoteczna, wprowadzono dla wypo-
zyczajacych uczennic kajeciki, w których polecono
notowac date, tytul ksiazki i jej autora, oraz krótkie
streszczenie, czy tez kilka uwag, jakie nasunely sie po
przeczytaniu 'dziela. Nauczyciele poszczególnych przed-
miotów maja polecac czytanie ksiazek i opracowan
naukowych.
Celem ulatwienia mlodziezy czytania czasopism wpro-

.,.~

wadzono je do kazdej klasy, mianowicie: dla 8-ej,
i 7-ej klasy "Tygodnik Ilustrowany", dla 6-ej - "Ster-
nika", dla 5-ej - "Dzis i jutro", dla 4-ej - "Czyn mlo-.
dziezy", dla 3-ej i 2-ej - "Iskry", dla l-ej "Plomyk".
Od roku 1932-go kazda klasa ma swoja biblioteke,
która sama zarzadza, dzieki czemu ksiazka jest latwo
dostepna, czytelnictwo wzrasta.
Wyboru ksiazek dokonywa komisja bibljoteczna, od-
powiedzialna i za umiejetne uzupelnianie i za braki,
ksiegozbioru szkolnego.
Bibljoteka nauczycielska, znajdujaca sie w gabinecie
nauczycielskim, liczyla w roku szkolnym 1921/22
194 dziela, w 1925/26 - 356 dziel w 390 tomach,
w 1931/32 658 tomów.

Gabinety.

. Gimnazjum posiada nastepujace gabinety: fizyko-che-
miczny, przyrodniczy i robót recznych. Gabinety te
pomiescic moga do 20 uczennic. Przyrzadów fizycz-
nych do cwiczen szkola posiada odpowiednia ilosc.
Pomoce naukowe z przyrodoznawstwa sa przystoso-
wane do potrzeb samodzielnej pracy. Z zakresu nauk
humanistycznych szkola posiada bibljoteke, teksty auto-
rów oraz tablice pogladowe.
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'Celem uzupelnienia nauk i lektury, oraz krzewienia
zamilowania do poszczególnych przedmiotów byly
tworzone rózne kólka naukowe i artystyczne, a mia-
nowicie: literackie, fizyczne, milosniczek przyrody,
'historyczne, artystyczne, krajoznawcze i t. p. Niektóre
z tych kólek, spelniwszy swe zadanie, zostaly zwi-
niete, a na ich miejsce powstaly nowe, wywolane po-
trzeba i haslem chwili.

Z dzialalnosci poszczególnych kólek, o charakterze
których mówia same nazwy, jak historyczne, literackie,
których zadaniem bylo poglebienie przedmiotu i za-
-znajomienie uczennic z arcydzielami literatury polskiej
i powszechnej, nieobjetemi programem nauczania,
nadmienic nalezy, iz kólko fizyczne wykonalo takie
przyrzady, jak stroboskop, przyrzad Ingengusa i lustra
plaskie.

'Uczennice, nalezace dQ kola mi1osniczek przyrody, wy-
konywaly okazy, które byly czesciowo nasladowaniem
-przygotowanych przez nauczycielke, czesciowo pra-
cami samodzielne mi. Pracom tym przyswiecal idealny
cel: zaopatrzenie gabinetu przyrodniczego dla ulatwie-
nia nauki i badan przyszlym kolezankom. Okazy,
.przygotowane przez uczennice, sa nieraz pomyslowe,

. .

a takze czasem estetycznie wykonane, sa mocne i slu-
za, jako materjal do badan podczas wykladów. Kazdy
okaz opatrzony jest nazwiskiem milosniczki, która go
wykonala. Przy wspóldzialaniu milosniczek urzadzane
byly w parterowych oknach gabinetu przyrodniczego,
wychodzacych na dziedziniec szkolny, wysta.wy cie-
kawszych okazów.

Kólko krajoznawcze ma na celu ulatwienie uczennicom
poznanie wlasnego kraju i wzbudzenie zamilowania do
turystyki. Z wazniejszych wycieczek, odbytych przez
szkole, trwajacych od kilku do IO-du dni, wymienic
nalezy: Kraków- Zakopane- Wieliczka, Grodno- Wil-
no- Troki, Gdansk-Gdynia-Hel, Warszawa-Wila-
nów-Puszcza Bialowieska-Hojnówek, wystawa kra.
jowa w Poznaniu, Gdynia-Danja-Kopenhaga; z bliz-
szych wycieczek: Wloclawek, Ciechocinek, Torun,
Skepe, Dobrzyn n/W., Brwilno, Soczewka, Borowiczki
i t. p.

Przy szkole istnieje orkiestra mandolinistek i chóry.
Kólka muzyczne opracowaly wyjatki ze "Strasznego
dworu", wystawialy opery .dzieciece, jak "Taniec
kwiatów" Starczewskiego, "Basn o spiacej królewnie"
i t. p.

11
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Stan wychowania.

!I
II
I

Sprawa wychowania w gimnazjum im. hetm. Reginy
Zólkiewskiej stale wysuwana byla na plan pierwszy.
Prace w tym kierunku prowadzono systematycznie nie-
tylko na terenie szkolnym, ale i poza szkola. Starano
sie usilnie o wychowanie panstwowe, oparte na wy-
chowaniu religijnem, narodowem i spolecznem. Sta-
rala sie szkola o wyrabianie poczucia rzetelnosci,
obowiazkowosci, wymagala solidnej pracy od uczennic,
tepila frazeologje, blyskotliwosc i powierzchownosc,
starajac sie wychowac mlodziez na dzielne obywatelki.
Majac na wzgledzie przygotowanie sil, które w przy-
szlosci podolalyby waznym zadaniom panstwowo-twór-
czym, starano sie zainteresowac mlodziez organiza-
cjami panstwowemi, instytucjami dobra publicznego
i w tym celu urzadzano pogadanki, wycieczki i t. p.,
przyswajano na wszystkich lekcjach wiadomosci o pan-
stwie, wzbudzano szacunek i milosc do przeszlosci
naszej, do historji, bohaterów naszych, pamiatek -
przez odpowiednia lekture, urzadzanie obchodów, uro-
czystosci i swiat panstwowych.

Zwracano uwage i na wychowanie kulturalno-este-
tyczne, wyrabiano zamilowanie do porzadku i piekna,

I f
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rozbudzano umilowanie sztuk pieknych, ukochanie czy-
stosci mowy. W organizacjach szkolnych zwracano
uwage na uczciwe spelnianie przez mlodziez raz wzie-
tych na siebie obowiazków, na solidarnosc w pracy,
wyrabiano zmysl spoleczny, poczucie odpowiedzial-
nosci zbiorowej, wpajano szacunek i kult dla czynu
spolecznego i pracy ideowej.

Kazda klasa posiada swoja wychowawczynie z posród
nauczycielstwa szkoly. Specjalnymi wychowawcami
byli: ks. prefekt, kierujacy wychowaniem religijnem
i spoleczno-dobroczynnem, nauczycielka gimnastyki
i lekarka szkolna, czuwajace nad wychowaniem fizycz-
nem mlodziezy.

Dla wychowania fizycznego gimnazjum posiada sale
gimnastyczna o powierzchni 84 m.2 i korzysta z bo~
iska o powierzchni 7,416 m.2, uprawiajac tam lekka
atletyke, gry sportowe, oraz gry i zabawy ruchowe.
Z innych sportów uprawiane sa: plywanie, wioslarstwo,
kolarstwo, lyzwiarstwo i saneczkowanie. Uczono sie
tez i konnej jazdy.

Obowiazuje regulamin wychowawczy mlodziezy, opra-
cowany przez miejscowe Kolo dyrektorów, wspólny
dla wszystkich szkól srednich w Plocku.

12
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Majac na wzgledzie wyrobienie towarzysko-kulturalne
mlodziezy, kazda z 6-ciu szkól srednich plockich
urzadza w czasie karnawalu, wylacznie w gmachach
szkolnych, jedna zabawe pod kierunkiem wychowawców.
W roku szkolnym 193031 powolano do zycia tak
zwane przedstawicielki klas. Wybrane na specjalnem
posiedzeniu przez glosowanie - dziewczynki maja
czuwac nad swemi kolezankami, dbajac o to, aby sie
zadna nie spóznila, aby wszystko bylo zrobione jak
najlepiej. Praca ich okazala sie owocna.

Warunki higjeniczne.

Stan zdrowotny w gimnazjum byl naogól dobry. Bieg
zajec szkolnych, o czem pisalismy, ulegal tylko dwu-
krotnej krótkiej przerwie, spowodowanej epidemja plo-
nicy (jesien 1929 r. i 1930 r.). Przy szkole urzadzone
sa gabinety: lekarski i dentystyczny.
Warunki higjeniczne w gimnazjum postawione sa na
odpowiednim poziomie. Klasy wietrza sie przez otwie-
ranie okien podczas lekcyj i kazdej przerwy. Kory-
tarz glówny i sala gimnastyczna posiadaja wentylatory
elektryczne. Oswietleni~ - elektryczne, ogrzewanie-
za pomoca pieców, opalanych weglem. Szkola zwraca
baczna uwage na czystosc i porzadek. Uczennice spe-

dzaja pauzy zima-w sali rekreacyjnej, muzycznej i na
korytarzach. latem - w ogródku i na boisku.
O goracych sniadaniach dla niezamoznych uczennic
i wysylaniu do miejsc kuracyjnych oraz na wies -
piszemy na innem miejscu.
W roku szkolnym 1930/31 zakupiono pieknie polozony
nad jeziorem Lackiem kawalek ziemi, gdzie ma byc
wybudowane osiedle, którego plany sa juz opracowane.
Na ten cel Kolo Rodzicielskie zebralo 10.000 zlotych.

X
Organizacje spoleczne mlodziezy.

Ze spolecznych organizacyj mlodziezy sa czynne i dzia-
laja sprezyscie do dnia dzisiejszego: Kolo mlodziezy
"Czerwonego Krzyza", L. O. P. P., hufiec harcerek,
Przysposobienie wojskowe, Sodalicja Marjanska i kasa
oszczednosci.

Harcerstwo.

Przy gimnazjum im. hetm. Reginy Zólkiewskiej istnieje
I Zenska Druzyna Harcerska im. Zofii Chrzanowskiej.
Opiekunkami druzyn sa przewaznie nauczycielki gim-
nastyki.
Praca harcerek dzielila sie na:
temat prawa harcerskiego i

1) ideowa: gawedy na
przyrzeczenia, wspólne
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czytanie pism harcerskich i t. p.; 2) techniczna: przy-
gotowanie na wyzsze stopnie wyszkolenia harcerskiego,
kurs a, cwiczenia; 3) zarobkowa: oprawa ksiazek, wy-
roby z rafji, haft, prowadzenie sklepiku z artykulami
pismiennemi i t. p.; 4) spoleczna: pomoc inwalidom
wojennym, zbieranie darów, przygotowanie gwiazdki
dla inwalidów, szycie ubranek dla dzieci repatrjantów
i t. p. W ostatnich czasach druzyna opiekowala sie
biedna rodzina,. urzadzila choinke dla biednych dzieci,
udzielala pomocy w nauce kolezankom i przeprowa-
dzila dla starszych druhen kurs pozarniczy. Byly
organizowane równiez wycieczki i uprawiano gimna-
styke, gry ruchowe, sportowe, kolarstwo, lucznict\,Vo,
lyzwiarstwo i saneczkowanie.

Przysposobienie wojskowe.

Zaraz po najezdzie bolszewickim Gimnazjum Zenskie,
pierwsze ze szkól w Polsce, wprowadzilo przysposo-
bienie wojskowe.. W zalaczniku do sprawozdania za
rok 1924/25 - czytamy:
"Poniewaz tylko przygotowanie calego narodu do sa-
moobrony daje gwarancje bezpieczenstwa i zwyciestwa,
szkola pragnie, aby kazda uczennica, konczaca gim-
nazjum, byla przygotowana do sluzby wojskowej.

t
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Szkola nasza obrala sobie sluzbe lacznikowa: telefon,
telegraf i radjo. Na wypadek wojny uczennice beda
przygotowane do pracy na stalych stacjach wojsko-
wych i cywilnych zmilitaryzowanych".

Hufiec szkolny Przysposobienia Wojskowego Kobiet
do obrony kraju jest prowadzony przez komendantke,
p. Kraskowska. Niektóre z uczennic uzyskaly stopien
ogólno-wojskowy. Hufiec bierze udzial w obozach
Przysposobienia Wojskowego Kobiet w Gostyninie,
Korzewnikach (miesieczny) i t. p.

Czerwony Krzyz mlodziezy.

Kolo Czerwonego Krzyza Mlodziezy, zalozone przy
gimnazjum w roku szkolnym 1920/21,.nalezy, jak i Przy.
sposobienie Wojskowe, do najpierwszych w Polsce.
Objelo ono prawie wszystkie placówki. Dzieli sie na
sekcje: dochodowa, sanitarna, pomocy naukowej, ko-
respondencyjna, oszczednosciowa i spoleczna.

Sekcja dochodowa starala sie o fundusze, urzadzajac
w tym celu poranki muzyczne, koncerty, zabawy szkol-
ne i t. p. Po za tem dochody byly czerpane ze skla-
dek czlonkin - uczennic, z zapomóg, ofiar i skladek
dyrektorki, Rady Pedagogicznej, oraz z zapomóg Kola
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Rodzicielskiego i t. p. Czlonkinie-uczennice oplacaly
skladki miesieczne w wysokosci 20 groszy.
Sekcja sanitarna .organizowala pogadanki z dziedziny
higjeny i urzadzala kursy sanitarne dla uczennic klas
wyzszych.
Sekcja pomocy naukowej udzielala korepetycyj bez-
platnych niezamoznym kolezankom. Aby przyjsc
z pewna pomoca materjalna mniej zamoznym korepe-
tytorkom, ustanowiono dla nich minimalna oplate mie-
sieczna, pobierana od zamozniejszych uczennic.
Sekcja korespondencyjna prowadzila korespondencje
z Kolami Mlodziezy Czerwonego Krzyza w Ameryce
i Francji oraz z Czerwonym Krzyzem w Warszawie.
Amerykanska szkola w The Dalles Oregon przyslala'
do gimnazjum bardzo ciekawe albumy; wysyla takze
Ameryka rok rocznie podarunki gwiazdkowe, które
rozdawane byly dzieciom repatrjantów, inwalidów i t. p.
Czerwony Krzyz z Warszawy nadeslal ksiazki dl~
bibljoteczki Kola.
Sekcja spoleczna organizowala z pomoca Kola Rodzi-
cielskiego dozywianie niezamoznych uczennic, wydajac
im drugie sniadania, skladajace sie z kubka kawy,
mleka lub kakao i jednej duzej bulki. Ilosc wydawa-
nych porcyj dochodzi do przeszlo 2-ch tysiecy mie-

~

siecznie. Kolo udzielalo takze zapomóg na wpisy,
kupowalo cieple ubrania i ksiazki, pokrywalo koszty
wycieczek szkolnych za niezamozne uczennice, wysy-
lalo zagrozone powazniej na zdrowiu do uzdrowisk
i sanatorjów, jak na przyklad do Wisly, Otwocka, Cie-
chocinka i Zakopanego. W czasie wa~'cyj lokowano
najbiedniejsze uczennice u zamozniejszych kolezanek na
wsi. Po za tem stale opiekowala sie sekcja spoleczna
Domem Inwalidów i ich dziecmi, a przez kilka lat
i dziecmi repatrjantów, urzadzajac "gwiazdki", "cho-
inki'l i swiecone.
Czerwony Krzyz bardzo dodatnio wplywa na mlo-
dziez, wyrabiajac ja spolecznie, rozwijajac w niej
uczucia humanitarne. Na czele tej organizacji stoi
ks. prefekt Artke.

Kolo szkolne L. O. P. P.

Do wykazujacych zywa dzialalnosc organizacyj spo-
lecznych mlodziezy Gimnazjum im. hetm. Reginy Zól-
kiewskiej nalezy takze Kolo Szkolne Ligi Obrony Po-
wietrznej Panstwa. Nalezy do niego 3/4 wszystkich
uczennic. Od roku 1921, jeszcze przed ujecie~ tej
dzialalnosci w ramy Kola, uczennice skladaly swoje
10-cio groszowe oszczednosci miesieczne i wplacaly je

,~ii
I
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za posrednictwem pism na L. O. P. P. Skladki czlon-
kowskie wynosza przeszlo 360 zlotych rocznie. Uczen-
nice okazywaly zawsze zywe zainteresowanie spra-
wami, z Ojczyzna zwiazanemi, i chetnie dawaly na jej
potrzeby. Organizowane byly przez Kolo L. O. P. P.
przy pomocy i poparciu Dyrekcji gimnazjum kursy
instruktorskie gazoznawstwa dla uczennic klas szóstych
i siódmych. W roku 1930/31 kurs taki - wyklady
o gazach bojowych i praktyczne cwiczenia z maskami,

prowadzone przez oficera 8-go pulku artylerji polow.ej,-
przeszly 42 uczennice, czlonkinie Kola.

Podczas" Tygodni Lotniczych" organizacja szkolna
L. O. P. P. brala czynny udzial w pochodach z pieknie
przygotowanemi transparentami dla uswietnienia i pro-
pagandy Ligi, oraz urzadzala propagandowe obchody.
Ustosunkowanie sie mlodziezy szkolnej do tej organi-
zacji jest powazne.

r I
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Sodalicja Marjanska.

W roku 1929 przy kaplicy gimnazjalnej powstala So-
dalicja Marjanska pod wezwaniem Zwiastowania N.M.P.
Celem Sodalicji jest rozbudzenie coraz wiekszej czci
ku Marji, a przez czesc - wyrabianie mocnych cha-

...- .-. ...c~""'"= -I

rakterów katolickich, pomnazanie zastepu kobiet szla-
chetnych, swiadomych wyznawanych przez sie zasad,
pracujacych z poswieceniem dla Boga i OJczyzny. So-
dalicja organizuje miedzy innemi Akademje Marjanskie,
wystawy rzezb i obrazów Madonn i t. p. Praca

i hasla tej organizacji znajduja podatny grunt na te-. . .
renIe gimnaZjum.

Akcja oszczednosciowa.

Akcja oszczednosciowa prowadzona jest w szkole od
chwili upanstwowienia gimnazjum i rozwija sie bardzo
dobrze. W roku szkolnym 1930/31 ilosc uczennic, skla-
dajacych oszczednosci, wzrosla do 111, wklady ich
wynosily przeszlo 6,000 zlotych.

Sporty.

Celem wykazania dorobku pracy nad wychowaniem
fizycznem mlodziezy, oraz propagowania wychowania
fizycznego wsród najszerszych warstw sa organizowane
swieta sportowe, podczas których odbywaja sie pu-
bliczne popisy: plasy, gry sportowe i lekka atletyka.
Istnieja kola sportowe, jak: wioslarskie, lyzwiarskie,
cyklistek, jazdy saneczkowej i t. p.
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Korespondencja uczennic z zagranica.

Uczennice gimnazjum prowadza korespondencje z mlo-
dzieza francuska i amerykanska w jezyku niemieckim
i francuskim.
Cele korespondencji sa nastepujace: 1) nabranie wpra-
wy w poslugiwaniu sie jezykami obcemi, 2) poznanie
zycia i kultury naszych przyjaciól i sprzymierzenców
i zadzierzgniecie z nimi przyjazni. Korespondencja
szkoly rozwija sie pomyslnie. Otrzymywane listy
z róznych stron Francji i jej kolonij, oraz z Ameryki
sa bardzo ciekawe i mile; widac z nich, ze ci, którzy
je pisza, sa bardzo przyjaznie usposobieni do Polski
i Polaków. W ostatnich czasach nawiazano korespon-
dencje z mlodzieza niemiecka.

Kolo Rodzicielskie.

Od szeregu lat zaznacza sie coraz zywsze wspóldzialanie
szkoly z rodzicami, którzy, z chwila powolania do zycia
Kola Rodzicielskiego, ujawniaja coraz wieksze zaintereso-
wanie sie gimnazjum isprawami wychowawczo-naukowemi.
Do zadan,jakie sobie Kolo Rodzicielskie wytknelo, naleza:
1) rozwiniecie w srodowisku rodzicieiskiem akcji samo-
wychowawczej, polegajacej na krzewieniu wsród czlon-
ków zdrowych zasad wychowawczych i rodzinnych;

II

2) zblizenie rodziny i szkoly, oraz skoordynowanie ich
obustronnej inicjatywy, mysli wychowawczej i wszel-
kich wysilków, z dobrem mlodziezy zwiazanych;
3) roztoczenie w porozumieniu z dyrekcja gimnazjum
opieki materjalnej, moralnej i wychowawczej nad mlo-
dzieza szkolna.
Kolo Rodzicielskie utrzymuje kapielisko, zaopatruje
szkole w pomoce naukowe, po za tem wspomaga or-
ganizacje spoleczne mlodziezy, zajmuje sie dozywianiem
uczennic, daje na wpisy, na kuracje biednych uczennic, za-
kup ksiazek, cieplego ubrania i t.p. Zlozylo takze powaz-
niejsza kwote na zakup ziemi i wybudowanie osiedla i t.p.

Patronaty klasowe.

Jako sekcja Kola Rodzicielskiego, zostaly powolane
przez dyrekcje gimnazjum tak zwane patronaty klaso-
we, majace roztaczac opieke nad poszczególnemi kla-
sami. Patronaty te, celem uspiawnienia dzialalnosci,
powolaly nastepujace komisje miedzyklasowe:
1) wychowania pozaszkolnego, zadaniem której jest
nadzór nad zachowaniem sie uczennic poza szkola,
a wiec w miejscach publicznych (kina, teatry, zabawy
taneczne, swieta narodowe, sportowe), na ulicy
i w miejscach spacerowych;

",-r;:- -
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2) komisje szkolna (boisko, sporty zimowe, kapielisko,
wycieczki, dyzury na przystani wioslarskiej, w kosciele
i w organizacjach szkolnych);
3) komisje opieki materjalnej (opieka nad nie zamozne-
mi uczennicami i t. p.).

Stypendja.

Dla uczennic gimnazjum utworzone zostaly dwa stypen-
dja, przyznawane przez Rade Pedagog., a mianowicie:
1) im. Haliny Dobrowolskiej w wysokosci okolo 400 zl.
rocznie <Ha 1 uczennicy;
2) im. Stanislawy Zgliczynskiej w wysokosci przeszlo
300 zl. rocznie dla 1 uczennicy.

!I, Kronika szkolna.

Uzupelnieniem tego, co dotychczas napisalismy, sa
kroniki szkolne, w których byly notowane wazniejsze
wypadki z zycia gimnazjum od rozpoczecia roku szkol-
nego-do wreczenia matur.
Tam notowane sa nabozenstwa, odprawiane z powodu
rozpoczecia i zakonczenia roku szkolnego - do roku
1926-go w bazylice katedralnej lub na Stanislawówce,
a potem-w kaplicy gimnazjalnej.
Kaplica, ufundowana staraniem 'prefekta z
nych ofiar Rady Pedagogicznej, Rodziców i

rll
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dobrowol-

mlodziezy,

zostala poswiecona przez J. E. Ks. Arcyb. Sil. i Bisk.
Plockiego Juljana Nowowiejskiego - dn. 31.1-1926r.
W kronice notowano udzial szkoly w uroczystosciach
koscielnych, jak Boze Cialo, w akademjach papieskich
i t. p., przystepowanie uczennic do pierwszej' spowie-
dzi i komunji sw., rekolekcje, akademje i wystawy
Marjanskie, urzadzane przez szkolna Sodalicje Marjan-
ska, przyrzeczenia sodalisek i t. p.
Duzo miejsca w kronikach zajmuja corocznie urzadzane
z wielkim nakladem pracy wspaniale i uroczyscie swieta
i obchody narodowe, jak: rocznice odzyskania Niepo-
dleglosci, dnia 11-go listopada, rocznice powstan naro-
dowych: listopadowego i styczniowego, imieniny Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej i Marszalka Polski, Józefa
Pilsudskiego, swieto 3-go Maja i inne okolicznosciowe.
We wszystkich uroczystosciach i swietach narodowych,
organizowanych przez spoleczenstwo, dyrekcja gim-
nazjum i Rada Pedagogiczna brala wybitny udzial, tak
w komitetach organizacyjnych, jak i w samych obcho-
dach razem ze szkola.
Bardzo uroczyscie obchodzila szkola w 1928 roku swieto
10-cio lecia odzyskania Niepodleglosci Polski, oraz
w 1930 r. - 10-ciolecia odparcia najazdu Rosji So-
wieckiej i 25.X-30 r.-25-ciolecia walki o szkole polska.

18
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Kroniki szkolne notuja przyjazd do Plocka w dniu

lO-go kwietnia 1921 roku Naczelnika Panstwa, józefa
Pilsudskiego: wszystkie uczennice z choragiewkami
o barwach narodowych, z kwiatami i zielenia ustawily
sie o godzinie lO-tej rano na ul. Warszawskiej obok
uczniów i uczennic innych szkól. Gromkie "Niech zyje"
padlo z ust mlodziezy, kiedy Naczelnik przejezdzal
wzdluz ulicy, udajac sie przed kosciól garnizonowy,
gdzie odprawiona zostala msza polowa. Po nabozen-
stwie Wysoki Gosc udekorowal wojskowych orderem
"Virtuti Militari", a dyrektorke- M. Rosciszewska, jako
tez kilka innych osób-"Krzyzem Walecznych".
29 maja 1929 roku uczennice w liczbie 250 pod opieka
dyrektorki, wychowawczyn i wychowawców wyjechaly
do Gostynina, gdzie w obecnosci Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej, prof. Ignacego Moscickiego, odbyly
sie cwiczenia gimnastyczne, które zyskaly ogólne uznanie.
Po za tem dowiadujemy sie z kroniki o braniu przez
szkole udzialu w takich okolicznosciowych obchodach,
jak msza sw., odprawiona w listopadzie 1920 r. za po-
leglych kolegów-uczniów, nabozenstwo dziekczynne za
szczesliwy powrót z frontu mlodziezy szkolnej.
20-go marca 1921 r. po uroczystem nabozenstwie
w kaplicy II-go gimnazjum meskiego delegacja wojsko-

wa dekorowala krzyzami za mestwo osoby wojskowe
i cywilne miasta Plocka. Nastepnie ta sama delegacja
udala sie do gimnazjum im. hetm. Reginy Zólkiewskiej
i tam na sali, odswietnie udekorowanej, w obecnosci
grona nauczycielskiego i wszystkich uczennic wreczyla
przelozonej M. Rosciszewskiej Krzyz za mestwo.
Krótkie przemówienie przelozonej gleboko wzruszylo
wszystkich obecnych. Uroczystosc zakonczyla sie od-
spiewaniem "Roty" i okrzykami "Niech zyje armja!"
i "Niech zyje p. Przelozona"!

30-go wrzesnia 1921 r. delegatki klas wyzszych byly
. na nabozenstwie w kosciele garnizonowym z okazji

ocalenia Naczelnika Panstwa od zamachu we Lwowie.

1921 roku odbylo sie odsloniecie portretu hetmanowej
Reginy Zólkiewskiej, patronki gimnazjum. Portret
zostal namalowany i ofiarowany przez nauczycielke
rysunków Wl. Kozlowska.

Zapisywane sa rok rocznie w kronikach szkolnych
liczne odczyty i pogadanki z dziedziny historycznej,
literackiej, spolecznej, wychowawczej, higjeny i oko-
licznosciowe; takze - zebrania rodzicielskie i opiek
domowych oraz specjalne posiedzenia Rady Pedagogicz-
nej; udzial szkoly w takich akcjach spolecznych, jak
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"Tygodnie" LOPP., Dzien Matki i Dziecka, Propagandy
wychowania fizycznego, "Miesiac Pomorza" i t. p.
Z okolicznosciowych obchodów wymienia kronika urza-
dzony na sali gimnazjum w lutym 1929 roku obchód
10-ciolecia odzyskania morza.
Ponadto notuja kroniki organizowane prawie corocz-
nie przez gimnazjum: "kiermasze" z loterja fantowa na
cele filantropijno -spoleczne; "choinki", urzadzane
w szkole dla dzieci inwalidów, i udzial gimnazjum
w "choinkach" dla zolnierzy miejscowego garnizonu,
koncerty z cyklu historji muzyki fortepjanowej, urza-
dzane w gimnazjum, organizowane przez szkole po-
ranki muzyczne, popisy doroczne uczennic J.Grabow-
skiej, miejscowej nauczycielki muzyki i t. p.; przed-
stawienia teatralne, urzadzane przez uczennice; kon-
kursy i wystawy prac uczennic na terenie szkolnym;
zwiedzanie wystaw, organizowanych w Plocku, za-
bawy szkolne w czasie karnawalu, rozdawanie matur
i pozegnalne wieczorki arbiturjentek.
Z innych wydarzen w zyciu szkolnem zasluguja na
uwage: 1) udzial szkoly w uroczystosci upanstwo-
wienia gimnazjum meskiego dnia 18 wrzesnia 1921 r.
i nadania mu imienia Stanislawa Malachowskiego;
2) odsloniecie w czerwcu 1922 r. w temze gimnazjum

tablicy pamiatkowej, ufundowanej na czesc uczniów,
poleglych w walce z bolszewikami i 3) obecnosc de-
legacji gimnazjum w pazdzierniku 1924 r. na uroczy-
stosci poswiecenia sztandaru seminarjum naczyciel-
ski ego zenskiego im. Zofji Bukowieckiej.
Dnia 28.go stycznia 1927 r. odbyl sie w gimnazjum
z inicjatywy Plockiego Towarzystwa Naukowego wie-
czór ku uczczeniu setnej rocznicy wydania Sonetów
Krymskich oraz odpowiedni pokaz ilustracyj, malowa-
nych przez prof. gimn. s. p. Rózyckiego.
Dnia lO-go grudnia 1928 r. uczennice wraz z Rada Pe-
dagogiczna byly obecne w katedrze na nabozenstwie
zalobnem za dusze s. p. wizytatora Waclawa Jezier-
skiego. Na pogrzeb s. p. wizytatora Jezierskiego wy-
jechaly do Warszawy na czele z dyrektorka delegacje
Rady Pedagogicznej i uczennic. Delegacje zlozyly
wience od Rady Pedagogicznej, gimnazjum i od ploc-
kich szkól srednich.

Dnia 30-go maja 1931 r. cztery czlonkinie Czer-
wonego Krzyza Szkolnego, jako delegacja, wyjechaly do
Warszawy pod opieka wychowawczyni na walny zjazd
mlodziezy "Czerwonego Krzyza". Na zebraniu tem dele-
gatka Gimnazjum im. Reginy Zólkiewskiej przez aklamacje
wybrana byla na przewodniczaca ogólnego zebrania.

20
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IV dniach najazdu bolszewickiego.

II~~- ie<pien-1920 ,.-"kola nasza wocei kóp! go-

raczkowa praca. Na gmachu powiewa chora~
giew Czerwonego Krzyza, plaszczem, zda sie,
swym samarytanskim oslania budynki szkol-

ne. Przy drzwiach frontowych napis: "Zolnierzu pol-
ski-masz w tym budynku szpital, punkt opatrunkowy,
sale wypoczynkowa, intendenture, szwalnie, herbaciarnie,
biuro pisania listów i kuchnie dla dozywiania zolnierzy
w okopach".

Drzwi frontowe szkoly dniem i noca stoja otworem
.dla wojaków naszych.

W szatni szkolnej - "biuro informacyjne", obsluzone
przez czlonkinie Sluzby narodowej.
W sali aktowej - "punkt opatrunkowy". Spracowane
.dlonie pan sanitarjuszek opatruja rany, usmierzaja ból...
Na bialych szkolnych stolach stosy bandazy, waty,
butli rozmaitych...

Pierwsze pietro - "Szpital" i "Sala wypoczynkowa".
Rzedem stoja lózka... W jednych klasach leza ranni,
w innych tylko smiertelnie znuzeni...

Drugie pietro - "Kwatera 37-go ochotniczego pulku
piechoty" .

~C""-- -- ~--~_._"",,"" ._-~ '---" .c_--.

Smyki - bohaterowie.
Oficyna - parter-"Biuro korespondecyjne". Panie ze
Sluzby Narodowej, skautki i skauci pisza pod dyktan-
do naiwne a rozczulajace listy zolnierskie... W gabi-
necie fizycznym i Sali muzycznej - "Herbaciarnia".
Stoja dlugie stoly, bialym papierem - zamiast obrusa -
nakryte, wokól siedza zolnierze. pija kawe, herbate,
pala upragnione papierosy, odpoczywaja i gwarza.
W introligatorni szkolnej - "Intendentura". Na pól-

kach stosy koszul, kalesonów, .owijaczy, a nawet kil-
kanascie par butów dumnie z katów wyziera. Co
chwila slychac glos blagalny: "prosze o koszule".
Intendentki z przerazeniem patrza na szybko znikajace
stosy bielizny,... a uradowani wojacy ze zdobyta bie-
lizna wedruja do "ubieralni", tam tez zostawiaja swoje
brudne laszki do dezynfekcji, wyprania i zreperowania.
Pierwsze pietro - oficyna - "Szwalnia". Dziesiatki

rak starych i mlodych, pieknych i spracowanych -
kroja, szyja, reperuja. Maszyny turkocza, igly poly-
skuja - a stosy uszytej bielizny wciaz rosna...

W wannach i umywalniach szkolnych - plusk
i radosny pomruk. Wszak to szczyt marzen bohatera-
ochotnika - czysta woda i nowa koszula...
W kuchni dla dozywiania niezamoznych uczennic -

21
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"Kuchnia dla dozywiania zolnierzy w okopach".
Olbrzymie sagany kawy, czajniki herbaty znikaja
w konwiach. Te ida na wóz z choragiewka Sluzby
Narodowej, i "Dobre Panie" (nazwane tak przez zol-
nierzy) wioza nieraz pod gradem kul posilek dla stru:'
dzonych wojaków w 'okopach.

Na podwórzu - "Glówna Kwatera Sluzby Narodowej".
Rzedem z boku stoja lawki, siedza na nich w pogoto-
wiu dyzurni, kurjerzy, skauci i skautki. Oczekuja na
rozkazy ustne i pismienne... W oczach maja swiety
ogien bohaterów - na czolach wypisana odwage. Na
srodku podwórza katedra szkolna, a z niej padaja roz-
kazy Komendantki Sluzby Narodowej, dwie maszy-
nistki pisza raporty, przepustki, kwity rekwizycyjne...
a mlodociani kurjerzy roznosza je w mig po miescie.
Wielki wysilek spoleczny i dobra wole skupily w tych
dniach pamietnych biale mury szkoly naszej. Nikt nie
czul sie zmeczonym, nikt nie sarknal, nikt nie smial
obowiazku nie spelnic...

Pamietny dzien 18 sierpnia. W szkole od switu idzie
codzienna praca... Wtem gwizd gestych kul, rechot

, I
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Mazowsze Plockie i Kujawy. Rok 1930-Nr. 11.

~j

karabinów maszynowych, szczek bitych szyb, zlowiesz-
cze "hurra" i jakis krzyk rozpaczy: "bolszewicy juz
w miescie, bolszewicy przy naszej barykadzie"...
Zgielk, krzyk, pieklo...

Kule z brzekiem os opadaja na mury szkolne, kluja
je, rania az do czerwieni cegiel..

jeszcze chwila - a baranie czapy i dzikie twarze sa
juz na podwórzu szkolnem... juz w szatni... ciagna ka-
rabin maszynowy na pietro, inni grabia, groza, zne-
caja sie moralnie. Wtem celny pocisk artylerji naszej
z Radziwia godzi w gmach szkolny. jeknely mury,
zwalil sie kawal sciany drugiego pietra... przerazeni
bolszewicy spiesznie uchodza, aby jeszcze, niestety,
wrócic do nas kilkakrotnie.

W te dni piekla - szkola nasza stala w!;iaz w ogniu
kul naszych i wrazych, zdawalo sie chwilami, ze nie
strzyma i runie. A jednak strzymala...

Minelo lat dziesiec... zagoily sie rany murów, i znów
praca w nich wre i kipi - praca juz pokojowa, twór-
cza - mlodziezy i nad mlodzieza, a wszystko - ku.
chwale Ojczyzny.

M.R,
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Dyrekcja i grono Nauczycielskie Gimnazjum'im. hetmanowej Reginy Zólkiewskiej
w latach szkolnych 1920/21 - 1931/32.

I 23

L p. Nazwisko i imi
Okres czasu zajmowania I

Przedmiot nauczania Dodatkowe zajeciastanowiska

1 Dyr. Rosciszewska Marcelina 1908 -09 - 1931.32
2 . Artke Bronislaw X. 1921 -22 - 1931 -32 prefekt opiekun Czerw. Krzyza i Sodalicji

3 Bogdanówna Janina 1907 -08 - 1920-21 jezyk niemiecki wychowawczyni
4 Chrostowska Marja 1920.21 - 1928-29 sekretarka
5 Dzierzanowska Zofja 15-16 - 1931.32 matematyka wychow., akcja oszczd.
6 Ejzenberg Dawid 1927 -28 - 1931-32 religja wyzn. mojz.
7 Figielska Stanislawa 1922 -23 - 1925-26 spiew wychowawczyni
8 Gasecka Marja 1907 -08 - 1931-32 jzyk francuski wychow., koresp. zagr.
9 Godlewska Eugenja 1929 -30 - 1931-32 rysunki wyc,howawczyni

10 - Gundlach Robert, Pastor 1917 -18 - 1931- 32 relig. ewang.-augsb.
11 Horyszowski Kazimierz 1920 -21 - 1922 -23 lacina
12 Iwanowski Aleksy 1931 .32 - 1931.32 matematyka, fizyka opieko gabinetu fizyczno
13 Jakimowiczówna Zofja 1931 -32 - 1931 -32 jzyk polski, lacina wychowaw., LO.P.P.
14 Jazwinski Stanislaw X. 1918 -19 - 1920 -21 lacina
15 Jdrzejewski Boleslaw 1923 -24 - 1931- 32 historja bibljotekarz
16 Jodlowska Marja 1920 -21 - 1921- 22 jezyk polski wychowawczyni
17 Jodlowska Czeslawa 1920 -21 - 1925 -26
18 Kleindienstówna Zofja 1928 -29 - 1931 -32 polski, historja wychowawczyni, P.W.K.
19 Kobylinska Jadwiga 1922 -23 -- 1922,-23 rysunki wychowawczyni
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L. P.j-
Nazwisko i imie LOkres czasu ajmowania I

Przedmiot nauczania
I

Dodatkowe zajeciastanowIska

20
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Koronkiewiczowa Adela 11928.29 - 1928 - 29 I jezyk francuski
21 Kozlowska Wladyslawa 1920 -21 - 1921.22 rysunki I wychowawczyni
22 Kozlowski Józef 1920 -21 - 1927. 28 historja
23 Królikowska Leokadja 1929 -30 - 1930 -31 jezyk polski

I wychowawczyni24 Królikowski Walery 1929 -30 - 1931- 32 spiew orkiestra, chóry
25 Kulesza Waclaw 1923 -24 - 1923 -24 gimnastyka
26 Latkowska Antonina 1920-21 - 1921-22 matematyka I wychowawczyni
27 Lissowski Ludomir X. 1920-21 - 1920-21 prefekt
28 Macieszyna Marja 1920 -21 - 1931-32 przyrodoznawstwo I opieka gabin. przyrodn.
29 Michalski Józef X. 1924 -25 - 1925.26 lacina
30 Nieweglowska Anna 1907 - 08 - 1931 -32

jezyk polski I kronikarka szkoly31 Okólska Janina 1931 -32 - 1931.32 cwicz.cieL, gry ruch. wychowawczyni
32 Olszowski Mieczyslaw 1920.21 - 1924 - 25 lacina
33 Piasecka Marja 1922 -23 - 1931-32 jez. poL, hist., prof. fiLI wychowaw. LOPP., sekret.,

Rady Pedagog., urzadzanie
obchod. i urocz. szkolnych

34 Pienkowowa Marja 1921 -22 - 1931- 32 jezyk niemiecki
I wychowawczyi

35 Pniewski Henryk 1910.11 - 1920 -21 matematyka
36 Robakiewiczowa janina 1921 -22 - 1925 -26

matematyka I wychowawczyni
37 Sawczuk Konstanty 1922 -23 - 191 -32 matematyka, fizyka opieka gabinetu fizyczn.,
38 Siniewicz Borys 1923-24 - 1931-32

lacina I

39 Staszewska Mieczyslawa 1920 -21 - 1931-32 jezyk polski wychowawczyni
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40 I
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42
43
44
45
46
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Imie i nazwisko

1
2
3
4

Szulcówna Ela

Szemplinska Zofia
Sniegocki józef
Wojciechowski Stanislaw
Woltersdorfowa Emma
Z~borowski Wincenty
Ziólkowska Marja
Lekarze szkolni
Kotarska-Detloff Helena

Netzerowa Zofia
Piasecki Waclaw

Michalska-Szymanska Marja
Zmarli
Dobrowolska Halina

januszewski Antoni
jedrzejewska Marja
Kalinowski Boleslaw

Latkowska Marja
Pagowska Stanislawa
Rózycki Aleksander
Rutska Halina
Rutski Stefan

1
2
3
4
5
6
7
8
9

L
Okres czasu ~ajmowania

I

stanowIska

I 1920 -21 - 1926.27
I1-1916-17 - 1931-32

1929-30 - 1931-32
1921-22 - 1931-32
1928-29 - 1930-31
1925-26 - 1930-31

I1907 -08 - 1931- 32

1922.23 - 1922-23
1926 - 27 - 1931- 32
1924 - 25 - 1925.26
1920 - 21 - 1931 - 32

1920 - 21 .- 1923 - 24
1926 - 27 - 1928- 29
1927 - 28 - 1930- 31

- 1922-23
1920 - 21 - 1921- 22
1920 - 21 - 1925 - 26
1923 - 24 - 1929 - 30
1920 - 21 - 1920 - 21
1921 - 22 - 1923 - 24

25

Przedmiot nauczania

jezyk niemiecki
geograf ja
sekretarz

matematyka, fizyka
jez. franc. i niemiec.
lacina

roboty reczne

dentystka

polski, matematyka -

spiew, muzyka
cwicz. cieL, gry ruch.
historia
muzyka
gimnastyka
rysunki
nauka o Polsce
lacina

Dodatkowe zajecie

wychowawczyni
wychow. opieka harcer.

wychowawczyni

wychowawczyni

wychow. opieka harcer.

wychowawczyni
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LISTA MATURZYSTEK

Panstwowego Gimnazjum Zenskiego im. hetm. Reginy Zólkiewskiej

od 1921-go do 1931-go roku.

'ROK 1921

1. Gutowska Czeslawa
2. Kaminska Stanislawa
3. Korycinsk'a Marja
4. Lawruszczukówna J.
5. Podczaska Wanda
6. Przyluska Marja
7. Rozenberzanka Ruchla
8. Strzelecka Marja
9. Szechtmanówna Michla

10. Szmitówna Lucja
11. Talarowska Halina
12. Tarnowska Wanda
13. Kozminska Helena
14. Uminska Irena
15. Wasniewska Anna

ROK 1922

16. Bienkowska Marja
17. Borowska Aleksandra
18. Cichocka Irena
19. Galkowska Irena
20. Galkowska Marja
21. Glowinska Tauba

22. Garczynska Halina
23. Karlinska Helena

24. Kleindienstówna Zofia
25. Konigsberzanka Fajga
26. Kowalska Marja
27. Lewandowska Stefania
28. Nowakowska Janina
29. Pelkowska Janina
30. Rzewnicka Jadwiga

31. Salwowska Maria
32. Szmelczynska Helena
33. Sznajdrówna Ita
34. Tulodziecka Henryka
35. Ungermanówna Marja
36. Wierzbicka Janina
37. Wosinska Zofia

ROK 1923

38. Borysówna Zofia
39. Bojanowska Sabina
40. Chmielinska Marja
41. Dzierzecka Cecylia
42. Englertówna Janina
43. Gloksinówna Marja
44. Godlewska Jadwiga

27
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45. Grabowska Zofia
46. Ksiezakówna Janina

47. Kowalkowska Zofia
48. Kopczynska Marja
49. Kellerówna Janina
50. Kembrowska Henryka
51. Kaczmarska Marja
52. Malzówna Zofia
53. Podczaska Aniela

54. Przyluska Anna
55. Ploska Janina
56. Pyzlówna Zofia
57. Raniecka Halina

58. Remiszewska Regina
59 Salakówna Alina

60. Sikorska Janina
61. Sujkowska Marja
62. Sikorska Stanislawa

63. Tykarska Stanislawa
64. Themersonówna Irena

65. Urbanska Walentyna
66. Wloczewska Jadwiga
67. Zaleska Jadwiga

ROK 1924

68. Baranska Jadwiga
69. Borowska Marja
70. Dzierzanowska Flora

71. Fabowska Jadwiga
72. Fabowska Zofia
73. Golebiowska Teodora
74. Grabowska Irena
75. Grossówna Emma

76. Karwoska Eugenja
77. Kijewska Marja
78. Kochanowska Zofia
79. Kozminska Jadwiga
80. Krysicka Zofia
81. Krzetowska Janina
82. Lasocka Marja
83. Lesnobrodzka Marja
84. Maciejewska Janina
85. Michalska Zofia
86. Momentowiczówna M.

87. Nowakowska Zofia
88. Oppenówna Jadwiga
89. Piekarska Henryka
90. Rakowska Katarzyna

91. Syska Hanna
92. Swiecicka Zofia
93. Szulcówna Leokadja
94. Tarnowska Marja
95. Trzcinska Albina
96. Zawidzka Wanda
97. Moczarska Anna
ROK 1925
98. Baumówna Irena
99. Brudzinska Hala

100. Czajkowska Walerja
101. Debowska Alicja
102. Dobrowolska Mada
103. Florkówna Fajga
104. Górecka Jadwiga
105. Janczewska Marjanna-
106. Januszewska Hala
107. Jeleniewsk,a Krystyna
108. Kasperkiewiczówna Ir.
109. Kowalewska Zofia
110. Kurpiejewska Aleks.
111. Lenartowiczówna Marja
112. Lewandowska Irena

113. Piaskówna Janina
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114. Rozencweizanka N.
115. Sauterówna Anna
116. Sikorowska Helena
117. Wagnerówna Marja
118. Warzanska Irena
119. Wosinska Marjanna
120. Zapasnikówna Zofia
121. Zmijewska Marja
122. Brudnicka Stanislawa
123. Chodakówna Helena

124. Kobylinska Marja
125. Kowalska Jadwiga
126. Lewandowska Ludw.

127. Usieka Józefa
128. Olszowska Anna

129. Ossowska Leokadja
130. Radaszkiewiczówna S.

131. Raszó~na Chana
132. Salwowska Halina

133. Szmelczynska Jadwiga
134. Wawrzynska Henryka
135. Wiejska józefa
136. Zaleska Regina
137. Zylberberzanka Rajzel

--- - - ~ -

ROK 1926

138. Altmanówna Bajla
139. -Bajenkiewiczówna M.
140. Bobolecka Irena
141. Chanachowiczówna I.

142. Czudinówna Tatjana
143. Gloksinówna Jadwiga
144. Gorzelana Ewa

145. Graniszewska Marja
146. Ihnatowicz-Suszynska
147. Ilinska Zdzislawa

148. Janiszewska Wanda
149. Kaczorówna Walerja
150. Karasiówna Bronislawa
151. Kozanecka Helena
152. Lewandowska Irena

153. Majdecka Helena.
154. Maliszewska Ma~janna
155. Maczewska Leokadja
156. Osiecka Jadwiga
157. Pasniewska Marianna
158. Pietkówna Zofia
159. Ploska Hanna.

160. Raniecka Zofia
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161. Rózycka Zofia
162. Rubinówna Rywka
163. Rymkiewiczówna J.
164. Swiecicka Marja
165. Uminska Ewa

166. Urbanska Janina
. 167. Wawrowska Aniela

168. Zawadzka Eleonora

169. Zenczykowska Marja

ROK1927

170. Awerynówna Irena
171. Baranska Apolonja
172. Dekanska Marja
173. Derecka Marja
174. Dobaczewska Karolina

175. Forbertówna Natalja
176. Gizinska Marja
177. Goryszewska Lucyna
178. Kanigowska Jadwiga
179. Kociecka Zofia
180. Koeriigsberzanka L.
181. Lipkówna' Marja
182. Metecka Regina



183. Mlotkowska Zofia
]84. Nadwodzka Marja
185. Piechowska Jadwiga
186. Sobanska Janina
187. Sobocinska Stan.

188. Szymanska Serafina
189 Lasocka Irena

190. Roykiewiczówna Mirsl.

205. Kinalska Apolonja
206. Kwiatkowska Stan.

207. Kwiatkowska Marja
208. Kuzminska Prakseda
209. Lasocka Irena
210. Lesnobrodzka Wlad.

211. Michalska Zofia
212. Mlotkowska Marja
213. Nowakówna Halina

214. Najdorfówna Frajda R.
215. Ossowska Halina

216. Pejczówna Zofia
217. Piechowska Krystyna
218. Sosinska Marja
219. Suminska Hala Anna Z.
220. Wachlewiczówna Hel.
221. Winiarkiewiczówna A.
222. Wodnicka Mieczysl.
223. Wojciechowska Janina
224. Worowska Stanislawa
225. Sobocinska Stanislawa
226. Wernikówna Halina

ROK 1929

227. Charzynska Amelja
228. Frankowska Barbara

229. Ginterówna Marja
230. Glinska Julja
231. Karwowska Jadwiga
232. Knaapówna -Anna
233. Kowalska Mieczyslawa
234. Kozanecka Lucyna
235. Lesnobrodzka Jadwiga
236. Mieczynska Halina
237. Nyklówna Zofia
238. Pawlikowska Zofia
239. Popielska Stanislawa
240. Rogozikówna Marja
241. Rokitnicka Bozenna

242. RymkiewiczównaJadw.
243. Sikorowska Celina
244. Sosinska Romualda

245. Szenwicówna Cyrla
246. Mlotkowska Marjanna
247. Awerynówna Elzbieta
248. Chadzynska Antonina
249. Checinska Czeslawa

ROK 1928

191. Bramorska Stanislawa

192. Cynamonówna Ch. N.
193. Czerwinska Hala Zofia
194. Cwiklówna Zofia Jad.
195. Draminska Czeslawa

196. Dziegielewska Anna
197. Ejlenberzanka Sura
198. Giergielewiczówna H.
199 Grazulewiczówna Jad.
200. Gryliczówna Halina E.
201. Jaworska Irena
202. Gierzynska Zofia
203. Jedrzejewska Janina M.
204. Kapeluszna Marja Hel..
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250. Chyczewska Halina
251. Chyczewska Jadwiga
252. Chr:aRkQwska Marja
253. Derecka Janina
254. Gesskówna Jadwiga
255. Goryszewska Filipina
256. Holemanówna Róza

257. Kolczynska Marja
258. Kowalska Jadwiga
259. Kozlakowska Zofia
260. Peciakowska Helena
261. Remiszewska Kamilla

262. RekosiewiczównaJadw.
263. Serwinska Czeslawa

264. Topalinska Zofia
265. Wodnicka Mieczyslawa
266. Zajacówna Estera
267. Zombirtówtla Wanda

272. Gedówna Lida Melarja
273. Gierzynska Zofia
274. Idzikowska Ire-naJadw.
275. Kiefferówna Marja
276. Koenizanka Mich. M.A.

277. Kowalska Jadwiga A.
278. Kozlakowska W. Marja
279. Krakowska Pelagia B.
280. Krzetowska Eugen. M.
281. Kupidurska Marja Fr.
282. Majewska Irena
283. Najdorfówna Dwojra
284. Pokorska Halina Al.
285. Portalska Aurela
286. Radzilowska Irena W.
287. Rakowska Wanda

288. Rybicka Janina
299. Sadzinska Henryka
290. Sadzinska Jadwiga
291. Serejkówna Zofia
292. Trzeciakówna Irena

293. Warzanska Marja D.
294. Wasilewska Aurelja H.
295. Wasniewska Kalina M.

ROK 1930

268. Chyczewska Halina W.
269. Cytrynówna Rykla
270. Dabrowska Jadwiga
271. Gedrojciówna Aleks.
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296. Wolkogonienko C. M.
297. Zalewska Helena Paul.
298. Ziólkiewiczównajanina
299. Lipinska Jadwiga Józ.

. 300. Gapinska Helena A.
301. Lewinówna Raszka

ROK 1931

302. Borowska Halina Jadw.
303. Denstówna Amelja
304. Giergielewiczówna J.
305. Goldberzanka Dora
306. Gradowska Stanislawa
307. Grazulewiczówna M. L.

308. Hejnówna Alina
309. Komosinska Krystyna
310. Kozówna Laja vel Luc.
311. Krampitzówna Jadwiga
312. Kwasniewska Bronisl.
313. Lawruszczukówna K.L.

314. Olszanska Marja
315. Ossowska Krystyna M.
316. Pawlikowska Luc. Elz.
317. Pielatówna Irena Cz.
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318. Przybylska Marja St.
319. Rabazinska Helena

320. Rogalewiczówna B. H.
321. Rybolowiczówna Zofia
322. Sikorz anka Czeslawa
323. Sokolowówna Gitla

324. Szulmanówna Cyna L.
325. Topolinska Maria
326. Wernikówna Wanda

327. Wojciechowska G. St.
328. Zglinicka Halina Marja
329. Zochowska Halina B.
330. Miksówna Romana
331. Nowakowska H.AI.

335. Goscicka Anna
336. Goscicka Helena
337. Gradowska Czeslawa

338. Gralewiczówna Zofia
339. Griliczówna Justyna
340. Grotowska Wanda

341. Jakubowska Wiera
342. Jedrzejkowska Irena
343. Kanarkówna Ryfka
344. Klattówna Lucja
345. Lewandowska Józefa
346. Mazowiecka Jadwiga
347. Mendakowska Halina

348. Mierzejewska Jadwiga
349. Nowicka Zofia
350. Pieczkowska Janina
351. Seroczynska Stefania
352. Sikorowska Urszula

353. Trebczykówna Zofia
354. Galkowska Zofia

I ,I
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ROK 1932

332. Blaszczykówna Wanda
333. Ceglinska Marjanna
334. Felczakówna Halina

~I
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355. Gelinkówna Józefa
356. Gmachówna Perla
357. Gruzianka Ewa

358. Kasprzakówna Zofia
359. Korytkowska l\;Iarjanna
360. Kozanecka Ludwika

361. Lasocka Krystyna
362. Lutomska Krystyna
363. Mierzejewska Hanna
364. Olempska Henryka
365. Paradowska Henryka
366. Piotrowska Marja
367. Podczaska Stefania
368. Rencówna Helena

369. Skupinska Marja
370. Staszewska Danuta
371. Strubinska Helena
372. Szulcówna Helena

373. Wieclawska Zofia



ZAKONCZENIE.

N
aszkicowalismy w ogólnych zarysach linje rozwo-
jowe jednej z najbardziej zasluzonych uczelni pol-
skich na terenie plockim. Powstala ona na dlugo

przed uzyskanif'm niepodleglosci, w beznadziejnych, zda-
walo sie. czasach niewoli, lecz tem wieksza jej zasluga, ze
wlasnie wtedy. jako szkola polska. narazona na liczne
szykany wroga. byla jednym z bastjonów polskosci,
jeszcze jednym zywym i donioslym dowodem, ze du-
sza narodu zgnebic sie nie da, ze pragnie i umie wla-
snem zyciem zyc i zycie to umiejetnie organizowac.
A gdy wybuchla wojna swiatowa, gdy powstac mógl
Polski Czyn Zbrojny - Legjony, znajduje tu w jej
przelozonej i nauczycielstwie, w szkole polskiej, jedna
z ostoi. Gdy przeglada sie spisy czlonkin Ligi Ko-
biet, emisarjuszek I-ej brygady, kurjerek i kolporterek
P. O. W., nie brak wsród nich b. wychowanic szkoly
Udzialowej i nauczycielek *). Znosily przesladowania

f) Patrz: ..Mazowsze Plockie w latach wojny swiatowej
i powstawanie Panstwa Polskiego" T. Swiecki i Fr. Wybult.

"'~

Hi

okupantów, internowanie w obozach, lecz z zapar-
ciem sie siebie pracowaly dla Polski. Ze takiemi byly,
ze Polske nadewszystko ukochaly - wplynal na to
duch szkoly polskiej, jej kierowniczka i nauczyciele.
A gdy przyszla Szczypiorna. gdy za drutami kolcza-
stemi znalazl sie zolnierz polski, który sie poddac nie
chcial Niemcom, przelozona szkoly polskiej, Szkoly
Udzialowej, staje na czele akcji, niosacej gnebionym
zolnierzom pomoc. Z jakiem wzruszeniem czyta sie
obecnie - po latach - slowa, które internowani le-
gjonisci przeslali na rece przelozonej M. Rosciszewskiej:
"W twardem zyciu naszem pomoc i pamiec wspólro-
daków jest dla nas pociecha wagi pierwszorzednej.
Widzimy w niej jedno z ogniw tego lancucha, jaki
ma nas spoic w jedna ni~dy nierozerwalna calosc,
której imie jest "Naród Polski"...
A gdy wyrzucono okupantów...
Oto znowu z inicjatywy i pod komenda tejze prze-
lozonej powstaje sluzba Narodowa Kobiet Polskich.
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zaszczytnie zapisana w akcji Obrony Lwowa. Wsród
czlonkin tych organizacyj znowu widzimy duzy zastep
b. wychowanic tej uczelni i nauczycielek.
A rok 1920... Najazd bolszewików na Plock... Gim-
nazjum zamienione na sztab bojowy Sluzby Narodo-
wej Kobiet, na szpital. Na innem miejscu pisza o tern
obszernie T. Swiecki i F. Wybult-w dziele: "Mazow-
sze Plockie w latach wojny swiatowej i powstania
Panstwa Polskiego", tu jedynie zaznaczamy, ze do ude-
korowania herbu miasta Plocka "Krzyzem Walecznych"
niemalo przyczynila sie akcja ówczesna Sluzby Naro-
dowej Kobiet pod komenda przelozonej szkoly polskiej,

Szkoly Udzialowej, której piers zdobi równiez "Kr
Walecznych".
Upanstwowiono gimnazjum, nadajac mu imie het!
nowej Reginy Zólkiewskiej. Przyszla pora na i
prace, prace spoleczna, panstwowo-twórcza. I w pr
tej na najwazniejszych posterunkach nie brak dyr
torki gimnazjum, nauczycielek i nauczycieli, ktc
w pierwszym rzedzie zwracaja uwage na to, aby
chowac nowe pokolenie tak, zeby bylo zdolne
dalszego. budowania potegi Panstwa Polskiego, <
na jakiemkolwiek stanowisku pracowac bedzie, zd(
bylo do walki o coraz lepsze Jutro dla swej Ojczy:
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