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4. Płocczanki dla Niepodległej

Autorzy: Kamil Dółkowski, Aleksandra Kalinowska, Sylwester Mierzejewski, Julia Mikucka,  
Sandra Osińska, Joanna Załęska, Oliwia Żaglewska - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17  
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku 
Opiekun grupy: Elżbieta Kaźmierska

Płock w czasie swojej walki o niepodległość Polski był świadkiem wielu patriotycznych postaw, 
prezentowanych przez kobiety. W tej pracy przedstawiamy sylwetki płocczanek - bohaterek  
Niepodległej.

HELENA GRABSKA - była uczennicą VI klasy Gimnazjum Żeńskiego im. Hetmanowej Reginy Żół-
kiewskiej w Płocku - szkoły prowadzonej przez Marcelinę Rościszewską, kiedy u progu wolności 
Polski wybuchły walki o Lwów. 
Gdy bracia Heleny pojechali w zaciągu ochotniczym do obrony Lwowa w 1918 r., opuściła po kry-
jomu dom rodzinny, gdyż jej rodzice nie chcieli zgodzić się, aby córka zaciągnęła się do wojska  
i udała się za braćmi. Kryjąc się przed żandarmerią i kontrolami często podróżowała pod ławkami 
w  wagonach i w końcu - mimo 3-krotnego zatrzymania - dojechała do upragnionego Lwowa. Tam 
z wielkimi trudnościami z uwagi na wiek, miała bowiem 15 lat, uzyskała przyjęcie pod przybranym 
nazwiskiem do Ochotniczej Legii Kobiet, pełniąc służbę wartowniczą. W niewysłanym liście do ko-
leżanki pisała: „Czy wyobrażasz sobie jakam ja szczęśliwa? Jestem nareszcie z tymi, którzy bronią  
Ojczyzny". W jedynym liście przysłanym do Płocka czytamy: „Kochani Rodzice! Wiem, żeście mnie 
już wyklęli lub coś w tym rodzaju, jednak nie wiem, czy na to zasłużyłam za to, że chcę przysłu-
żyć się Ojczyźnie. Och, co ludzie za głupstwa opowiadają. Tutaj jest tak: nie wolno nam cho-
dzić z żołnierzami, bo za to kara, w ogóle byle co, to zaraz wyrzucają, więc widzicie, że w takich  
warunkach nie mogę się zepsuć, tylko ta różnica, że w Płocku niedługo bym kojpnęła na suchoty,  
a tu będę zdrowa jak ryba. Już byłam na mustrze, niedługo pójdę na warty. Tu we Lwowie ciągle 
biją z armat, bardzo rzadko jest cicho, ale takie życie pobudza we mnie energię i zupełnie inaczej się 
czuję. W tych dniach złożymy przysięgę, więc już nic z tego i już mnie stąd nie puszczą, więc nawet 
nie próbujcie mnie stąd zabierać, miałabym wieczną pretensję do Was. Dzisiaj jest spowiedź, dziś, 
może jutro dostanę mundur i męża (karabin)”.
11 kwietnia 1919 r. - jej pluton wysłany został na kolejowy dworzec główny do ochrony przywiezio-
nej amunicji i prowiantu. Helenę, jako najsłabszą, postawiono przed dworcem do pilnowania koni, 
podczas gdy furman i inni znosili towary. Raptem granat uderzył, zabił konie, a ją śmiertelnie ranił 
w brzuch i w nogę. Przed śmiercią prosiła o przebaczenie rodziców, że bez ich wiedzy i błogosła-
wieństwa uciekła.
Dopiero na łożu śmierci wyjawiła kapelanowi swoje prawdziwe nazwisko. Uroczysty pogrzeb  
z udziałem orkiestry wojskowej odbył się na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. Trumnę i wień-
ce niosły jej koleżanki z Ochotniczej Legii Kobiet, pełniąc także asystę honorową z karabinami.
W 1924 r. rodzice Grabscy doprowadzili do sprowadzenia zwłok Haliny i Jana do Płocka. Począt-
kowo prezydent Lwowa nie chciał się zgodzić na zabranie zwłok Haliny z Cmentarza Orląt Lwow-
skich, jednak w końcu uległ namowom Antoniego Grabskiego. Ekshumacja nastąpiła 18 marca  
1924 r. Zwłoki umieszczono w kaplicy szpitala wojskowego, skąd 21 marca uroczyście przeniesiono 
je na dworzec kolejowy. W drodze na dworzec trumnie towarzyszyły władze miejskie z prezydentem 
na czele, delegacja wojska i mieszkańcy Lwowa. Przy dźwiękach hymnu narodowego, granego przez 
orkiestrę wojskową pociąg ruszył do Płocka. „Dziennik Płocki” z 28 marca 1924 r. opisywał: „Prezy-
dent Lwowa nie chciał dać wywieźć ciała Grabskiej z tego miasta, bo wiedział, że to Skarb Polski  
Niepodległej, aż uległszy - sam szedł za trumną, by ją odprowadzić na dworzec kolejowy”.
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26 marca 1924 r. - o godz.9 rano ks. kapelan Feliks Sło-
nicki odprawił nabożeństwo żałobne, uświetnione przez 
orkiestrę. Właściwa ceremonia pogrzebowa nastąpiła po 
południu o godz. 17.00. Po krótkim przemówieniu ks. ka-
pelana kondukt ruszył w kierunku cmentarza katolickie-
go przy ul. Kobylińskiego. Ponieważ „Dziennik Płocki" 
od kilku dni informował o sprowadzeniu zwłok, na po-
grzeb przyszło kilka tysięcy płocczan. Jak pisał następne-
go dnia sprawozdawca gazety „[...] odbył się pogrzeb, ja-
kiego Płock, zdaje się, nie pamięta od lat kilkudziesięciu. 
Potężny, nie widziany u nas dotychczas pochód rozwinął 
się stopniowo, zajmując przestrzeń od kościoła garnizo-
nowego do Starego Rynku. Zwłoki, poprzedzone dwoma 
orkiestrami wojskowymi, oddziałem wojska, harcerzy, 
licznym orszakiem księży, wiezione na armatach, po-
suwały się z wolna wśród dźwięków orkiestry i bicia 
dzwonów. Korpus oficerski, przedstawiciele rozmaitych 
władz, cechy, stowarzyszenia, wreszcie nieskończony 
łańcuch młodzieży szkolnej zamykał pochód. Na Starym 
Rynku zwłoki bohaterów, zdjęte z wozów armatnich, 
wzięli na barki koledzy poległych".

MARIA MACIESZYNA - działaczka społeczna, której najbardziej na sercu leżały sprawy oświaty 
i polskości. Zorganizowała tajną szkołę w Drobinie, dokąd wyprowadziła się z mężem, żeby reali-
zować idee pracy u podstaw. Gdy na początku XX wieku polityka caratu trochę złagodniała, była 
pierwszą działaczką Polskiej Macierzy Szkolnej, zakładającej polskie szkoły. W czasie trudnych lat 
I wojny światowej czynnie włączała się w akcje charytatywne i nie szczędziła własnego grosza, 
zwłaszcza ratując sieroty wojenne przed nędzą i głodem, gdyż uważała to za swój obowiązek. 
W czasie wojny polsko-bolszewickiej nikt się nie spodziewał, że działania wojenne przeniosą się 
do Płocka. W mieście nieprzygotowanym do działań wojennych pozostały kobiety, dzieci i drob-
ny oddział wojska. Maria Macieszyna czynnie włączyła się w akcję obrony miasta. Kopała rowy  
i stawiała barykady razem z innymi płockimi kobietami. W liście do męża pisała: „Najlepszym  
dowodem ofiarności miasta jest to, że ja z p. Paprocką i doktorową Beczkowiczową chwyciłyśmy 
za szpadle i zwołałyśmy ludzi do okopów, od wczesnego ranka do późnego wieczora panie, panien-
ki, rzemieślnicy, służące, kobiety, dzieci - wszystko kopie z zapałem”.

Dzięki temu, że pisała Pamiętnik, mamy dziś nieocenione źródło informacji na temat naszego miasta 
na początku XX wieku, w trudnych latach wojennych. Tak np. Maria Macieszyna w swym Pamięt-
niku pod datą 12 listopada 1918 roku wspomina pierwszy dzień wolności: „JESTEŚMY WOLNI! 
Niemców nie ma! (…) Stał się cud! Zaborcy i krzywdziciele uzbrojeni od stóp do głów, ulegli woli 
bezbronnego narodu, pragnącego całą siłą wolności. Miasto przystroiło się flagami. (…)Ogólna 
radość! Wszystko raduje, wszystko bawi! (…) Wszyscy są oszołomieni. Na ulicach pełno ludzi. (…) 
Radość! Wesele! Śmiech!”.
Oprócz Pamiętnika napisała sporo publikacji, w tym bardzo cenne tematyce regionalnej. Walory 
historyczne i turystyczne rodzimego miasta przedstawiła w „Przewodniku po Płocku”, napisanym 
wraz z mężem, który cieszył się wielką popularnością. Fascynacja zabytkami płockimi i chęć po-
pularyzacji wiedzy o nich leżała u podstaw publikacji „Katedra płocka”, „Płock w malarstwie”,  
zaś fascynacje przyrodnicze w publikacji „Ziemia Płocka, ogrodem Polski”.

Mogiła Heleny Grabskiej 
na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Płocku 
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W okresie okupacji hitlerowskiej dotknięta została represjami.  
Odmówiła bowiem podpisania Volkslisty, co zaproponowali jej 
Niemcy. Uznała jednak tę propozycję za obelgę godzącą w jej god-
ność narodową i kategorycznie zareagowała, że jest POLKĄ! Przez 
swą postawę naraziła się okupantowi i natychmiast została aresz-
towana i wywieziona do obozu w Działdowie, gdzie przebywała  
od 1 marca do 28 lipca 1941 roku. Jako 70-letnia kobieta z trudem 
zniosła warunki obozowe, nabawiła się choroby płuc. 
Zmarła w 1953 roku, wpisując się przede wszystkim swoją działal-
nością oświatową i kulturalną, zdecydowaną postawą sprzeciwiająca 
się wrogowi - czy to bolszewickiemu w 1920 roku, czy hitlerowskie-
mu w czasie II wojny światowej - w grono wybitnych płocczanek. 

MARCELINA ROŚCISZEWSKA - nie była rodowitą płocczanką, urodziła się bowiem w Libawie 
na Łotwie. W okolice Płocka dotarła poprzez małżeństwo z ziemianinem spod Drobina Sewerynem 
Rościszewskim, zaś po separacji w 1905 roku zamieszkała w Płocku. Była kobietą bardzo wykształ-
coną, przez kilka lat uczyła się w Instytucie Panien Polskich w Paryżu, a następnie studiowała filozo-
fię na Sorbonie. Na ziemiach polskich od początku jej działalność związana jest z walką o polskość. 
Mieszkając w Drobinie założyła tajną szkółkę, czym naraziła się władzom rosyjskim. W Płocku  
została dyrektorką Pensji Udziałowej Żeńskiej czyli szkoły dla dziewcząt.
Marcelina Rościszewska była organizatorką różnych stowarzyszeń kobiecych, mających na 
celu pomoc wojsku. Gdy rozpoczęły się w listopadzie 1918 roku walki o Lwów, Rościszew-
ska utworzyła Płocki Komitet Obrony Lwowa i wraz z 39 ochotnikami wyruszyła na Wschód.  
Za udział w walkach o Lwów otrzymała odznakę „Orlęta”. Już w kilka dni po odzyskaniu niepod-
ległości w 1918 roku powołała w Płocku Służbę Narodową Kobiet Polskich. W pracę powołanych  
i kierowanych przez nią organizacji włączyło się wiele płocczanek m.in. Halina Rutska, Maria Mach-
cińska, Helena Wagnerowa, Julia Kisielewska, Eugenia Grodzka. 
Służba Narodowa Kobiet pokazuje wkład płocczanek w walki o Niepodległą, bowiem odzyskanie 
wolności 11 listopada 1918 roku nie zakończyło walk o wolność naszego młodego państwa. Przed 
kobietami płockimi stanęło jeszcze jedno chyba najważniejsze zadanie - obrona miasta przed bolsze-
wikami. Komendantka Służby Narodowej Kobiet Polskich - Marcelina Rościszewska w szkole, którą 
prowadziła zorganizowała w 1920 roku szpital dla rannych, przygotowano też punkt żywieniowy, 
łaźnię a nawet punkt pisania listów. Na drzwiach gmachu szkoły przy ul. Kolegialnej 23 umiesz-
czono napis: „Żołnierzu polski - masz w tym budynku szpital, punkt opatrunkowy, intendenturę, 
szwalnię, herbaciarnię, biuro pisania listów i kuchnię”. 
W czasie walk 18 i 19 sierpnia 1920 roku w Płocku Marcelina Rościszewska stanęła wśród walczą-
cych z bolszewikami. Nie tylko budowała barykady z innymi cywilami, ale roznosiła broń i amuni-
cję, zbierała i opatrywała rannych. Podjęła się także przeprowadzki żołnierzy znanymi sobie ścież-
kami, ogrodami i zaułkami znad Wisły na ulice Kościuszki. Szedł za nią pluton żołnierzy, który 
doprowadziła na wyznaczone miejsce, po drodze dodając otuchy, gdy dostali się pod ogień bolsze-
wickich karabinów maszynowych. 
Doceniając poczynania Marceliny Rościszewskiej wysocy dowódcy polscy przesyłali jej swe  
podziękowania. W liście z 27 sierpnia 1920 roku generał Lasocki napisał: „Służba Narodowa Ko-
biet Polskich ze swą komendantką Marceliną Rościszewską pracowała prawdziwie po bohatersku  
i oddała niezapomniane zasługi przy obronie Płocka. Z wdzięcznością i pełnym uznaniem w imie-
niu Najwyższej Służby dla Ojczyzny, czuję się w obowiązku zaznaczyć tę patriotyczną działal-
ność i zasługi Służby Narodowej Kobiet w Płocku”. W 1921 roku została odznaczona Krzyżem 
Walecznych za obronę Płocka przez Józefa Piłsudskiego. 
Marcelina Rosciszewska stanowi w Płocku symbol kobiety odważnej, głębokiej patriotki i bohaterki. 

Maria Macieszyna
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Płocczanie przy kopaniu okopów. Wśród nich Marcelina Rościszewska (w pierwszym rzędzie)

Dekoracja Marceliny Rościszewskiej Krzyżem Walecznych przez Józefa Piłsudskiego 
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JANINA LANDSBERG-ŚMIECIUSZEWSKA - członkini Służby Narodowej Kobiet Polskich, była 
jedną z organizatorek oporu wobec zajmujących Płock 18 sierpnia 1920 roku wojsk bolszewickich. 
Miała wówczas 16 lat. Na czele zaimprowizowanego oddziału broniła rejonu Rynku Kanonicznego. 
Tak wspomina te wydarzenia sama zainteresowana: „Przez most wszyscy wojskowi uciekali jak 
wariaci. Błagałam, aby się opamiętali i bronili mostu. Zdołałam zebrać trochę żołnierzy z różnych 
formacji. Przeszliśmy przez Niemiecki plac i napadliśmy na Rynku Kanonicznym na bolszewików. 
Jeden z żołnierzy zabił komendanta bolszewickiego”.
Następnie Joanna Landsberg-Śmieciuszewska pomagała rannym przy ul. Kościuszki i Rynku Ka-
nonicznym, nie obawiała się nawet nadchodzących bolszewików, pozostawała przy rannych, kie-
dy trzeba było. W swoim pamiętniku opisuje wydarzenia w Płocku, w których omal nie zginę-
ła, ratując rannego żołnierza Stanisława Jeziorańskiego. Gdy został ranny zdjęła mu czym prędzej 
pas z ładownicami i razem z karabinem i legitymacją żołnierską wyrzuciła w gęste krzaki. Wtedy 
dopiero zaczęła robić mu opatrunek upominając, by mówił bolszewikom, że jest rannym robotni-
kiem, który przypadkowo tu się znalazł i nie ma nic wspólnego z wojskiem. Zaledwie zdążyli się 
umówić, gdy zza gmachu sądu wyjechał oddział bolszewickiej kawalerii. Zobaczywszy ich z dale-
ka mierzyli do nich z karabinów. Wtedy Janina wstała i - podnosząc ręce do góry zawołała, że to ranny 
robotnik, a nie żołnierz. Bolszewicy podjechali wówczas do nich śmiało. Wiedziona dziwnym jakimś 
wewnętrznym nakazem podsunęła się do nich bliżej i poklepała po karku pięknego konia. Zaczęła 
też wypytywać skąd są, udawać swoje zdziwienie, chwalić, że dzielnie bili się z Niemcami, znają 
się na wojaczce i na pewni nie zabijają bezbronnych. Patrzyli na nią jakby zdziwieni. W końcu jeden  
z nich zapytał, kto to jest, ukazując rannego. Kolejny raz skłamała, że ranny robotnik. Bolszewicy 
zaczęli się między sobą kłócić, jedni chcieli go dobić, inni nie. W końcu jeden z nich, powiedział, 
żeby pokazała im, gdzie są polscy żołnierze. Odpowiedziała, że jest na froncie do opatrywania ran-
nych, a nie do prowadzenia żołnierzy, którzy 
wstydziliby się jej babskiego przewodnictwa. 
Wzbudziło to wśród niech śmiech i zarazem 
szacunek, powiedzieli, że u niech nie ma ta-
kich odważnych kobiet, co pod kulami opa-
trują rannych żołnierzy. Gdy odjechali czym 
prędzej zaciągnęła rannego do najbliższej 
bramy, w obawie przed kolejnym bolszewic-
kim oddziałem, z którym mogło już nie pójść 
tak łatwo. 
Za swoją postawę została 10 kwietnia 1921 r. 
odznaczona przez marszałka Józefa Piłsud-
skiego Krzyżem Walecznych.

HALINA RUTSKA - nie była rodowitą płocczanką, przyjechała do na-
szego miasta po ślubie ze Stefanem Rutskim i całe swoje życie związała 
z Płockiem. Początkowo nie angażowała się w życie miasta, kiedy jednak 
wybuchła I wojna światowa, wykazała się jako pielęgniarka Czerwonego 
Krzyża. Brała udział we wszelkich akcjach charytatywnych. Rozpoczęła też 
żywą działalność na rzecz niepodległej Ojczyzny. W 1916 r. została wybra-
na do Zarządu Związku Obrony Ojczyzny. W latach 1918-1920 należała 
do Służby Narodowej Kobiet Polskich i Płockiego Komitetu Obrony Lwo-
wa. Jako jedyna kobieta weszła w skład Straży Obywatelskiej działającej  
w ramach Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa. W czasie wojny 
polsko-bolszewickiej kierowała grupami cywilów budujących barykady 
na terenie naszego miasta. Została wymieniona w rozkazie dowódcy obro-

Drugi rząd, druga od lewej - M. Rościszewska, 
trzeci rząd, druga od lewej - J. Landberg- Śmieciuszewska

Halina Rutska
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ny miasta majora Janusza Mościckiego z 25 sierpnia 1920 r. jako jedna z najbardziej zasłużonych 
kobiet na rzecz obrony Płocka. Jej marzeniem było stworzenie w Płocku muzeum. W okresie mię-
dzywojennym oddała się swej pasji. Największą jej zasługą była organizacja i prowadzenie muzeum 
TNP, które właściwie z niczego stało się wiodąca placówką kulturalną w Płocku. Była miłośniczką 
historii i kultury regionalnej. Po czasach zaborów, gdy ginęła narodowa kultura, uważała to za 
swój patriotyczny obowiązek, aby ocalić każdy zabytek narodowej kultury i historii dla potomnych.  
Dzięki niej zbiory muzealne tak się powiększyły, ze zakupiono nowy budynek na siedzibę muzeum 
- był to Dom pod Opatrznością. Lubiła przyjmować wycieczki młodzieżowe na lekcje w muzeum. 
To właśnie młodym ludziom opowiadała o polskiej historii. W czasie I wojny światowej starała się 
chronić polskie zbiory. Przed wizytami „nieoczekiwanych gości” chowano co cenniejsze zabytki  
i książki. Walczyła nie tylko o byt rzeczywisty Polski Niepodległej ale również o jej byt kulturalny. 

Powyższe przykłady płocczanek tj. Heleny Grabskiej, Marii Macieszyny, Marceliny Rościszew-
skiej, Janiny Landsberg-Śmieciuszewskiej i Haliny Rutskiej pokazują, jak w czasie wojny i walki  
o granice Polski niepodległej wysiłek kobiet był potrzebny. W czasie obrony Płocka wykazały posta-
wę czynną. Nie uciekły z miasta, lecz stanęły w jego obronie, sypiąc szańce, pomagając żołnierzom, 
opatrując ich, karmiąc a także zagrzewając do walki. Także i one znosiły ciężary wojny, głód, niedo-
statek, strach o własne życie i życie rodzine. Mimo to pomagały, organizowały akcje charytatywne. 
Wiele płockich kobiet za swą patriotyczną postawę zasługuje na pamięć. Oto przykłady innych 
płocczanek, które odznaczyły się w 1920 roku w walce o Niepodległą.

EUGENIA GRODZKA - komendantka płockich harcerek. Wraz ze swymi podopiecznymi  
tj. siostrami Mijakowskimi, Zofią Rozenkową, Zofią Schodowską, Wandą Rycharską,  
Janiną Dominikówną, Marią Ignatienko, Florentyną Cichocką, Anielą Kopanowską nosiły naboje, 
podawały wodę do picia.

MARIA SIWANOWICZÓWNA - opatrywała rannych, roznosiła amunicję i posiłki na barykadzie 
przy pl. Floriańskim i ul. Kościuszki. Zginęła w nocy 19 sierpnia 1920 roku. 

ALINA REBINDER - ta postać odznaczyła się walką o polskość w czasie II wojny światowej,  
gdy byt naszej Niepodległej po raz kolejny wystawiony był na ciężka próbę. Była nauczycielką, 
która w swoim mieszkaniu na strychu 
przy Placu Stary Rynek 20 w czasie okupa-
cji niemieckiej w Płocku prowadziła tajne 
nauczanie. Od 1940 do czerwca 1942 roku 
uczyła aż 130 dzieci, realizując program 
czterech klas szkoły powszechnej. Jako ali-
bi na wszelki wypadek, gdyby trzeba było 
się tłumaczyć w razie ewentualnych po-
dejrzeń czy „wpadki” było przygotowanie 
dzieci do I Komunii św. Na szczęście przez 
cały swój okres nauczania szkoła nie mia-
ła żadnej „wpadki”. Jak wspominają licz-
ni uczestnicy tajnej płockiej szkoły, Alina 
Rebinder była osobą o bogatej osobowości  
i życiu wewnętrznym, niezwykle szanowaną przez uczniów, kochaną i miłowaną przez wszystkie 
dzieci za swą mądrość, sprawiedliwość i odwagę. 
Koniec szkoły nastąpił wraz ze śmiercią Aliny Rebinder.

Alina Rebinder z grupą uczniów tajnego nauczania, lata 1940-42
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im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

Kotyliony dla Niepodległej
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 6 listopada 2018 r. w szkole mia-
ły miejsce warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców z klas pierwszych. Celem 
warsztatów było uczczenie 100 - rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski oraz 
kształtowanie postaw patriotycznych. Wszyscy obecni wspólnie wykonywali bia-
ło-czerwone kotyliony narodowe. Spotkanie miało szczególny charakter, bowiem 
działania „Dla Niepodległej” pozytywnie wpływały na relacje rodziców i dzieci 
- zbliżały, uczyły i bawiły. 

Wieczornica Patriotyczna „Płock i Płocczanki dla Niepodległej”  
25.10.2018 r. odbyła się w szkole Wieczornica Patriotyczna „Płock i Płocczanki  
dla Niepodległej”. Do muzycznej wędrówki przez dzieje naszego narodu zapro-
szono zaprzyjaźnione przedszkola, szkoły oraz przedstawicieli Rady Mieszkań-
ców Osiedla „Miodowa”. Uczestnicy spotkania zasiedli przy stolikach przybra-
nych w barwy narodowe. Biel i czerwień towarzyszyły również pięknej dekoracji. 
Na jej tle najmłodsi, spośród obecnych na sali, odtańczyli poloneza. Jesienny 
półmrok rozświetlił blask świec i ogniska harcerskiego. Uczniowie wystąpili  
w strojach z epok historycznych na tle wzruszającej prezentacji nawiązującej do 
polskich zrywów narodowościowych uwiecznionych na fotografiach, rycinach  
i obrazach. Swój kunszt muzyczny pokazał Kamil Dółkowski, uczeń klasy 8b, któ-
ry wykonał poloneza g - moll F. Chopina. Na tę okoliczność zostały przygotowane:  
wystawa i folder pt. „Płock i Płocczanki dla Niepodległej”. Ton pieśniom  
nadawał chór szkolny „Muzyczne Iskierki”, zapraszając zgromadzonych  
do wspólnego śpiewania.

Cześć i chwała Bohaterom!
Pod koniec września uczniowie z klas: 6 i 7 zaprezentowali społeczności szkolnej 
program upamiętniający walczących w obronie Ojczyzny w latach 1939 - 1945.
Wspominano żołnierzy z Westerplatte, obrońców spod Wizny - polskich Termo-
pil, oficerów pomordowanych w Katyniu, najmłodszych uczestników Powstania 
Warszawskiego, rotmistrza Witolda Pileckiego i wielu innych, którzy poświęcili 
swe życie, byśmy dziś mogli żyć w wolnym kraju. Recytacje wzbogaciły piosen-
ki współczesnych zespołów, nawiązujących w swej twórczości do historii Polski,  
tj. Lao Che i Sabaton oraz wzruszające fragmenty filmów: „Katyń”, „Miasto 44”, 
„Niezwyciężeni”.

Dom, w którym mieszkała Alina Rebider i prowadziła tajne nauczanie w latach 1940-42


