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Dalej, dalej nadstaw ucha i historii o hardej kobiecie wysłuchaj. O kim mowa? 
Za chwilę się dowiesz i jak wrócisz do domu innym wszystko opowiesz. Hra-
binie Plater-Zyberkównie, bo tak ją zwano, na chrzcie imię Cecylia nada-
no. Co mówiła, co robiła, co jej zawdzięczamy? Temat bardzo ważny, choć  
o nim zapominamy. Dlatego też, aby nie zapomnieć, i hrabinę Cecylię czasa-
mi wspomnieć, wejdziemy razem na historii zawiłe ścieżki i nawet zachowasz 
umysł rześki! Zacznijmy, więc od początku, zgodnie z chronologią zdarzeń. 
Dlaczego tak? Przecież nie chcemy pominąć ważnych wydarzeń!

Stojąc na parkingu, widzisz cel swej wędrówki, postąp więc kroku i nie szu-
kaj wymówki. Park piękny, imię Książąt Mazowieckich mu nadano, niemniej 
od dawna go chyliczkowskim nazywano. Choć możesz nie uwierzyć, to park  
i Piaseczno nie zawsze jeden organizm tworzyły, swego czasu osobnymi byta-
mi były. Obecnie park jednak jest z miastem jednością i swego piękna użycza 
przybyłym gościom.

Hrabina Cecylia w XIX wieku się urodziła, w Passie na Mazowszu matka ją 
powiła. Kiedy miejsce miało to dokładnie? Dowiesz się, jak rozwiążesz poniż-
sze działanie ładnie. 

C=100, E=10, C=100, Y=5, L=3, I=0, A=1

C*E+C*Y+C*L+Y*E+A*I+L = 

Hrabina Cecylia Plater-Zyberk urodziła się 8 maja _ _ _ _ r.

Wielka działaczka społeczna i człowiek znakomity, a do tego bez mała peda-
gog wyśmienity. W wieku 37 lat posiadłość w Chyliczkach kupiła, nie minęło 
dużo czasu, a w następnym roku szkołę dla dziewcząt tu otworzyła.

W _ _ _ _ r. hrabina założyła szkołę dla dziewcząt w Chylic zkach i  ze względu na ów-
czesną sytuację polityczną nazwała ją Zakład Gospodarczy w Chyliczkach.

(Rok urodzenia + liczba lat Hrabiny kiedy kupiła posiadłość w Chyliczkach +  1 rok)

Rodzice Cecylii Plater-Zyberkówny: Ludwika i Kazimierz Plater-Zyberk



Początkowo stare zabudowania folwarczne za miejsce edukacji służyły, jed-
nak nieugięty charakter i powzięte działania, budowie nowego gmachu się 
przysłużyły. Wejdź do parku i znajdź TURA wielkiego, policz jego rogi – póź-
niej powiem dlaczego. Zobacz gdzie on patrzy, czemu oko mruży? Tak to 
wspomniana szkoła, budynek bardzo duży!

Wiesz już sporo, lecz jeszcze za mało, choćby może inaczej Ci się wydawało. 
Czy wiesz, kiedy za szpadel złapano? Kiedy kamień węgielny pod ten gmach 
wkopano? Chcesz się tego dowiedzieć? Innym o tym opowiedzieć? Obejdź 
budynek i od frontu stań, tam czeka Cię kolejne z naszych zadań. Liczba du-
żych okien na pierwszym piętrze nas tu interesuje, policz wszystko i zobacz, 
czy wynik dobrze się zsumuje!



Liczba dużych okien x liczba rogów tura – liczba rogów tura = _ _ 

To dopiero połowa działania, bierz się do dalszego szukania! Pochodzić po 
parku teraz musisz i znaleźć altanę dużą, której słupki do dalszych obliczeń 
Ci posłużą.

Liczba słupków altany x 9 – dziewięć =  _ _

_ _ _ _  – w tym roku wkopano kamień węgielny pod obecny gmach szkoły.

Robotnicy się sprężyli i szkołę szybko postawili. Już trzy lata po rozpoczęciu 
budowy, do użytku został oddany budynek nowy. Przestrzenny, wielofunk-
cyjny i wyposażony, do nauki młodych dziewcząt dobrze przysposobiony.

Nie ma tu jednak czasu na odpoczynek, czeka na nas jeszcze tyle nowinek! 
Chyba już wędrowcze to zauważyłeś, ale pewnie tam jeszcze nie byłeś. Wie-
dzie ścieżka przez park cały, a na jej końcu jest budynek wspaniały. Zabyt-
kiem jest bez dwóch zdań; był miejscem noclegu szanownych Pań.

Przez większość mieszkańców, jak nie z historii to z nazwy zna-
ny, Poniatówką drogi wędrowcze jest nazywany. Jako budynek szkol-
ny swe zadanie dobrze spełniał, i funkcje mieszkalne dla nauczycielek  
i uczennic doskonale wypełniał.

Widzisz jak hrabina się miastu przysłużyła i o wychowanie dziewcząt usilnie 
walczyła? Po sobie dużą spuściznę zostawiła, dlatego też pamięć o niej do 
dnia dzisiejszego przeżyła. Choć nie zachowało się wiele z budynków daw-
nych, musisz uwierzyć, że była to szkoła dla Panien poważnych.

 

Wielce istotne jest, czego się tu Panny uczyły, jaką wiedzę i umiejętności bez-
sprzecznie zdobyły. Maszyny liczne hrabina z zagranicy sprowadziła, czym 
edukacji się przysłużyła. Dobra współczesnej techniki na uczennice czekały, 
w wypieku pieczywa, przetwórstwie mleka i wyrobie serów bardzo poma-
gały. Kurniki, chlewy i mleczarnia też tutaj się znajdowały, a panny swoje 
nabyte umiejętności w całym kraju chętnie prezentowały.



Ogólnie rzecz biorąc, było kilka głównych działów, w obrębie których 
wśród panien nie było żadnych podziałów. Gospodarstwo domowe, ho-
dowla i ogrodnictwo najważniejszymi tutaj były, ze wszystkim uczenni-
ce sobie świetnie radziły. Modne również stało się tkactwo wraz z kursem 
szycia i to nie są słowa w historii nie mające pokrycia! Do tego doszły jesz-
cze z rachunkowości i pedagogiki wykłady. Te dziewczyny miały wielkie 
energii pokłady! Bo w latach 20-tych, jak któraś zechciała, sanitariuszką  
z certyfikatem również została. 

Jednak należy pamiętać, że kruche jest ludzkie życie! Nawet kiedy jest się na 
szczycie. Hrabina ciężko na zdrowiu zaniemogła, kuracja niestety nie pomo-
gła. Pan ją wezwał przed swe oblicze, lecz to co stworzyła i po sobie pozo-
stawiła, na wielu wpłynęło życie. Chcesz poznać rok odejścia hrabiny? Być 
bogatszym o kolejne nowiny? Jeśli tak, to posłuchaj uważnie, poruszaj się 
cicho i rozważnie. Gdzieś za „plecami” szkoły dziki grasują, i zieloną murawę 
parku notorycznie rozkopują. Odnajdź je i policz im nogi. (Bo takie tutaj są 
wymogi.) Podstaw wszystko do równania, będziesz miał wynik do uzupełnie-
nia poniższego zadania.

1900 + liczba nóg dzików x liczba dzików + 4 = _ _ _ _

Hrabina Cecylia Plater-Zyberkówna odeszła w św. Trzech Króli roku pańskiego _ _ _ _.

Powiem Ci jeszcze w sekrecie, jedyny taki w całym powiecie, cudowny obraz 
Matki Boskiej, Matki Boskiej Chyliczkowskiej, znajduje się w kaplicy szkoły, 
którą dziś wędrowcze poznałeś, lecz okazji jego zobaczenia pewnie JESZCZE 
nie miałeś. Tu kończy się nasz spacer i historii poznawanie, mamy nadzieje, 
że postać hrabiny w pamięci Ci pozostanie. A na zakończenie przygody, w 
formie nagrody, odrysuj w sygnecie bryłę szkoły.
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