
1 
 

 

Wniosek o  stypendium  im. Marii z d. Byczyńskiej i Zygmunta Żywirskich. 

Fundatorem stypendium jest Prof.  dr hab. Maria Frankowska  

Stypendium jest przyznawane dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana 

Kamila Norwida w Wyszkowie 

       Stypendium jest formą uhonorowania pamięci Marii z domu Byczyńskiej i Zygmunta Żywirskich,  

rodziców prof. dr hab. Marii Frankowskiej. Pani Maria Byczyńska, urodzona w Brańszczyku w 1904 

roku, uczęszczała do Gimnazjum Wyszkowskiego na przełomie lat 1918/19. Kontynuowała potem 

naukę w Gimnazjum im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie, by po skończeniu studiów na 

Uniwersytecie Warszawskim  w 1928 r. i uzyskaniu stopnia magistra filozofii, powrócić – już w 

charakterze nauczycielki historii i rysunków do Gimnazjum  Wyszkowskiego.  Tam poznała 

absolwenta Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego Zygmunta Żywirskiego, który uczył 

wychowania fizycznego i który w 1933 r. został jej mężem. Państwo Żywirscy po ślubie wyjechali do 

Lublina. Gimnazjum Wyszkowskie pozostało w pamięci rodziny miejscem specjalnym.  

       Pani Maria Żywirska była w latach 1933 – 39 kustoszem Muzeum Lubelskiego, w latach 1945-

69 prowadziła wielokierunkową działalność naukową na Śląsku. Od 1929 roku prowadziła 

działalność naukową etnograficzną na terenie powiatu pułtuskiego i  radzymińskiego. Wiele jej 

prac z historii, muzykologii i etnografii dotyczy Puszczy Białej. „Puszcza Biała jej dzieje i kultura” - 

wydana przez PWN w 1973 roku, stron 424 , jest najobszerniejszą jej pracą naukową o tym terenie. 

Maria Żywirska była członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Polskiego Towarzystwa 

Ludoznawczego. Za działalność na polu kultury odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi. 

I. Celem stypendium jest promowanie wartości edukacji oraz wspieranie uczniów    szczególnie uzdolnionych 

– pasjonatów historii i sportu. 

II. Zgłaszam kandydata do  stypendium: ………………………………………………………………………… 

o Za następujące osiągnięcia: 

o sukcesy w olimpiadzie historycznej:  (wymienić ) ……………………………………………… 

o …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

o sukcesy  w konkursach  historycznych: ( wymienić ) ………………………………………… 

o …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………



2 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

o sukcesy sportowe: ( wymienić )  ……………………………………………………………………… 

o …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

o oceny klasyfikacyjne za drugi semestr  z historii  :…………………………………………… 

o oceny klasyfikacyjne za drugi semestr  z wychowania fizycznego: …………………… 

 

 

Dołączone kopie odpowiednich dyplomów i zaświadczeń: ………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

Data i podpis ( czytelny ) zgłaszającego  


