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Nikt, kto nie Małachowiak, nie zrozumie
zapachu starej szkoły,
gołębi sfruwających z wieży,
promieni słońca, co szparą zaglądają,
by drobiny kurzu objąć i przytulić, skrzypnięcia starych drzwi
I dźwięku serca starego dzwonka,
przyjaźni, które trwają i trwają
I kwiatów kasztanowca, a zakwitły zbyt wcześnie,
I widoku szarej rzeki.
Nikt, kto nie Małachowiak, nie zrozumie.

Tak pisała Hanna Hejke-Mojzesowicz, absolwentka Małachowianki z 1959 roku. Stara 
szkoła pachnie dzisiaj nowymi farbami, zachwyca nową formą architektoniczną, świetlistymi 
wnętrzami. Stare drzwi nie skrzypią i dźwięk serca dzwonka jest inny.

Wydanie biuletynu Małachowiak, którego próbę mamy zaszczyt przedstawić Czytelnikom, 
zbiegło się w czasie z zakończeniem rewitalizacji zabytkowej substancji Szkoły. Wypiękniała 
Małachowianka i odmłodniała. Jednak przyjaźnie, o których mowa w przytoczonym wierszu 
nadal trwają i trwają.

Nadal odczuwamy też potrzebę spotkań Małachowiaków nie tylko z odświętnych okazji. 
Absolwenci naszej Alma Mater Plocensis powinni zacieśniać i dokumentować ten zwią-
zek pokoleniowy, który zdolny jest przenieść tradycję szkolną w przyszłość i ocalić ją od 
zapomnienia.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum 
i Liceum imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku zwracam się do 
Absolwentów i Sympatyków Szkoły z prośbą o współpracę i ofiarność w przekazywaniu 
Towarzystwu wszystkich pamiątek. Niech Państwa wspomnienia i materiały opisujące losy 
Wasze i Szkoły zapełnią kartki kolejnych biuletynów Małachowiaka.

Towarzystwo Małachowiaków jest głosem Absolwentów, ich siłą i wolą, a biuletyn, który 
ukazuje się z okazji XVIII Zjazdu Małachowiaków to już dziesiąty numer i jak zwykle przed-
stawia tradycję Szkoły, jej sukcesy i zwykły dzień pracy oraz wielkie i te najmniejsze chociażby 
osiągnięcia Absolwentów, bo nie wszyscy jesteśmy powołani do czynów wielkich. Znakomitym 
uzupełnieniem słowa pisanego są fotografie, między innymi z okresu ostatniego remontu, któ-
rych obejrzenie Wszystkim polecam.

Dla każdego, kto Małachowiak, jest miejsce na kartach biuletynu wydawanego od 1958 roku.
Kończy się trwająca od 13 czerwca 2010 roku kadencja Zarządu Towarzystwa 

Małachowiaków. Możliwość współpracy z zespołem tych osób to dla mnie ogromna przy-
jemność i wielkie wyróżnienie. Całemu Zarządowi, wszystkim bez wyjątku, składam wyrazy 
uznania i podziękowania za 5 lat wspólnych radości i zwycięstw, za troski i niepokoje, za to, że 
w ważnych chwilach potrafiliśmy się jednoczyć i w myśl zasady, że zgoda buduje, podejmować 
inicjatywy, realizować je, służąc tym poczciwej sprawie – Małachowiance.

WSTĘP

Jacek Kaczyński
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Wyjątkowe podziękowania kieruję pod adresem Marka Chojnackiego.
Spośród wielu przedsięwzięć, które osobiście sfinansował, pragnę wymienić tylko te z ostat-

niego okresu:

• zakup pomocy dydaktyczno-naukowych do nowej pracowni fizycznej po remoncie szkoły
• wydanie II uzupełnionego albumu „Małachowianka”
• wydanie książki „Małachowiacy zwyczajni i niezwykli 1180-2014”
• wydanie niniejszego periodyku „Małachowiak”
• nowa konstrukcja dzwonnicy „Dzwon Jakuba”

Również szczere podziękowania przekazuję Zbigniewowi Perzestemu. Był sponsorem licz-
nych inicjatyw Towarzystwa, a w ostatnim czasie: 

• sfinansował zakup komputera do Pracowni Matematycznej 
• współfinansował wydawnictwo „Dziedzictwo i tradycja najstarszej szkoły płockiej” 
• sfinansował wynajęcie telebimu na XVIII Zjazd Małachowiaków w dniach 19-20 czerwca 2015.

Głębokie dziękczynienie dla Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, naszych Darczyńców 
i wszystkich Małachowiaków, których działalność sprawia, że Alma Mater Plocensis rośnie 
w siłę i kwitnie niczym wieczne święte drzewo w jednym miejscu od 835 lat.

Gratulacje kieruję do wszystkich Małachowiaków za wierną służbę Szkole – zobowiązanie 
powzięte uroczyście w 1958 roku przez Komitet Wychowanków Małachowianki, którego nasze 
Towarzystwo jest dumnym spadkobiercą i kontynuatorem Jego działalności.

Zaszczytem jest dla mnie przynależność do rodziny Małachowiaków, w której jest tyle zna-
komitych postaci.

Jacek Kaczyński

Prezes Zarządu Towarzystwa Wychowanków, 
Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum

Im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku
Płock czerwiec 2015

Z tyłu od lewej stoją: 
Wojciech Nowysz, Jacek Kaczyński, Marek Chojnacki, Stanisław Kłobukowski, 

Ks. Wojciech Góralski, Filip Formański, Sławomir Gałczyński. 
Z przodu od lewej stoją: 

Ks. Janusz Wiśniewski, Maria Kaczmarczyk, Renata Kutyło-Utzig, Małgorzata Rutecka, 
Anna Wiśniewska, Tadeusz Zombirt, Zbigniew Perzesty.

Pracowaliśmy w następującym składzie
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Jacek Kaczyński – Prezes
Marek Chojnacki – Wiceprezes
Anna Wiśniewska – Sekretarz
Maria Kaczmarczyk – Skarbnik
Filip Formański – od 07.2014 
Sławomir Gałczyński
Ks. Wojciech Góralski
Hanna Hejke-Mojzesowicz †13.04.2013 
Magdalena Janiszewska
Ewa Kawiecka – do 09.06.2011
Stanisław Kłobukowskiw
Renata Kutyło – Utzig
Wojciech Nowysz
Zbigniew Perzesty – od 09.06.2011
Małgorzata Rutecka
Ks. Janusz Wiśniewski
Tadeusz Zombirt

Sąd koleżeński:
Wojciech Krzywiński – Prezes
Ewa Kawiecka – Wiceprezes
Maria Dobaczewska

Komisja rewizyjna:
Daniel Betke – Prezes
Wojciech Boryczewski 
Anna Patelska
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Ślady szkolnictwa płockiego sięgają XII wieku, od szkoły parafialnej, poprzez szkołę kole-
giacką, kolegium jezuickie, Szkołę Komisji Edukacji Narodowej, wydziałową i gubernialną aż do 
Gimnazjum i Liceum, które istnieje do dziś.

Fenomenem tej szkoły jest stabilitas loci – stałość miejsca, trwająca przeszło 800 lat. Bogate 
dzieje szkoły zasługują nie tylko na pokazanie, ale zadziwienie i szacunek dla tego dziedzictwa 
narodowego. 

Oprócz katedry – kościoła miejscowego biskupa, istniała wówczas w Płocku świątynia parafialna 
pw. Najświętszej Marii Panny, która pełniła funkcję kościoła parafialnego dla podgrodzia, a później 
dla miasta. W tej strukturze parafialnej prowadzona była oprócz ewangelizacji także szkoła (schola), 
w której uczono sztuki czytania, pisania oraz znajomości prawd nowej wiary i moralności.

Wyższym stopniem kształcenia była szkoła kolegiacka prowadzona przez kolegium duchow-
nych przy kolegiach N.M. Panny i św Michała Archanioła, obsługiwana początkowo przez 
benedyktynów, a potem w XIII w. przez kanoników regularnych z Czerwińska. Jedni i drudzy 
mieli wśród siebie ludzi wykształconych i przygotowanych do nauczania w szkole, a była to nauka 
ministrantury, katechizmu, śpiewu kościelnego, ale też czytania, pisania i innych umiejętności 
w zakresie tzw. Trivium, to jest naukę gramatyki, retoryki i dialektyki.

Od 1240 r. istniała specjalna prebenda, czyli uposażenie scholastyka, duchownego odpowiada-
jącego za prowadzenie szkoły. W 1254 r. znany już jest z imienia scholastyk Witalis. Nauczycielami 
często bywali starsi uczniowie szkoły katedralnej posiadający niższe święcenia, a nauczanie trak-
towali jako przygotowanie do dalszej pracy kapłańskiej. W szkole uczyli się synowie okolicznej 
szlachty, mieszczanie, zdolne dzieci chłopskie. Nauka była prowadzona regularnie niemal przez 
400 lat, a przerwy zdarzały się tylko w okresach zarazy czy innych wydarzeń losowych.

Na tym samym miejscu w następnych stuleciach dalej toczyły się dzieje szkoły, tym razem przez 
162 lata pod zarządem ojców jezuitów, którzy w latach 1611-1773 prowadzili tam swoje kolegium 
i szkołę dla kilkuset młodzieńców z Płocka i okolicy. Oni to pobudowali nowe gmachy i w 1731 r. 
zakupili kościół św. Michała, który był ich własnością.

Nauczaniem zajmowali się magistrzy, klerycy jezuiccy, którzy po zakończeniu studium filozofii, 
przez kilka lat pracowali w kolegiach, aby zdobyć doświadczenie pedagogiczne. Wśród nauczycieli 
w płockim kolegium dwukrotnie pracował św. Andrzej Bobola.

Szkoła Jezuicka wychowywała młodzież w patriotyzmie, kształcąc przyszłych mówców sejmi-
kowych, w duchu poszanowania prawa i miłości ojczyzny. W sztukach teatralnych, jakie wystawiali 
kolegiaści, chwalono cnoty obywatelskie, a wyśmiewano narodowe wady, głupotę i przewrotność 
ludzką. Kolegium miało znaczną bibliotekę, powstałą z różnych legatów, darowizn i zapisów. 
Poniosła ona znaczne straty podczas wojen szwedzkich.

W 1773 r. papież Klemens XIV, na skutek wymuszonej presji wrogich jezuitom dworów euro-
pejskich, zniósł w całym Kościele Towarzystwo Jezusowe. Kasata płockich jezuitów nastąpiła 
6. listopada 1773 r. Pomieszczenia, dobra i szkoły jezuickie przejęła ówczesna Komisja Edukacji 
Narodowej. W Płocku utworzono Szkołę Podwydziałową, która istniała 20 lat (1773 – 1793). Ze 
względu na brak personelu nauczycielskiego przez pierwsze lata uczyli już w nowych warunkach 
i pod nowym kierownictwem dawni duchowni jezuiccy. Od 1776 r. najpilniejsi uczniowie nagra-
dzani byli złotymi i srebrnymi medalami „Diligentiae – Pilności”.

DZIEDZICTWO I TRADYCJE  
NAJSTARSZEJ SZKOŁY PŁOCKIEJ

Ks. Prof. Michał Marian Grzybowski

Po drugim rozbiorze Polski, gdy Mazowsze i Płock dostały się pod panowanie Prus w latach 
1793 – 1806, przez 13 lat działało Akademickie Gimnazjum Pruskie. Choć rząd pruski chciał wyko-
rzystać szkolnictwo do celów germanizacyjnych, jednak nie osiągnął większych sukcesów). W tym 
czasie uczyło kilku wybitnych nauczycieli, jak Brzozowski czy ks. Wojciech Anzelm Szweykowski, 
potem pierwszy rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

W okresie napoleońskim w latach 1806 – 1815 działała na tym miejscu Szkoła Departamentowa 
Płocka. W szkole uczyło 10 nauczycieli i było przeszło 200 uczniów.

Przez 17 lat (1816 – 1833) w czasach Królestwa Kongresowego działała Szkoła Wojewódzka, 
liczba uczniów wzrosła do 500. W 1817 r. po raz pierwszy wprowadzono w szkole płockiej egza-
min maturalny na tzw. Patent dojrzałości, uprawniający do wstępowania na uniwersytet. To przy 
tej szkole 3. czerwca 1820 r. powstało Towarzystwo Naukowe. Po upadku powstania listopado-
wego przez 30 lat (1834-1863) działało Rządowe Gimnazjum Gubernialne gromadzące młodzież 
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z całej guberni płockiej. To w tym czasie nasiliła się rusyfikacja, także w szkole. Jeszcze bardziej 
nasiliła się ona po upadku powstania styczniowego i trwała do 1915 r., a więc do ustąpienia 
Rosjan z Płocka. Od września 1915 r. Gimnazjum Płockie było pod opieką Płockiego Koła Polskiej 
Macierzy Szkolnej. W przeddzień odzyskania niepodległości w murach tej szkoły we wrześniu 
1918 r. gościł Wizytator Apostolski Achille Ratti, do którego ówczesny papież Benedykt XV powie-
dział: „Jedziesz do narodu, który jak Łazarz wstaje z grobu”.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. odrodzone Państwo Polskie przejęło w 1921 r. szkołę 
i nadało jej imię Marszałka St. Małachowskiego. Piękny rozwój szkoły przerwał wybuch II wojny 
światowej w 1939 r., a gmachy szkolne zajęto na cele wojskowe.

Powojenne lata szkoły (1945-2014) to okres intensywnego rozwoju, ale i borykania się 
z różnymi trudnościami, także lokalowymi, remontami, nowymi budowlami, wreszcie 
poważną renowacją.

Pomieszczenie, w którym się znajdujemy to dawna kaplica szkolna. Problem stworzenia 
kaplicy powstał po 1773 r., tzn. po kasacie jezuitów, kiedy to kościół i klasztor przejęły władze 
szkolne KEN. Do tej pory młodzież korzystała z kościoła św. Michała. Ponieważ kościół przero-
biono na klasy i mieszkania nauczycieli, zachodziła konieczność urządzenia kaplicy szkolnej. 
W 1784 r. urządzono ją na I piętrze pod wieżą kolegiaty. Mimo zmian politycznych i społecz-
nych kaplica działała przez cały czas. Dopiero kiedy zaczęła się ostra walka z polskością i religią 
katolicką, postanowiono kaplicę i nabożeństwa zlikwidować. Pretekstem był zaplanowany 
remont pomieszczeń i wówczas doszło do likwidacji kaplicy (1877 r.). Przez jakiś czas była sala 
aktowa, dopiero w 1888 r. utworzono kaplicę prawosławną pw. Św. Dionizego i Aleksandra 
Newskiego. W 1872 r. na 363 uczniów gimnazjum tylko 17 było wyznania prawosławnego. Ten 
stan trwał do 1915 r.

Sprawa kaplicy szkolnej odżyła po odzyskaniu niepodległości, kiedy to 25 maja 1919 r. poświę-
cono odtworzoną kaplicę. W roku 1927 otrzymała polichromię artysty Władysława Drapiewskiego 
i organy ufundowane przez ówczesnego prefekta, ks. Henryka Godlewskiego.

Po 1945 r. z rozpoczęciem nauki uruchomiono i kaplicę. W każdą niedzielę odprawiona była 
Msza Święta, w której uczestniczyła młodzież ze swoimi profesorami. Po usunięciu nauki reli-
gii w grudniu 1954 r. i zwolnieniu z prefektury ks. Romana Fronczaka, zamknięto kaplicę. Był 
to akt polityczny narzucony władzom szkolnym. Przez jakiś czas pomieszczenie to było demo-
lowane i zamknięte. Dopiero ostatnie lata przyniosły zmianę na lepsze, co będzie zapisane na 
ziemi i w niebie.

Teren kolegiaty i szkoły to miejsce pochówków wielu pokoleń: zakonników, nauczycieli, dobro-
dziejów, mieszczan. Dobrze byłoby, aby szczątki, które wydobyto podczas ostatniej renowacji, 
znalazły miejsce blisko dawnej świątyni i szkoły, tworząc swoiste „Sacrum”, „Sacrarium” świad-
czące o ciągłości pokoleń, bo dziedzictwo i tradycja to jeden z głównych sposobów włączania 
przeszłości do naszej świadomości społecznej. Ten dialog teraźniejszości z przeszłością powinien 
trwać ciągle, bo stanowi o naszym dziedzictwie i kulturze. 

Referat wygłoszono 7 listopada 2014 r. w auli im. Kajetana Morykoniego Liceum 
Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego w Płocku z racji zakończenia prac archeologicznych, 
konserwatorskich i rewitalizacyjnych.

Dawna Kolegiata Św. Michała Archanioła i budynek kolegium jezuickiego stanowią unika-
towy zabytkowy zespół płockiej szkoły – Liceum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. 
Przystosowanie budynku do wyzwań XXI wieku stało się powodem podjęcia projektu rewitalizacji 
i konserwatorskiego remontu tego zespołu. Koncepcja zakładała, że efekt prac rewitalizacyjnych 
zapewni szkole realizację potrzeb nie tylko użytkowo – funkcjonalnych, ale również spełni ocze-
kiwania kulturalno – duchowe młodzieży. Mówi się o tym, że kreowanie środowiska kulturalno 
– historycznego w procesie edukacyjnym pozwala tworzyć jakościowo nowe postawy w kształceniu 
i wychowaniu uczniów. W ostatnich latach ten aspekt programów edukacyjnych jest szczególnie 
mocno podkreślany i realizowany w Polsce i w Europie. 

Zespół budynków kolegiaty i kolegium był już wielokrotnie przebudowywany. Wystarczy 
wspomnieć, że w XIX wieku został adaptowany na szkołę i wtedy wnętrze kościoła podzielono 
piętrami, w ścianach wybito nowe okna, a te dawne zamurowano. Kolejna przebudowa miała miej-
sce na przełomie lat 60/70-tych XX wieku. Podjęto wówczas działania w celu przystosowania szkoły 
do współczesnego kształtu architektonicznego, a nowoczesnej rozbudowie towarzyszył remont 
części zabytkowej. Pracami badawczymi w 1968 r. kierował prof. dr hab. Andrzej Tomaszewski 
– w ich trakcie odkryto unikatowe relikty dawnego, późnoromańskiego kościoła Św. Michała: po 
północnej stronie budynku archeolog, profesor Włodzimierz Szafrański odsłonił fragment średnio-
wiecznego, przykościelnego cmentarza, prace wykopaliskowe prowadzone przy ścianie ujawniły 
przypory dekorowane kamiennymi profilami, zaś we wnętrzu kościoła odkryto pozostałości romań-
skiego prezbiterium. Ze względu na jakość znalezisk zdecydowano się na eksponowanie ich in situ. 
Prezentacja ta wiązała się z ekspozycją wnętrza kościoła z zachowanym prezbiterium, a na ścianach 
pokazano relikty romańskich sklepień i okien. 

NOWE ODKRYCIA W ZABYTKOWEJ KOLEGIACIE  
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W PŁOCKU 

Dr inż. arch. Marek Barański

Archeolog Marta Zochniak w trakcie oczyszczania znalezionych miejsc pochówku w barokowej krypcie 
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Niestety przebadanie całości obiektu na przełomie lat 60 i 70-tych XX w. nie było możliwe. 
To efekt niewielkiego zainteresowania badaniami archeologicznymi oraz ograniczeń narzuconych 
przez firmy budowlane – w latach 70-tych to instancje partyjne dyktowały terminy, które bezwa-
runkowo musiały być dotrzymane. Mimo ważnej roli zabytku w rozwoju architektury romańskiej 
w Polsce, a szczególnie na Mazowszu, wiele pytań odnośnie do jego pierwotnej formy pozostało bez 
odpowiedzi. Nie rozstrzygnięto, gdzie kiedyś znajdowały się drzwi wejściowe ani jak wyglądało 
podparcie sklepienia kościoła. Wiele wątpliwości pojawiało się co do formy przebudowy budynku 
w okresie gotyckim i później, w okresie jezuickim. Wobec braku kontekstu architektonicznego 
wiele istotnych informacji cytowanych w źródłach historycznych nie można było jednoznacz-
nie interpretować. Badania architektoniczne tylko części budynku wykonane przez prof. dr hab. 
Andrzeja Tomaszewskiego wydawały się być ostatecznymi. Zrujnowane i nieprzebadane resztki 
kościoła przykryła na następne dziesięciolecia betonowa posadzka. Z dzisiejszej perspektywy, 
przeglądając zachowane fotografie z czasu remontu kolegiaty, widać jak wiele wtedy zostało 
zniszczone i utracone. 

Opracowany w 2010 roku przez pracownię architektoniczno-konserwatorską „Fronton” 
projekt rewitalizacji zespołu dawnej Kolegiaty i Kolegium Jezuickiego zakładał utrzymanie 
dotychczasowej formy prezentacji historycznych budynków. Prace związane z rewitalizacją zabyt-
kowego zespołu ruszyły jesienią 2012 roku – pod nadzorem archeolog Marty Zochniak zespół 
firmy „Ciałbud” rozpoczął prace ziemne po północnej stronie kolegiaty. W dawnym kościele, 
w sali ekspozycyjnej, zaczęto zdejmować betonowe płyty posadzki i już w ciągu pierwszych dni 
natrafiono na ciekawe znaleziska. Najpierw w wykopach ziemnych odsłonięto kilka zachowa-
nych kompletnie pochówków. Głębsze poszukiwania ujawniały następne szkielety ułożone w 3 
– 4 warstwach. Wstępnie znalezisko zostało określone jako pozostałość cmentarza datowanego 
na XIII – XIV wiek, co wskazywałoby, że są to nieprzebadane fragmenty stanowiska eksplorowa-
nego przez profesora Szafrańskiego w latach 60-tych. Od tej pory nadzory archeologiczne został 
przekształcone w regularne archeologiczne badania wykopaliskowe, podczas których należało 

Każde znalezisko musi być dobrze udokumentowane. Na zdjęciu Archeolog Zofia Zawadzka 

precyzyjnie oczyścić każdą kość szkieletu, sporządzić dokumentację opisową, rysunkową i foto-
graficzną. Wówczas, w końcu 2012 roku, nie spodziewano się, że jest to dopiero początek dużego 
znaleziska. Podjęte badania archeologiczne po południowej stronie kolegiaty i po zachodniej stro-
nie wieży, prowadzone przez czas remontu budynków, przyniosły prawie 550 pochówków. Tym 
samym badania płockie stały się jednymi z większych tego typu w skali kraju. Odkryte szkie-
lety, po oczyszczeniu i zadokumentowaniu, zostały przekazane do badań antropologicznych, 
a na ich podstawie powstała unikatowa baza informacyjna charakteryzująca mieszkańców daw-
nego Płocka. Żałować należy, że chowani wokół kościoła Św. Michała mieszkańcy praktycznie 
nie byli wyposażani w ozdoby czy inne przedmioty kultu. W czasie badań archeologicznych 
natrafiono jednak na kilka interesujących zabytków, znaleziska pojedynczych monet, gwoździ 
trumiennych, okuć, fragmentów rozbitych naczyń ceramicznych i szklanych. Szkoda, że mimo 
świadomości wagi i znaczenia naukowego odsłanianych pochówków, władze miasta przekazały 
skromne fundusze pozwalające na jedynie podstawowe badania i dokumentację. Prace archeolo-
giczne przeprowadzone wokół kościoła przyniosły cenne informacje na temat samej architektury 
budynku. Uzupełniły one informacje, jakie uzyskano z badań wnętrza kolegiaty. Pod betono-
wymi płytami posadzki odsłonięte zostały pozostałości zniszczonej konstrukcji jezuickiej krypty. 
Przykrywał ją zasyp gruzowy cegieł i kamieni pozalewanych cementowymi wylewkami. Mimo 
dużych zniszczeń, na podstawie zachowanych fragmentów, udało się rozczytać charakter tej 
konstrukcji. Już w latach 60-tych rozpoznano to miejsce jako kryptę jezuicką – nie przebadano jej 
jednak, zadowalając się jedynie pobieżnym zadokumentowaniem. Uwaga badaczy skupiała się 
wtedy na pozostałościach romańskiego kościoła. Obecnie w celu rozpoznania konstrukcji krypty 
i określenia wzajemnych relacji z kościołem dr architekt Marek Barański zaproponował program 
kompleksowych badań architektoniczno – archeologicznych. Oprócz prac na miejscu, zakładał 
on dodatkowe poszukiwania źródłowe, dzięki którym natrafiono na nieznane wcześniej plany 
krypt i fotografie przechowywane w Zakładzie Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej. 
Miejski Konserwator Zabytków mgr Luiza Siemienik akceptując plan badań, dostrzegła wielką 
szansę na pogłębienie wiedzy o Kolegiacie. Po wstępnym oczyszczeniu zagruzowanych krypt 
stwierdzono, iż istnieją miejsca warte szczegółowych badań. Wykonano skaning laserowy, 
by uzyskać precyzyjną architektoniczną dokumentację 3D, a następnie oczyszczanie luźnego 
zasypu krypt kontynuowano do warstwy spoistej – calca. W wybranych miejscach dodatkowo 
wykonano sondaże architektoniczno-archeologiczne, które wykazały, że wcześniejsze interpre-
tacje architektoniczne kolegiaty Św. Michała nie były pełne. Krypty jezuickie nie zajmują całej 
powierzchni wnętrza kolegiaty, jak dotychczas sądzono. Zachował się szeroki pas przy prezbi-
terium, który nie uległ wtórnej zabudowie, a po południowej stronie prezbiterium rozpoznano 
sklepioną kryptę, która wydawała się być wcześniejsza niż krypty jezuickie. Wykonując sondaże 
przy prezbiterium, natrafiono w spoistym piasku calcowym na pochówki, które potwierdziły, 
iż mimo ogromnych zniszczeń, jakie się tutaj dokonały w latach 70tych, zachowała się war-
stwa kulturowa sprzed budowy jezuickich krypt. Nowe dane pozwoliły na rozszerzenie zakresu 
badań archeologicznych, w wyniku których na stosunkowo małym obszarze odkrytych zostało 
47 szkieletów. Już wstępna ocena charakteru pochówków wskazała, że groby indywidualne pod 
posadzką kolegiaty można datować na okres romański, a pochówki z krypty na okres wcze-
snobarokowy. To przypuszczenie potwierdziło się po przebadaniu wybranych próbek kostnych 
izotopem węgla C 14, gdzie uzyskano odpowiednio daty ok. 1240 r. i 1620 r. Analizując budowę 
krypty jezuickiej, której poziom użytkowy był znacznie niższy niż posadzka romańskiego 
kościoła, można przypuszczać, że w przeszłości zlikwidowano wiele pochówków, które pier-
wotnie znajdowały się w nawie kościoła. 
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Badania architektoniczne prowadzone w prezbiterium oraz przy fundamentach romańskiego 
kościoła przyniosły wiele odkryć i informacji na temat sposobu budowy i kolejnych zmian kon-
strukcyjnych zabytku. Rozpoznane zostały dwa wejścia do kościoła: pierwsze, główne wejście 
znajdowało się po południowej stronie. Zachowane relikty wskazują, że szerokość otworu drzwio-
wego wynosiła ok. 1,6 m. Drzwi obramiał kamienny portal (w okresie gotyckim podniesiony) 
zamknięty łukiem. Po jego wschodniej stronie natrafiono na dobrze zachowane przedstawienie 
kamiennego lwa. Taka forma dekoracji portalu na przełomie XII i XIII wieku w europejskiej archi-
tekturze sakralnej była czymś typowym, lecz jak się okazuje, jest to dopiero trzeci taki przykład 
rzeźby późnoromańskiej w Polsce. Nasz płocki lew, jest szczególnym znaleziskiem, bo położonym 
najdalej na północ, prawie na kraniec chrześcijańskiej Europy. Po stronie północnej znajdowały się 
drugie drzwi, których rozpoznaną szerokość wyznaczono na ok. 1,6m. Nie były one dekorowane, 
jak te południowe, a w okresie gotyckiej przebudowy drzwi zwężono do ok. 1 m. Nie jest wyklu-
czone, że duża wielkość otworu drzwiowego związana była z kamiennym obramieniem, które 
w czasie przebudowy rozebrano.

Odsłonięcie romańskich fundamentów ścian zewnętrznych pozwoliło rozpoznać rodzaj 
ich konstrukcji. Fundament stanowiły średniej wielkości granitowe kamienie polne kładzione 
w czterech rzędach w wąsko przestrzennym wykopie. Kamienie spojone były gliną wymieszaną 
z piaskiem. Odkrywka po południowej stronie kolegiaty ukazała doskonale zachowane wykoń-
czenie fundamentu granitowymi blokami. Ceglana ściana wyprowadzona została z dekorowanej 
profilem piaskowcowej bazy. Zaskoczeniem było, iż w odróżnieniu do ściany północnej, po stronie 
południowej nie stwierdzono przypór. Drugim ważnym odkryciem było stwierdzenie, że profil 
dekorowanej bazy, który zachował się na odsłoniętym fragmencie wieży przy prezbiterium, odpo-
wiada temu ze ściany. Potwierdziło to tezę o jednoczesnej budowie kościoła wraz prezbiterium 
i okrągłymi wieżami. Odsłonięcie przyziemia północnej ściany wykazało, iż ściana ta została pod-

dana licznym wzmocnieniom i przemurowaniom, 
a ostatecznym wsparciem było dodanie w okresie 
gotyckim przypór. Ten stan rzeczy wskazywałby 
na poważne problemy techniczne, jakie pojawiły 
się po wybudowaniu kościoła. Interesującą kwestią, 
którą mogą potwierdzać i tłumaczyć problemy kon-
strukcyjne północnej ściany, to rozpoznanie dwóch 
zupełnie różnych sposobów fundamentowania 
filarów empor romańskiego kościoła. Po północ-
nej stronie filary opierały się na ciągłym, szerokim 
fundamencie z dużych polnych kamieni spojonych 
zaprawą wapienną. Natomiast po południowej stro-
nie filary empor oparto na trzech kwadratowych, 
szerokich na ok. 2m stopach fundamentowych. 
W przeciwieństwie do fundamentu północnego 
stopy te wykonano ze ściśle ułożonych warstw 
cegieł – ok. 6-7 warstw. Wyjaśnieniem tej zasadniczej 
zmiany w konstrukcji fundamentowania może być 
dostrzeżona już w trakcie budowy różnica w spo-
istości gruntu. Zaś w trakcie użytkowania kościoła 
musiały się pojawić problemy, które nakazały dobu-
dowanie po północnej stronie również przypór.

Kula muszkietowa – jedno ze znalezisk 
archeologicznych

Badając wnętrze kolegiaty, po zachodniej stronie rozpoznano fundamentowanie kwadra-
towej wieży północnej, która istniała w okresie romańskim i pełniła rolę klatki schodowej na 
emporę. Chociaż relikty fundamentowania wieży południowej nie są tak czytelne, to na połu-
dniowej ścianie kolegiaty zauważony został oryginalny romański ryzalit poświadczający, że 
wieża mogła tu również istnieć. Obie wieże zostały rozebrane w okresie gotyckim, i zastąpiono 
je pojedynczą wysoką wieżą. 

Zebrano jeszcze szereg innych interesujących danych: precyzyjna analiza badanych warstw 
archeologicznych pozwoliła rozpoznać poziom posadzki w romańskim kościele. Prowadzone 
na zewnątrz kościoła prace archeologiczne doprowadziły do odsłonięcia pozostałości fun-
damentów zakrystii dobudowanej do kościoła w czasie gotyckiej przebudowy, co pozwoliło 
określić plan i wielkość tej konstrukcji. 

 Wykonane obecnie w Kolegiacie badania architektoniczne wyjaśniły wiele dotychczas nie 
rozpoznanych kwestii związanych z kolejnymi przebudowami budynku szkoły. Wobec niedostęp-
ności badawczej kwestie te przez wiele lat były tematem dyskusji naukowej. Obecnie ten margines 
niewyjaśnionych zagadnień bardzo się zawęził. Uzyskane w trakcie badań i prac konserwator-
skich wyniki pozwoliły na pogłębienie naszej wiedzy o obiekcie, a tym samym wprowadzenie 
korekt do planowanych prac remontowych. Dzięki nowym odkryciom sposób prezentacji znale-
zisk archeologicznych i reliktów średniowiecznej architektury we wnętrzu dawnego kościoła uległ 
wyraźnej zmianie. Rezultatem wykonanych prac badawczych i konserwatorskich jest wzbogace-
nie rewitalizacji płockiej Małachowianki o nowe elementy. Nie był to tylko remont poprawiający 
technicznie i funkcjonalnie istniejącą strukturę szkoły, lecz działanie, które nasyciło ten zabytkowy 
zespół historią i wartościami artystycznymi.
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„ZŁOTY REMONT” MAŁACHOWIANKI

Zwiedzając odnowione pomieszczenia najstarszej części gmachu szkoły, często nie uświadamiamy 
sobie skali przedsięwzięcia, którego efekt możemy podziwiać. O trudnych początkach projektu, naj-
lepszych i najbardziej wymagających chwilach prac remontowych, a także o planach na przyszłość 
rozmawiamy z panią dyrektor Renatą Kutyło – Utzig, inicjatorką i w dużej mierze autorką rewitali-
zacyjnego sukcesu Małachowianki.

1. Pani Dyrektor – przede wszystkim ogromne gratulacje. Efekt prac remontowych i renowa-
cyjnych zachwyca. Chcąc zaprezentować ogrom ukończonego przedsięwzięcia myślę, że warto 
przypomnieć naszym czytelnikom, jak ta część budynku wyglądała jeszcze w 2012 roku? 

Dziękuję bardzo za gratulacje, ale myślę, że 
należą się one wszystkim, dzięki którym udało 
się rozpocząć i z sukcesem zakończyć rewita-
lizację Małachowianki, a dokładnie części XIII 
i XVII-wiecznej. Z całego serca dziękuję panu 
Andrzejowi Nowakowskiemu prezydentowi Miasta 
Płocka i panu Adamowi Struzikowi Marszałkowi 
Województwa Mazowieckiego, bo dzięki ich trosce 
i wsparciu finansowemu mogliśmy zrealizować 
nasze marzenie dotyczące remontu szkoły.

Jeśli jednak poproszono mnie o odpowiedź, 
postaram się sprostać zadaniu. Ograniczę się 
do spraw najistotniejszych. Jak wyglądała część 
budynku przeznaczona do remontu?: 

• harcówka, część podziemna pod XVII-wiecznym budynkiem – zagrzybiona, stanowiąca zagro-
żenie dla zdrowia uczniów i pracowników, wyłączona z użytkowania,

• muzeum szkolne – przez wiele lat bez remontu, jedynie zabezpieczone mykologicznie (jednak 
ważność skończyła się) – przy wejściu do pomieszczenia na ścianach rury rozprowadzające 
wodę, wilgoć, stare oświetlenie,

• aula – stare rozpadające się fotele, brudne ściany, których nie malowano od lat, gdyż niezbędne 
były rusztowania, sufit w 1/3 przypominał sufity w starych fabrykach, scena stała tyłem do 
wejścia, a okna lekko przybite gwoździami, aby nie wypadły podczas wiatru. Wszystko było 
zadbane, utrzymane w porządku, więc ten, kto nie przyglądał się kolejnym elementom, sądził, że 
remont jest zbędny. Chyba …, że ktoś miał szczęście spaść z fotela wraz z siedzeniem na podłogę,

• balustrada i schody na wieżę wymagały szybkiej reanimacji,
• biblioteka – nieustannie zatapiana przez opady deszczu, które powodowały odpadanie tynków 

ze ścian i sufitów, a zimą temperatura nie przekraczała 18°C.
To tylko te najważniejsze i największe problemy, gdyż trudno ograniczyć naszą rozmowę do wyli-

czania wszystkiego, co musiało być poddane remontowi. Na zakończenie powiem tylko: tynki zostały 
skute, wymienione zostały: instalacja elektryczna, grzewcza, hydrauliczna; dachówka, parkiety, a fun-
damenty odkopane i zaizolowane.

Ten „Złoty Remont” niezwykle ucieszył pracowników szkoły. Czasem jednak wzdychamy z żalu za 
pięknymi drewnianymi, cichutko i tajemniczo skrzypiącymi schodami w XIII-wiecznej części szkoły. 

Renata Kutyło-Utzig, dyrektor liceum wraz  
z kierownictwem firmy „Ciałbud”

2. Możemy sobie wyobrazić jak, poważną inwestycją musiał być remont zabytkowej części 
Szkoły. Czy trudno było pozyskać środki na realizację przedsięwzięcia?

„Całe przedsięwzięcie, przy aktualnych uwarunkowaniach prawnych i inwestycyjnych, było 
ewenementem w skali Polski. Przebudowa uwzględniała bardzo wysoki poziom historyczno – 
architektoniczny obiektów oraz współczesne wymogi funkcjonowania szkoły”. Tak o remoncie 
napisano na stronie www.plock.eu.

Remont szkoły to 30 milionów, ta suma chyba już 
wszystko mówi o trudnościach w pozyskaniu tak 
znaczących środków i o rozmiarach przedsięwzię-
cia. Muszę przyznać, że w większości przypadków 
moje prośby spotykały się ze zrozumieniem. 

Jednak długo, bo 5 lat trwało poszukiwanie 
środków na remont. Dzięki wsparciu i zrozumieniu 
przez władze naszego miasta i władze wojewódz-
kie udało się. Ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego pozyskano ok. 25 mln zł 
(85% wszystkich wydatków kwalifikowanych), 
pozostałą część sfinansowało miasto. 

Podczas prac w szkole i wokół niej trzeba było 
połączyć prace konserwatorskie z moderniza-
cją szkolnych pomieszczeń oraz przeprowadzić 
badania archeologiczne. To wszystko wymagało 
ogromnych funduszy.

Bardzo się cieszę, że wszyscy zrozumieli koniecz-
ność rewitalizacji najstarszego zabytku w naszym 
mieście i wsparli moje działania.

3. Jednym z etapów przedsięwzięcia były prace 
archeologiczne, a o poczynionych odkryciach, zwłasz-
cza o miejscach pochówku, chętnie rozpisywały się 
gazety i portale internetowe w całej Polsce. Czy dla 
pracowników, osób związanych z Małachowianką od 
dawna, te rewelacje były zaskakujące?

Myślę, że zaskakujące stało się to, iż dla prasy i wielu ludzi była to aż taka sensacja. Dla większości 
pracowników wykopaliska te nie były czymś nadzwyczajnym. Kto chociaż trochę interesuje się histo-
rią wie, że przez stulecia grzebanie zmarłych odbywało się w pobliżu świątyń. Tak było w całej Europie 
zachodniej. Grzebano nie tylko wokół świątyń, ale też w ich wnętrzu. „Kościół Najświętrzej Marii 
Panny i św. Michała Archanioła był pierwszym kościołem parafialnym miasta” (ks. M. Grzybowski 
„Dziedzictwo i tradycje najstarszej szkoły płockiej), a więc odkrycia archeologiczne nie mogą dziwić.

4. Trwający remont skutecznie uniemożliwiał korzystanie z dużej części budynku Szkoły. 
Czy trudno było połączyć prace budowlane z bieżącą działalnością Małachowianki?

Nie było łatwo, ponieważ musieliśmy znaleźć 20 sal lekcyjnych – tyle zostało zamkniętych 
w wyniku prac. Mieliśmy jeszcze inną możliwość: mogliśmy zrezygnować z otwarcia kilku klas, 
jednak ta wersja nie wchodziła w grę, ponieważ nie chcieliśmy zawieść rodziców i uczniów, którzy 
ciągle dopytywali się, czy na pewno będzie tyle samo klas. Nie przerażały ich trudności lokalowe. 

Prace odbywały się też wokół Szkoły

Remont muzeum szkolnego – efektem prac jest nowocze-
sna ścieżka dydaktyczna
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Dzięki ogromnej życzliwość prof. dr hab. Zbigniewa Kruszewskiego, Prezesa Towarzystwa 
Naukowego Płockiego, uzyskaliśmy pomieszczenia w magazynach Biblioteki Zielińskich. 
Pomieszczenia były przestrzenne, było w nich dużo światła, wymagały jednak pewnego remontu. 
Posprzątaliśmy je i wyremontowaliśmy na własne potrzeby. Wszystkie prace wykonali w ramach 
wolontariatu pracownicy obsługi szkoły. Mam teraz możliwość powiedzieć im: „Kłaniam się Wam 
i dziękuję, często pracowaliście nocami, nie otrzymując za to zapłaty”. Wszystkie meble, cały księ-
gozbiór, pomoce naukowe itd. na swoich plecach przenieśli pracownicy obsługi, administracji, 
nauczyciele, dyrekcja. Wspomagali nas także i uczniowie. Nie korzystaliśmy z żadnych firm zewnętrz-
nych, wszystko zrobiliśmy sami. Nieważne było, czy są to ferie, czy wakacje, czy dni wolne – zgłaszali 
się nauczyciele, zgłaszali się pracownicy i wspólnie podejmowaliśmy działania. Nie możemy jednak 
zapomnieć o życzliwej pomocy pana płk. Andrzeja Kilona, Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku. 
Osadzeni pomogli nam przenieść najcięższe wyposażenie sal. Wbrew przewidywaniom mniej 
nam życzliwych, rok zakończył się sukcesem, maturę zdali wszyscy, a zespół ludzi pracujących 
w Małachowiance okazał się zespołem niezwykle oddanym szkole.

Mam teraz okazję Wszystkim podziękować z całego serca i powiedzieć – jesteście znakomitym 
zespołem, z którym można przenosić góry. 

5. Aula zyskała nowy wygląd, Muzeum Szkolne nowoczesną ścieżkę edukacyjną w podzie-
miach, sale lekcyjne, powiększono wiele pomieszczeń administracyjnych, a budynek stał się 
dostępny dla osób niepełnosprawnych – czy któryś z tych elementów Panią Dyrektor cieszy 
szczególnie?

Naprawdę trudno odpowiedzieć na to pytanie 
– cieszą wszystkie elementy. Każdy z nich pełni 
inną funkcję, ale wszystkie się łączą i wzajem-
nie uzupełniają. Cieszę się z nowych pracowni 
chemicznych, fizycznych, informatycznych, z fre-
sków, o których odsłonięcie i konserwację długo 
się starałam, bo nikt prawie nie wierzył, że prze-
trwały trudne czasy. Kiedy otrzymałam zgodę 
na ich odsłonięcie, a po zbiciu tynków ukazała 
się oczom ich uroda, to cieszyłam się tak jakbym 
wygrała kilka milionów na loterii. 

6. Piękne pomieszczenia i korytarze to przede wszystkim korzyść dla uczniów i nauczycieli. Czy 
planowane jest wykorzystanie pomieszczeń szkoły też dla innych celów niż edukacyjne? Koncerty 
w Auli na pewno cieszyłyby się dużą popularnością. 

Od 11. listopada po rewitalizacji szkołę zwiedziło już około 6.000 osób. Wśród nich były 
grupy Japończyków, Chińczyków, Anglików, Francuzów, Kanadyjczyków, Niemców, gości 
z Izraela, wszystkie delegacje z miast siostrzanych z tegorocznego pikniku, absolwenci, ich 
rodziny, goście z całego kraju. 

W Auli odbywają się ważne, ciekawe spotkania, a w niedługim czasie prawdopodobnie także kon-
certy. Wycieczki odwiedzają nas w zasadzie każdego dnia, od 9:00 do 19:00, a my staramy się nikomu 
nie odmawiać, ponieważ sądzimy, że rewitalizacja i najstarszy zabytek odkryty na Mazowszu, musi być 
dostępny dla zainteresowanych. Zatem pracujemy wolontariacko, nie szczędząc sił – bo to nasza szkoła, 
nasza duma i nasza mała ojczyzna.

Prace konserwatorskie w auli szkoły

7. Remont dobiegł końca, młodzież i nauczyciele wrócili do sal w starym skrzydle i... nastał czas 
odpoczynku, czy może na Pani biurku leżą plany kolejnego wielkiego przedsięwzięcia? 

Benedyktyni mówili, że bezczynność jest wrogiem duszy. Należę do ludzi, którzy lubią zmiany, 
mam dużo pomysłów. Żyjemy jednak w czasach trudnych ekonomicznie i na realizację wielu z nich 
brakuje nam pieniędzy. Staram się realizować marzenia dotyczące szkoły, której jestem absolwentką, 
więc wciąż szukam pieniędzy i na część przedsięwzięć te pieniądze zdobywam. Szkoła jest jednak 
wielka, ma ogromne potrzeby. Ciągle brakuje środków na nowoczesne wyposażenie sal w pomoce 
dydaktyczne, na wyposażenie małej auli w podziemiach siedemnastego wieku, brakuje nam naprawdę 
porządnego projektora i ekranu w auli, w której można by prezentować ciekawe filmy, brak prawdzi-
wych, pięknych regałów na księgozbiór. Mam nadzieję, że na te rzeczy pozyskam sponsorów. Kilku 
absolwentów już zadeklarowało swoją pomoc, a ja liczę na coraz szerszy odzew. Tym, którzy nas 
wspierają, dziękuję w imieniu całej społeczności Małachowianki.

To wszystko jednak są drobne rzeczy w porównaniu z jednym dużym marzeniem, a dotyczy ono 
budowy prawdziwej, dużej hali sportowej. Obecnie nauczyciele wf-u pracują w naprawdę trudnych 
warunkach, a przecież każdy człowiek wie, że rozwój intelektualny musi iść w parze z rozwojem 
fizycznym. Człowiek według mnie składa się z: ciała, duszy i umysłu. Wszystkie te elementy muszą 
się równomiernie rozwijać. O duszę i umysł możemy zadbać, rzetelnie pracując, natomiast o ciało bez 
prawdziwej hali sportowej, dobrego sprzętu zadbać się da tylko w pewnym stopniu. Wiem, że umiesz-
czenie hali sportowej na bardzo trudnym terenie, na jakim się znajdujemy, będzie niełatwe, a jednak być 
może uda się ten pomysł zrealizować. To też kwestia poszukania środków z różnych źródeł. Wiem, że 
otrzymaliśmy już 30 milionów na remont naszych budynków, a inne szkoły też mają swoje potrzeby, 
jednak w wyremontowanej Małachowiance brak odpowiedniej hali trochę razi. Goście zagraniczni często 
chcą zobaczyć sportowy blok, ale nie mam się czym pochwalić. 

Jeszcze jedna rzecz to remont budynku XX-wiecznego. Idąc ulicą Małachowskiego, patrzymy na 
elewację, która została poddana remontowi i na elewację XX-wieczną. Dostrzegamy wówczas kontrast 
między tymi częściami szkoły. Nawet kiedyś od odwiedzających szkołę usłyszałam takie zdanie: „teraz 
ze starej części pójdziemy na salony”. Salony to oczywiście część wyremontowana, a siermiężna to część 
XX-wieczna, chociaż we wnętrzu postaraliśmy się w czasie wakacji wykonać nowe tynki, pomalować 
korytarze na 1 i 2 piętrze, oczyścić i polakierować parkiet na 2 piętrze, aby ten kontrast był mniej rażący. 
Pozostały nam do pilnego wykonania podłogi na 1 piętrze i na parterze, kilka prac stolarskich i innych. 
Mam nadzieję, że znajdą się Małachowiacy, którzy zechcą udzielić pomocy swojej szkole – jeśli nie finan-
sowej to może w formie wykonanej pracy. Wiem, że na absolwentów zawsze mogę liczyć.

Mamy nadzieję, że uda się także przeprowadzić remont wraz z ociepleniem elewacji budynku od 
strony ul. Małachowskiego i chociaż mały remont bloku sportowego. 

Trzeba także dbać o ciągłe podnoszenie jakości pracy szkoły. Musimy troszczyć się o gromadzenie 
pomocy dydaktycznych, ciągłe ich uzupełnianie. Bez nowoczesnych pomocy trudno nadążać za postępem.

Pomysłów dotyczących Małachowianki jest tyle, że wyliczenie ich wszystkich mogłoby niektórych 
przerazić. Na pewno będę poszukiwała sponsorów na realizację części pomysłów i mam nadzieję, że jeśli 
powstanie projekt budowy hali, to obejmie on także budynek dla biblioteki. Nasz obecny księgozbiór roz-
rasta się i już w niedługim czasie będzie problem z pomieszczeniem się w obecnych salach. 

Zapraszam Wszystkich do odwiedzenia Małachowianki. Trzeba zobaczyć jak nam odmłodniała 
i wypiękniała.

Drogie koleżanki, drodzy Koledzy liczę na Waszą pomoc i wsparcie. Wszystkie Wasze gesty soli-
darności ze społecznością Małachowianki zostaną przyjęte z wdzięcznością. Za dotychczasową pomoc 
z głębi serca dziękuję.
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Prace archeologiczne przy południowej ścianie Kolegiaty

Modernizacja dotyczyła nie tylko wnętrz, ale i otoczenia Małachowianki

Rewitalizacja najstarszej szkoły w Polsce

Bolesław Krzywousty – polichromia w Auli

Sufit Auli został przygotowany od podstaw

Renowacja fresków to trudna i żmudna praca, ale też bardzo wdzięczna
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Piękne, polichromie autorstwa Władysława Drapiewskiego Sufit auli po aranżacji
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Końcowy etap prac renowacyjnych

Jeden z medalionów zdobiących Aulę Schody prowadzące na wieżę 

NA SZLAKU GOTYKU CEGLANEGO

Filip Formański

Choć na co dzień mieszkamy w mieście o wieloletnich tradycjach, często nie jesteśmy świadomi 
wartości historycznej i kulturalnej zabytków, jakie nas otaczają. Zapewne niewielu płocczan wie, 
że ich rodzinne miasto jest ważnym punktem Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego. Sądzę, że 
równie mało Małachowiaków zdaje sobie sprawę, że nasza Alma Mater, obok m.in. dawnych murów 
miejskich czy budynku Towarzystwa Naukowego Płockiego, jest jedną z wyjątkowych pereł tej mię-
dzynarodowej inicjatywy.

Czym jest gotyk ceglany i jak trafił na nasze mazowieckie ziemie? To charakterystyczny styl archi-
tektoniczny, który występuje przede wszystkim wokół basenu Morza Bałtyckiego (w obecnych krajach 
takich, jak: Dania, Finlandia, Niemcy, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Szwecja), gdzie brako-
wało skalnych zasobów naturalnych. Jest bezpośrednio powiązany ze średniowieczną historią krajów 
Europy północno-zachodniej i wschodniej (XIII-XVI w.), a także z rozwojem oraz upadkiem Związku 
Hanzeatyckiego. W tamtym okresie nowe miasta powstawały w ważnych punktach komunikacyjnych, 
jak skrzyżowania dróg o dużym znaczeniu handlowym i miejsca kultu. Taka lokalizacja pozwalała 
osadom stopniowo się rozrastać i oczywiście bogacić. Szczególnie atrakcyjne były szlaki handlowe 
Hanzy (związku miast handlowych Europy Północnej z czasów średniowiecza), wzdłuż których sku-
piały się ówczesne europejskie potęgi gospodarcze. Te związki handlowe pomiędzy krajami Morza 
Bałtyckiego, a terenami, które w dniu dzisiejszym należą do Francji, Belgii i Holandii, zbudowały pod-
łoże dla wspólnej kultury, która z kolei miała wpływ nie tylko na kraje bezpośrednio zaangażowane we 
współpracę kupiecką, ale i na tereny leżące na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego i dalej w głąb 
lądu. Ceglane dzieła architektury odzwierciedlały prestiż mieszczaństwa, dlatego bardzo prężnie roz-
wijało się budownictwo świeckie, jak: obwarowania, budynki reprezentacyjne(ratusze, kamienice) 
i inne budynki komunalne (np. szpitale). Dla rycerstwa, zakonów rycerskich czy kasztelanów wzno-
szono monumentalne zamki wraz z rozbudowanym systemem obronnym.

W przypadku ziem polskich styl gotyku ceglanego obecny jest przede wszystkim na 
terenie Pomorza Zachodniego (dawne Księstwo Pomorskie i Nowa Marchia) i dawnego 
państwa zakonu krzyżackiego, Mazowsza. Pięknym przykładem budownictwa ceglanego 
gotyku jest właśnie nasza Alma 
Mater Plocensis. O historii płockiej 
szkoły można przeczytać w arty-
kule ks. prof. Michała Mariana 
Grzybowskiego (str. 6), dlatego 
przypomnę tu tylko pokrótce, że 
dzisiejsza Małachowianka to dawna 
kolegiata św. Michała Archanioła. 
Jej początki sięgają XII w., a ostatnie 
odkrycia archeologiczne wskazują, 
że była ona jedną z najwcześniej-
szych budowli gotyckich na terenie 
Polski. Fundatorką kolegiaty była 
Dobiechna – wdowa po Wojsławie, 
opiekunie Bolesława Krzywoustego. Małachowianka – widok od strony ul. Piekarskiej

fot. Halina Płuciennik
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W 1180 r. przy kolegiacie powstała szkoła typu „trivium”, zaś w XV w. wzniesiono gotycką 
wieżę. W późniejszych czasach budynek był jeszcze kilkakrotnie zmieniany, przez co zatra-
cił częściowo swój pierwotny charakter. W XVII wieku kolegiatę przejął zakon jezuitów, 
który ją rozbudował. Kolejne prace budowlane miały miejsce po przejęciu szkoły w 1773 r. 
przez Komisję Edukacji Narodowej. Obiekt przebudowano wówczas wg projektu Stanisława 
Zawadzkiego, a w 1843 r. wg projektu Antoniego Corazziego.

Pozostałe zabytki wyszczególnione przez Europejski Szlak Gotyku Ceglanego w naszym mie-
ście to Dom pod Trąbami, Opactwo pobenedyktyńskie i relikty zamku, Kościół pw. św. Dominika, 
Towarzystwo Naukowe Płockie, baszta obronna na ulicy Zduńskiej i fragmenty muru miejskiego. 
Styl gotycki można spotkać nie tylko na północy i na Mazowszu, ale też na terenie chociażby Śląska 
czy Małopolski, jednak tamtejsze budowle nabierają lokalnego charakteru i nie stanowią wzorcowych 
przykładów opisywanej architektury.

Styl gotyku ceglanego łatwo roz-
poznać dzięki charakterystycznej 
kolorystyce wypalonej gliny (barwa 
budulca różniła się w zależności od 
stopnia wypalania, np. niedopałka, 
wiśniówka, zendrówka czy kop-
ciałka), surowej powierzchni ścian 
i olbrzymiej różnorodności form archi-
tektonicznych powstałych na bazie 
prostych, jednolitych kształtów cegieł. 
Budynki zdobiono też płaskorzeźbio-
nymi dekoracjami (przede wszystkim 
motywy ornamentalne i roślinne) lub 
odpowiednio formowaną cegłą – deko-
racja akcentowała niektóre elementy 
budowli, np. portale, zwieńczenia 
fasad itd.

Miasta i regiony silnie rywalizowały ze sobą, zwłaszcza ekonomicznie, łączyła je jednak wspólna 
kultura, co doskonale można zaobserwować właśnie w architekturze. Ta tożsamość kulturowa opierała 
się na podobieństwach religijnych i ekonomicznych. To, że w dalszym ciągu dostrzegamy te podobień-
stwa, jest jedną z najważniejszych idei „Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego”. Stowarzyszenie 
powołane z inicjatywy Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków łączy ze sobą średniowieczne 
perły architektury, a Dania, Niemcy i Polska są ich gospodarzami. Ogólnym celem stowarzyszenia 
„Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” jest propagowanie kultury, nauki i sztuki oraz porozumienia 
między narodami, zaś rozwój turystyki kulturowej na szlaku doskonale wpisuje się w jego realizację. 
Wśród celów szczegółowych znajdują się m.in. wykorzystanie lokalnych, regionalnych i międzynaro-
dowych publikacji, prezentacji i imprez w celu przekazania informacji o „Europejskim Szlaku Gotyku 
Ceglanego”, a także aktywne włączenie mieszkańców i partnerów z miast członkowskich do projektu. 

Wiele budowli, które znajdują się na szlaku, wykorzystywanych jest nadal zgodnie ze swoim 
pierwotnym przeznaczeniem, a w murach innych powstały np. muzea, sale koncertowe i biura – prze-
szłość i teraźniejszość zlewają się w tych miejscach w jedność. „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” 
stworzył tematyczną ścieżkę wiodącą przez fascynującą historię Europy, a Płock i Małachowianka 
mają przyjemność być częścią tego dziedzictwa. 

Wysoka Brama w Olsztynie
fot: Europejski Szlak Gotyku Ceglanego

WOJCIECH BOGUMIŁ JASTRZĘBOWSKI  
– MAŁACHOWIAK ZNANY I NIEZNANY

Andrzej Rogoziński

Pragnę w kilku słowach przypomnieć osobę Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, przyrodnika 
i konstruktora zegarów słonecznych, który przez kilka lat był związany z płocką uczelnią. Misję eduka-
cyjną tej placówki, mającej korzenie jeszcze w XII wieku, kontynuuje obecnie Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Małachowskiego, zwane potocznie przez mieszkańców Płocka „Małachowianką”.

Tytuł artykułu jest nieco przewrotny, ale nie przypadkowy. Pozwoliłem sobie w ten sposób nawią-
zać do słownika biograficznego „Płocczanie znani i nieznani” autorstwa A. J. Papierowskiego i J. 
Stefańskiego. W publikacji tej znajdziemy bowiem krótki życiorys Wojciecha Jastrzębowskiego. Jego 
sylwetka była prezentowana m.in. na wystawie z okazji 830-lecia istnienia wspomnianej już szkoły, 
a B. Dymek, w jednym z artykułów zamieszczonych na łamach „Notatek Płockich”, opisując postać 
Jastrzębowskiego, zwrócił uwagę na sformułowane przez niego rewolucyjne, jak na owe czasy, wizje 
i przemyślenia dotyczące pokojowej koegzystencji narodów. 

Wymieniona we wstępie krótka bibliografia pozwala zaryzykować stwierdzenie, że Wojciech 
Jastrzębowski jest obecny w świadomości płocczan, lecz dotyczy to głównie absolwentów LO im. Marsz. 
St. Małachowskiego i osób związanych z jej historią. Zapewne dla większości mieszkańców naszego 
miasta jest to postać mniej znana. To zrozumiałe, zważywszy, że nie był on rodowitym mieszkańcem 
Płocka, a spędził w nim jedynie szkolne lata. Również ja dotychczas traktowałem go jako jednego z licz-
nych wybitnych wychowanków lokalnej uczelni. 

Moje zainteresowanie osobą Wojciecha Jastrzębiowskiego zrodziło się dość nieoczekiwanie przy 
okazji poznawania historii płockich czasomierzy. Wtedy to, w jednym z ważniejszych opracowań 
dziejów naszego miasta, wydawnictwie zatytułowanym „Płock. Monografia historyczna” autorstwa 
A. J. Nowowiejskiego, natrafiłem na krótką wzmiankę, że to prawdopodobnie Jastrzębowski był 
konstruktorem zegara słonecznego umieszczonego na jednej ze ścian płockiej uczelni, dzisiejszej 
Małachowianki. Poszukiwania informacji o tym tajemniczym urządzeniu wymagały poznania biogra-
fii jego wykonawcy, ale również dokładnego przestudiowania historii Małachowianki. Przypominając 
życiorys Jastrzębowskiego, czuję się wiec w obowiązku podkreślenia znaczenia płockiej uczelni, której 
był wychowankiem. Wynika to z mojego głębokiego przeświadczenia, że jej historia, a szczególnie 
przemiany jakim podlegała na przełomie XVIII i XIX wieku oraz specyficzny klimat nauczania miały 
ogromny wpływ na późniejsze decyzje i osiągnięcia Jastrzębowskiego. Oto kilka najistotniejszych faktów 
historycznych tej wiekowej placówki:

 Tradycje edukacyjne z Tumskiego Wzgórza sięgają XII wieku. Pierwsza uczelnia w tym miejscu 
została założona przy Kolegiacie św. Michała w 1180 roku. Pierwotnie była to szkoła jezuicka. Po kasa-
cie zakonu w 1773 i powołaniu Komisji Edukacji Narodowej (K.E.N.) została przemianowana na Szkołę 
Podwydziałową podległą Akademii Krakowskiej. W miejsce łaciny wprowadzono język polski, kła-
dziono duży nacisk na naukę matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Całość edukacji odbywała 
się w myśl zasady, że teoria powinna służyć praktyce, starano się więc, by słuchacze rozumieli wykłady, 
a nie uczyli się ich na pamięć. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku szkoła została zmieniona na 
Gimnazjum Akademickie. Na szczęście większość nauczycieli pozostała na dotychczasowych stano-
wiskach, w miarę możliwości kontynuując nauczanie w duchu nieobowiązujących już ustaw K.E.N. 
W 1805 roku władze pruskie mianowały dyrektorem Fryderyka Roze. Rok później do Płocka wkroczyły 
wojska francuskie i placówka od 1807 roku stała się Szkołą Departamentową. Zmiany geopolityczne nie 
wpłynęły znacząco na podejście płockich nauczycieli do swoich wychowanków. Co istotne, rektorem 
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pozostał cieszący się bardzo dobrą opinią Fryderyk Roze. Ponieważ był on wielkim entuzjastą Mikołaja 
Kopernika, z jego inicjatywy w 1810 roku przystąpiono do zbierania funduszy w celu urządzenia przy-
szkolnego obserwatorium astronomicznego, czego nie udało się niestety dokonać. Jednak od tego czasu 
w uczelni przywiązywano dużą wagę do osiągnięć polskiego astronoma. Od 1815 uczelnia nosiła nazwę 
Szkoły Wojewódzkiej Płockiej. Poziom nauczania był nadal wysoki, a w 1817 roku wprowadzono odpo-
wiednik dzisiejszej matury tzw. patent dojrzałości. Przez krótki okres rektorem był Ignacy Przybylski, 
którego w 1819 roku zastąpił Kajetan Morykoni. W swojej pracy nawiązywał on do idei zapoczątkowa-
nych przez K.E.N. Był jednym z założycieli Towarzystwa Naukowego (1820) i funkcjonujących przy 
nim biblioteki i muzeum, które z jego inicjatywy wkrótce potem połączono z podobnymi instytucjami 
działającymi przy uczelni. 

W tym okresie słuchaczem szkoły był już Wojciech Jastrzębowski. Pochodził z Mazowsza, urodził 
się 19. kwietnia 1799 roku w rodzinie szlacheckiej we wsi Gierwaty. Pierwsze nauki pobierał w szkole 
elementarnej w Janowie. Po skończeniu Szkoły Wojewódzkiej w Płocku i liceum w Warszawie w 1820 
rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa i Miernictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Dwa lata póź-
niej przeniósł się na Wydział Filozoficzny, by zgłębiać nauki przyrodnicze. Jeszcze przed ukończeniem 
studiów otrzymał nominację na preparatora w gabinecie fizycznym prowadzonym przez profesora 
fizyki i dziekana wydziału filozoficznego Karola Skrodzkiego. Z jego też polecenia podjął się w 1827 
roku trudnego zadania wyznaczenia na nierównej powierzchni zegara słonecznego. Owocem tej pracy 
jest zegar znajdujący się w warszawskich Łazienkach Królewskich, który został opisany na powierzchni 
ogromnego granitowego kamienia. 

By tego dokonać, Jastrzębowski skonstruował narzędzie służące do budowy kompasu na każdej 
powierzchni, niezależnie od jej położenia, kształtu oraz innych miejscowych właściwości. Urządzenie to 
nazwał Kompasem polskim. Nie wymagało ono, co bardzo istotne, użycia zawodnej igiełki magnesowej. 
Dodatkowo, jak podaje sam autor, urządzenie spełniało również wiele innych funkcji:

• pozwalało na odczyt czasu prawdziwego, średniego i zmian słońca na niebie w każdym miejscu na ziemi, 
a wiec służyć mogło za zegar powszechny,

• umożliwiało kreślenie zegarów słonecznych na wszelkich powierzchniach również nieforemnych, spełniało 
więc funkcję gnomonografu,

• służyło za obserwatorium przenośne,
• pozwalało do trojakiego opisania położenia sfery, 
• spełniało rolę instrumentu do kreślenia przecięć ostrokręgowych, czyli sekcji koniecznych na wszelkich 

powierzchniach.

Zegar słoneczny w warszawskich Łazienkach Królewskich

Prototyp urządzenia okazał się na tyle sprawny i łatwy w obsłudze, że wynalazkiem zajęła się 
Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, uznając go za użyteczny i potrzebny 
dla szkół krajowych. W 1830 roku polecono stołecznemu mechanikowi Migdalskiemu wykonanie dwu-
nastu egzemplarzy. Pierwotny przyrząd nie przetrwał niestety do naszych czasów – spłonął podczas 
II wojny światowej w warszawskim Obserwatorium Astronomicznym. Z późniejszych egzemplarzy 
zachowały się tylko dwa, które znajdują się obecnie w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. 
Dokładny opis przyrządu Jastrzębowski opublikował w pracy zatytułowanej „Kompas polski” (1843). 
Warto wspomnieć w tym miejscu, że był on również autorem nieistniejącego zegara słonecznego na 
budynku Instytutu Agronomicznego w Marymoncie oraz zachowanego do dziś czasomierza na ścianie 
Kościoła pw. bł. Edwarda Detkensa na warszawskich Bielanach.

Jastrzębowski zajmował się również meteorologią. W 1829 roku wydał rozprawę O odmianach powie-
trza i fizycznych porach roku w naszym klimacie. Duże sukcesy odnosił również w dziedzinie botaniki, udało 
mu się opisać wiele nieznanych roślin z terenu Mazowsza, Podlasia, Gór Świętokrzyskich i Tatr. W czasie 
powstania listopadowego brał udział w bitwie pod Grochowem. W 1831 ogłosił traktat Wolne chwile żoł-
nierza polskiego, czyli myśli o wiecznym pokoju między narodami ucywilizowanymi.

W 1836 objął posadę wykładowcy w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie, gdzie był 
bardzo szanowany za wiedzę, zaangażowanie dydaktyczne, a przede wszystkim za metody naucza-
nia. Prowadził ze studentami liczne zajęcia poglądowe oraz badania terenowe. Na skutek konfliktu 
z nowym dyrektorem placówki w 1858 Wojciechowski odszedł z uczelni. Przez krótki czas był inspek-
torem szkoły powiatowej w Warszawie, a następnie od 1860 roku komisarzem leśnym w powiecie 
łomżyńskim. Następnie osiadł w Feliksówce pod Brokiem, gdzie rok później powołano Zakład 
Praktyki Leśnej. Kontynuował w nim pracę do 1874 roku, kiedy przeszedł na emeryturę i założył 
w Warszawie plantację rzadkich w Polsce gatunków drzew. Z tym miastem był związany do końca 
życia, zmarł 30. grudnia 1882 roku. 

Artykuł ten jest poświęcony Wojciechowi Jastrzębowskiemu, ale starałem się ukazać jego osobę 
w kontekście płockiej szkoły, której był absolwentem. Wydało mi się to właściwym, ze względu na 
pewne fakty z jego późniejszego życia, które w moim rozumieniu mogły wynikać z uzyskanej w latach 
szkolnych edukacji. Płocka uczelnia od końca XVIII wieku podkreślała znaczenie nauk matematycz-
nych i przyrodniczych, zapewne takie przygotowanie musiało motywować i być bardzo pomocne do 
osiągnięcia znaczących wyników w późniejszej pracy zawodowej na polu fizyki, botaniki czy ogrod-
nictwa. We wszystkich tych dziedzinach Jastrzębowski pozostawił trwały dorobek naukowy. W 1841 
roku w publikacji Wypadki dostrzeżeń meteorologicznych czynionych w Warszawie przez blisko pół wieku 1779-
1828 opisał klimat Warszawy. Był autorem podręczników m.in.: Mineralogia, (1851) czy też Stychologia, 
czyli nauka o początkach wszechrzeczy, zastosowano do potrzeb życia czynnego i do rzeczy krajowych (1849, 
1856). Praktycznym spostrzeżeniom poświecił opracowania pt Raj odzyskany (1869) i Cudowna potęga rydla 
i pługa, płużycy i sochy skierowana do pręta, morki i włóki ziemi (1868). Wydał również rozprawę Rys ergonomji 
czyli nauki o pracy opartej na prawdach poczerpniętych z nauki przyrody (1857). Od 1828 roku był aktyw-
nym członkiem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, od 1849 roku Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego, jak również członkiem honorowym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Nie 
zapominajmy, że podobna instytucja (Towarzystwo Naukowe Płockie) została założona w 1820 roku 
właśnie przy płockiej uczelni. Pośród 16 członków założycieli, 13 było czynnymi nauczycielami tej pla-
cówki, łącznie z jej rektorem Kajetanem Morykonim. 

Na zakończenie powrócę jeszcze do wspomnianego zegara słonecznego, który miał znajdować się na 
jednej ze ścian płockiej uczelni. Było to urządzenie na tyle tajemnicze, że jedyny jego opis znajdujemy we 
wspomnianej już monografii pióra A. J. Nowowiejskiego, niestety nie jest on opatrzony przypisem (wspo-
mina go również w późniejszej publikacji z 1929 roku Gimnazjum Państwowe im. Marszałka Stanisława 
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Małachowskiego w Płocku. Rys historyczny ks. Henryk Godlewski, cytując jednak Nowowiejskiego). Autor 
podaje, że usunięty za czasów gimnazjum rosyjskiego zegar znajdował się na ścianie prawego pawilonu. 
Obok niego były przedstawione sfery niebieskie i popiersie Kopernika, pod którym widniał dwuwiersz:

Wstrzymał słońce, wzruszył ziemię,
Polskie wydało go plemię.

Zachowany tak dokładny opis sugeruje, że czasomierz mógł faktycznie znajdować się na budynku 
Małachowianki. Biorąc pod uwagę fakt, że w 1830 roku Kompas polski Jastrzębowskiego zyskał uzna-
nie rządowe i polecono wykonać 12 egzemplarzy tego urządzenia, można przyjąć, że krótko po tej dacie 
istniała możliwość wykonania takiego zegara w Płocku. Również wiarygodna wydaje się informacja, że 
został usunięty za czasów zaboru rosyjskiego, moim zdaniem musiało to nastąpić w pierwszych latach 
rusyfikacji około 1836/37 roku, najpóźniej w połowie XIX wieku. Za takimi ramami czasowymi przema-
wia to, że brak o nim wzmianki w Aktach Miasta Płocka i prasie lokalnej tamtego okresu. W materiałach 
tych wymienione są tylko dwa płockie zegary słoneczne, ten zlokalizowany obecnie na Starym Rynku 
i niezachowany, znajdujący się niegdyś na obecnym Placu Obrońców Warszawy. Zegar słoneczny na 
Małachowiance prawdopodobnie istniał więc bardzo krótko, jest to tym bardziej smutne, że jego kon-
strukcję przypisuje się wybitnemu absolwentowi tej szkoły Wojciechowi Jastrzębowskiemu.
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Zegar słoneczny na ścianie Kościoła pw. bł. Edwarda Detkensa

Słowa wypowiedziane przez Wacława Nałkowskiego – geografa, pedagoga, autora podręczników, 
działacza społecznego – stały się mottem wielu edycji Olimpiady Geograficznej. 40-letnia tradycja 
Olimpiady niesie za sobą wciąż te same idee – rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowa-
nia naukami geograficznymi, wykrywanie i rozwijanie uzdolnień młodych ludzi oraz podnoszenie 
poziomu nauczania i popularyzację nowych osiągnięć naukowych. Inicjatorką Olimpiady była prof. 
Anny Dylikowa. W roku szkolnym 1974/75 Polskie Towarzystwo Geograficzne przeprowadziło I-szą 
Olimpiadę Geograficzną. 

Podobnie jak inne tego typu konkursy, Olimpiada przeprowadzana jest w trzech etapach. Pierwszy 
etap – szkolny, wymaga napisania pracy na temat zaproponowany przez Komitet Główny Olimpiady. 
Drugi etap to zawody okręgowe, do których kwalifikuje się autorów prac najwyżej ocenionych przez 
jurorów. Biorący w nim udział uczniowie przystępują do testów pisemnych, a następnie osoby, które 
osiągnęły najwyższy wynik, startują w eliminacjach ustnych. Do najwyższego szczebla zawodów, ze 
wszystkich okręgów zostaje wyłoniona grupa około 100 uczestników. Trzeci etap – finał ogólnopolski 
ma podobny charakter jak zawody okręgowe. Po przeprowadzeniu zawodów pisemnych i ustnych 
wyłoniona zostaje grupa laureatów i finalistów. Ich szczegółowe uprawnienia określa rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej – powszechnie wiadomo, że tytuł zapewnia ocenę celującą z geografii 
oraz zwiększa szanse dostania się na wymarzone studia. 

Sukces w Olimpiadzie osiągają pasjonaci, którzy swoje zainteresowania rozwijają przez lata. 
Napisanie pracy wymaga wręcz zacięcia naukowego. Obserwacja przyrody, dokonywanie pomia-
rów, śledzenie zawiłej literatury naukowej albo docieranie do instytucji, przeprowadzanie wywiadów. 
W zależności od zaangażowania powstają wartościowe prace, które niejednokrotnie mogłyby kon-
kurować z pracami licencjackimi. Z czasem ich wartość nabiera nowego wymiaru – opisują bowiem 
zmiany zachodzące w środowisku, a niekiedy rzeczy już nieistniejące, np. monografie zlikwido-
wanych zakładów. Prace mają bogatą szatę graficzną. Autorzy swoje opisy wzbogacają zdjęciami, 
rysunkami, wykresami, schematami, opracowaniami kartograficznymi, itp. Zgromadzone prace 
świadczą o dorobku szkoły. Patrząc na nie widać upływ czasu, zmieniające się techniki i możliwo-
ści opracowania tekstu – pierwsze pisane ręcznie, ostatnie na 
komputerze.

Historia Olimpiady Geograficznej w Małachowiance rozpo-
czyna się od momentu jej ustanowienia i to od razu z wielkim 
sukcesem! Spośród 5 uczestników I Olimpiady z naszego 
Liceum Ireneusz Kamiński, uczeń klasy IIIB, uzyskał tytuł lau-
reata z II lokatą, a Krzysztof Nowak z klasy IVA tytuł finalisty 
(obaj wychowankowie nauczyciela geografii mgr Tadeusza 
Zombirta). W I etapie Ireneusz Kamiński złożył pracę na temat: 
„Projekt wycieczki rowerowej 5-cio dniowej”. Pan Ireneusz swój 
udział w Olimpiadzie wspomina po latach, jak większość uczest-
ników, jako przygodę, która zadecydowała o wyborze studiów. 
Na przestrzeni 40 lat do Olimpiady Geograficznej przystąpiło 
ponad 260 uczniów Liceum, spośród których około 170 wzięło 
udział w zawodach okręgowych, a 27 w finałach ogólnopolskich. 

40 LAT OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ  
W MAŁACHOWIANCE

Anna Siulborska
Geografia uczy myśleć naukowo, 

czuć estetycznie, działać praktycznie 

Ireneusz Kamiński, Laureat I Olimpiady 
Geograficznej 1974/75
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Szczególnym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyła się olimpiada w latach 90-tych, kiedy 
szkoła przystąpiła do Towarzystwa Szkół Twórczych i zostały powołane klasy autorskie. Rekordowa 
liczba przystąpiła w roku szkolnym 2000/2001 do XXVII Olimpiady – 19 uczniów. Szkoda, że zabrakło 
wówczas finalistów, bowiem zawody ogólnopolskie odbywały się w naszej szkole.

Jak każda, Olimpiada Geograficzna odgrywa ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 
Napisanie pracy i przygotowanie do zawodów na wyższym szczeblu wymaga dużego zaangażo-
wania, poznania metod badawczych i przeprowadzenia badań, a następnie analizy i wyciagnięcia 
wniosków. Już w liceum powstaje namiastka pracy naukowej. Współpracują uczeń i nauczyciel. To 
od zaangażowania nauczyciela w dużej mierze zależy sukces, do niego bowiem należy motywowa-
nie i zachęcanie uczniów do pracy, zarażanie swoją pasją. Ten dar posiada Tadeusz Zombirt, o czym 
świadczy liczba przygotowanych pod jego kierunkiem uczestników i finalistów. Za swoje osiągnięcia 
w 2004 r. uhonorowany został odznaką im. prof. Anny Dylikowej. 

Szkoły i ich wychowankowie mają także swój czynny udział na poziomie organizacyjnym. Zawody 
finałowe odbywają się co roku w innym mieście; I Olimpiada była w Łodzi, a XL w Puławach. My 
mieliśmy zaszczyt gościć uczestników olimpiady dwukrotnie. Po raz pierwszy w Płocku odbyły się 
zawody finałowe III Olimpiady w dniach 1-3 kwietnia 1977r. a po raz drugi finał XXVII Olimpiady 

Dyrektor Liceum Kazimiera Kawa wręcza medal KEN prof. Janowi Flisowi. Po lewej v-dyr. Stanisław Stefański,  
po prawej jurorzy Olimpiady – stoi prof. Anna Dylikowa

Jurorzy XXVII Olimpiady, 20-22 kwietnia 2001,  
Płock – aula Małachowianki

Od lewej: prof. Wojciech Stankowski i Anna Siulborska  
z wychowankami. XXVII Olimpiada 20-22 kwietnia 2001, 

Płock, Małachowianka

20-22 kwietnia 2001r. III Olimpiada zakończyła się kolejnym sukcesem, tytuł finalisty uzyskało 3 
Małachowiaków. Obecna na zawodach przewodnicząca Komitetu Głównego prof. Anna Dylikowa 
wpisała w kronice:

„Miłym Entuzjastom działającym w Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym życzymy 
dobrych, pięknych inicjatyw i sukcesów. Niech towarzyszy Wam zapał i uśmiech i niech odkrywane 
przez Was podczas wędrówek uroki przyrody, ślady naszej historii i godne pamięci dzieła ludzkie 
staną się źródłem cennych i trwałych przeżyć, radości życia a także spostrzeżeń i refleksji wzbogaca-
jących waszą wiedzę o kraju”.

Uczestnicy rejsu na Okręcie Marynarki Wojennej RP ORP 
„ISKRA”, 25-29 maja 2001. Anna Siulborska i ucznio-

wie: Kinga Czekajewska, Magdalena Jadczak, Damian 
Kłobukowski, Wiktor Piątkowski, Adam Przybyło, Adam 

Skotak, Maciej Szymczak, Przemysław Wierzchowski, 
Jakub Zadura

Od prawej: przewodniczący Komitetu Głównego XXVII 
Olimpiady prof. Wojciech Stankowski, Anna Siulborska, 

dyrekor szkoły Tadeusz Zombirt

Okręt Marynarki Wojennej RP ORP „ISKRA” 

Przy sterze Maciej Szymczak i Damian Kłobukowski
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W nagrodę za organizację XXVII Olimpiady 
grupa 10 uczestników wraz z opiekunem Anną 
Siulborską w dniach 25-29 maja 2001r. wzięła udział 
w rejsie na okręcie Marynarki Wojennej RP ORP 
„ISKRA” na trasie Gdynia-Szczecin. Rejs był dla 
uczestników niepowtarzalnym przeżyciem. W prze-
ciągu czterech dni uczestnicy mogli doświadczyć 
codziennego życia na morzu, wypełniając szereg 
obowiązków i odbywając wachty. 

Za sukcesy, systematyczny udział Małachwianki 
w Olimpiadzie oraz dwukrotną organizację zawodów 
finałowych liceum zostało nagrodzone przez Polskie 
Towarzystwo Geograficzne „Dyplomem dla Szkół” 
w latach 1979, 1984, 1992. 

Od 1996r. najlepsi z najlepszych mogą rywalizować w Olimpiadzie Międzynarodowej, która 
odbywała się między innymi w Japonii, na Tajwanie, w Australii, czy w RPA. Polacy startują w niej 
z sukcesami. Życzymy naszym uczniom znalezienia się w tym elitarnym gronie. 

Uczestnicy XL Olimpiady 2013/14: Dorota Wojdyniak, 
Marta Piotrowska, Dawid Brygier, Karol Kowalski,  

Marek Trembiński

Dyplom Uznania Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego i Komitetu Głównego 

Olimpiady Geograficznej dla 
Małachowianki

Nasi laureaci i finaliści Olimpiady Geograficznej:

 1974/75 – I Olimpiada: 
1. Ireneusz Kamiński – laureat, opiekun T. Zombirt
2. Krzysztof Nowak – finalista, opiekun T. Zombirt
 1976/77 – III Olimpiada
3. Ewa Krajewska – finalistka, opiekun T. Putek
4. Bogdan Maksjan – finalista, opiekun T. Zombirt
5. Przemysław Wybiera – finalista, opiekun T. Zombirt

 1977/78 – IV Olimpiada
6. Marek Rekus – finalista, opiekun T. Putek
7. Urszula Rymarowicz – finalistka, opiekun T. Zombirt
 1979/90 – VI Olimpiada
8. Roman Roszko – finalista, opiekun T. Zombirt
9. Paweł Zieleniewski – finalista, opiekun T. Zombirt
10. Stanisław Żuk – finalista, opiekun T. Zombirt

 1980/81 – VII Olimpiada
11. Wioletta Wiśniewska – finalistka, opiekun T. Zombirt
12. Jakub Zaic – finalista, opiekun T. Zombirt
 1981/82 – VIII Olimpiada
13. Dariusz Świątek – finalista wyróżniony, opiekun T. Zombirt
14. Sławomir Milik – finalista, opiekun T. Zombirt
15. Zbigniew Żuchniewicz – finalista, opiekun T. Zombirt

 1983/84 – X Olimpiada
16. Artur Adamiak – finalista, opiekun T. Zombirt
17. Krzysztof Borkowski – finalista, opiekun T. Zombirt
 1984/85 – XI Olimpiada
18. Krzysztof Borkowski – finalista, opiekun T. Zombirt
19. Jarosław Mikos – finalista, opiekun T. Putek
 1985/86 – XII Olimpiada
20. Tatiana Szlachcic – finalistka, opiekun T. Zombirt
 1986/87 – XIII Olimpiada
21. Adam Kaliszuk – finalista, opiekun T. Zombirt
 1991/92 – XVIII Olimpiada
22. Paweł Czaplicki – finalista, opiekun T. Zombirt
 1992/93 – XIX Olimpiada
23. Dariusz Brykała – finalista, opiekun T. Zombirt
 1994/95 – XXI Olimpiada
24. Dawid Żochowski – finalista, opiekun T. Zombirt
 1996/97 – XXIII Olimpiada
25. Michał Sobieski – finalista, opiekun T. Zombirt
 1997/98 – XXIV Olimpiada
26. Grzegorz Lukowski – finalista, opiekun T. Zombirt
 2009/10 – XXXVI Olimpiada
27. Justyna Śliwińska – finalistka, opiekun A. Siulborska
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Poniżej opisana historia nie jest życiorysem jednego konkretnego chórzysty, składa się 
z wątków i doświadczeń wielu pokoleń chórzystów, którzy w podobny sposób przeżyli czas 
spędzony w Minstrelu.

Licealne życie szybko przemija, więc trzeba z niego korzystać i doceniać każdą chwilę. Po tych 
najwspanialszych momentach zostają wspomnienia, które człowiek starannie pielęgnuje. Robi 
to, bo są pamiątką przeszłości, z której czerpie doświadczenie i mądrość. Jednym z najlepszych 
wspomnień wyniesionych z mojej Alma Mater jest czas spędzony w chórze Małachowianki 
– Minstrelu. Śpiewanie chóralne to nie tylko zajęcia, na których młodzi ludzie o dobrym muzycz-
nym słuchu, dobrani przez dyrygenta, pana Sławomira Gałczyńskiego, szlifują diament zwany 
głosem. Chór to pasja, sztuka, przyjemność i satysfakcja czerpana z ciężkiej pracy. 

Być Małachowiakiem to brzmi dumnie, ale być Małachowiakiem – Chórzystą to zaszczyt, 
który nie spotyka każdego ucznia. Dlatego im bliższa jest chwila opuszczenia murów tej wie-
kowej szkoły, tym mocniej człowiek zauważa to, co od niej dostał: przyjaźń, mądrość, wartości 
i idee, piękne lekcje, które pomagają kształtować siebie i swoje dorosłe życie. 

Zanim po raz pierwszy przekroczyłam próg Małachowianki, nie miałam wcześniej okazji 
usłyszeć Minstrela. Sądziłam, że to zespół składający się maksymalnie z dwudziestu osób, 
śpiewający wyłącznie w unisonie, a tu proszę: rozpoczęcie roku, tłumy świeżo upieczonych 
licealistów i stojący na środku sali gimnastycznej ogromny mieszany chór z dyrygentem i pia-
nistą. Gdy usłyszałam pierwsze dźwięki, to jedynym słowem, które przyszło mi wówczas do 
głowy, było „wow”! Brzmienie całości było czymś niesamowitym i natychmiast zapragnęłam 
dołączyć do tej grupy.

Już po kilku tygodniach dyrygent naszego Minstrela rozpoczął nabór nowego składu zespołu. 
Pamiętam to jak przez mgłę, bo emocje wzięły wówczas górę. Zdenerwowanie, szybsze bicie 
serca, ale równocześnie radość. Czułam się jak przed ważnym egzaminem – bądź co bądź oceniał 
mnie ktoś wymagający, przed kim chciało się zaprezentować jak najlepiej. Gdzieś w głębi duszy 
marzyłam o tym, by dostać się do chóru, ale nie byłam przekonana, czy się nadaję. Wreszcie prze-
słuchanie się rozpoczęło; na początku pan Sławomir po kolei, według listy wywoływał uczniów 
na środek klasy. Prosił o zaśpiewanie jakiejś piosenki (najczęściej kolędy, ponieważ każdy uczeń 
znał tekst) lub o powtórzenie dźwięków. Stres był ogromny, jednak kiedy wydałam z siebie 
pierwszy dźwięk, lęk natychmiast przestał istnieć. Nic już nie miało znaczenia, liczyła się chwila, 
fakt, że się przemogłam i… udało się! Patrząc teraz z perspektywy osoby bardziej doświadczonej, 
zauważam, że mimo iż wszyscy chórzyści brali udział w przesłuchaniu, to każdy z nas przeżył 
je w inny, własny sposób. Niektórych przyprowadziło starsze rodzeństwo i zapoznało z dyry-
gentem. Dzięki temu ich doświadczenia ze śpiewem rozpoczęły się wcześniej niż przygoda 
pozostałych. Inne osoby dołączyły do chóru po powtórnym przesłuchaniu. Uczestnictwo w nim 
wymagało dużego poświęcenia, ponieważ bywało, że próby kolidowały z innymi zajęciami, ale 
„chcieć to móc”. 

Tylu, ilu uczniów jest w szkole, tyle historii i emocji. Czasem przesłuchania trwały od 
początku września do połowy października, ponieważ dyrygent chciał wysłuchać głosu każ-
dego ucznia, by móc trafnie dobrać zespół. Po ogłoszeniu wiadomości, kto został zaproszony 
do współpracy, a komu trzeba podziękować, pan Gałczyński informował daną osobę, w którym 

WSPOMNIENIA CHÓRALNEGO WETERANA
głosie będzie śpiewała. Jestem dziewczyną o wysokim głosie i zostałam sopranem, a moje kole-
żanki, posiadające znacznie niższe głosy, dostały się do altu. Panowie zaś zostali podzieleni na 
tenor – wysoki głos męski i bas, niski głos męski. W taki właśnie sposób powstał też pierwszy 
skład naszego chóru. 

Na początku byliśmy dość nieśmiali. Nie wiedzieliśmy, czy nam, pierwszakom, uda się 
znaleźć nić porozumienia ze starszymi, bardziej doświadczonymi chórzystami. Również 
nasz warsztat wokalny nie dorównywał starszakom, ale jak zawsze na pierwszej próbie pan 
Gałczyński potrafił rozluźnić atmosferę żartem i swoją pozytywną energią. Z każdą kolejną 
próbą coraz bardziej się zaprzyjaźnialiśmy. Powoli uczyliśmy się w pełni wykorzystywać 
głos, a nasz wokal uzyskiwał odpowiedni „kształt” i barwę. Pracowaliśmy także nad dykcją; 
dyrygent miał na nią swój sposób – powtarzaliśmy łamańce językowe, które bywały dla nas 
problematyczne, ale to sprawiało, że zawsze mieliśmy z tego frajdę. Największą radość dają 
jednak chórzystom intensywne próby, podczas których pielęgnują każdy dźwięk danego 
utworu, aby mógł podczas koncertu stać się rozkoszą dla słuchacza. 

Punktem kulminacyjnym integracji zespołu z pewnością jest wigilia chóralna, na którą przy-
bywają zarówno obecni członkowie zespołu jak i absolwenci. Podczas takich spotkań przede 
wszystkim dzielimy się opłatkiem i składamy sobie nawzajem życzenia, ale także mamy czas 
na rozmowę z naszymi przyjaciółmi i dyrygentem. Tradycją już się stało, że zawsze to pierw-
szoklasiści przygotowują wigilię. Przynoszą choinkę, światełka i inne ozdoby świąteczne. 
Są również odpowiedzialni za słodkie potrawy. To magiczny czas, który rozpoczyna długa, ale 
zawsze piękna przemowa naszego mentora opowiadająca o uroku świąt i jedności Minstrela. 
Tego typu spotkania zawsze tkwią głęboko w pamięci – nic więc dziwnego, że absolwenci chęt-
nie wracają na wigilię chóralną. Spotkanie opłatkowe poprzedzone jest próbą, podczas której 
powtarzamy cały repertuar kolęd. 

Na przełomie grudnia i stycznia jest sezon kolędowy- chór daje wówczas najważniejsze 
koncerty w roku. Przede wszystkim jest to Płockie Kolędowanie, podczas którego towarzyszą 
nam znani artyści. Mieliśmy już przyjemność współpracować m.in. z Wojciechem Siemionem, 
Kazimierzem Kowalskim, Haliną Frąckowiak, Jerzym Zelnikiem, Katarzyną Jamróz, Olgą 
Bończyk, Jackiem Wójcickim, Aleksandrem Ładyszem i Krzysztofem Marciniakiem, jak rów-
nież z Kwartetem Smyczkowym Bemolla oraz pianistami: Jarosławem Domagałą i Dariuszem 
Peterą, który jest naszym obecnym akompaniatorem. 

Koncerty kolęd to debiut pierwszaków, więc trudno wówczas się nie denerwować. By świet-
nie wypaść, chór ma dwie godziny przed występem próbę generalną. Szczerze mówiąc, nie 
mogę przypomnieć sobie dokładnego przebiegu mojego pierwszego koncertu; pamiętam nato-
miast emocje, jakie mną zawładnęły. Było to dla mnie ogromne przeżycie – chwilami miałam 
wrażenie, że nogi i ręce trzęsą mi się ze zdenerwowania, a nie z powodu chłodu zimowego 
wieczoru. Dla mnie ta premiera była czymś wyjątkowym. Na samym początku śpiewaliśmy 
na balkonie w Katedrze przy akompaniamencie organów; najdonioślejszą wówczas kolędą 
okazali się „Bracia, patrzcie jeno”, ponieważ gdy tylko basy rozpoczęły utwór, wydawało się, 
jakby sklepienie kościoła nie mogło udźwignąć potęgi wydanego przez nich głosu. To wywarło 
niesłychane wrażenie na słuchaczach – zadziwiliśmy ich majestatycznym brzmieniem naszego 
chóru. Kolejne kolędy śpiewaliśmy, stojąc na schodach w prezbiterium. Gdyby nie przej-
ście z balkonu na scenę, nie byłabym świadoma tego, jak liczna przybyła publika, ponieważ 
reflektory skierowane na zespół przysłaniały nam widok. Nie zwracaliśmy jednak uwagi na 
publiczność, sumiennie „szliśmy za ręką” naszego dyrygenta i dzięki temu koncert okazał się 
sukcesem. 
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Coroczne koncerty kolęd to nie wszystko. W ciągu roku chór daje od 25 do 30 występów. Mieliśmy 
już okazję śpiewać w płockim Ratuszu, Teatrze Dramatycznym, Szkole Podstawowej nr 16, w sie-
dzibie Dzieci Płocka, na Starym Rynku podczas Pikniku Europejskiego, w sanktuarium w Ratowie, 
w Zakładzie Karnym, jak również za granicą, np.: w Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Czechach, Szwecji, 
we Włoszech, na Słowacji czy Węgrzech i w wielu innych miejscach. 

Najważniejszą ostatnio uroczystością, podczas której śpiewaliśmy, było oddanie do użytku 
po trwającym dwa lata remoncie najstarszej części budynków Małachowianki. W uroczystości tej 
uczestniczył Prezydent RP Bronisław Komorowski, który zachwycał się aulą liceum i odsłonił tablicę 
upamiętniającą naszego absolwenta Tadeusza Mazowieckiego. Na tym koncercie czuliśmy się bardzo 
dumni, bo mogliśmy jako część naszej Alma Mater pokazać wspaniałość małachowskiej społeczności. 

Chór Minstrel co roku wyjeżdża na obozy szkoleniowe połączone z wypoczynkiem i zwiedza-
niem. Rozpoczynają się w poniedziałek tuż po zakończeniu roku szkolnego i trwają dwa tygodnie. 
Podczas tych wyjazdów Minstrel daje koncerty dla zagranicznej publiczności. Na obozach panuje 
wspaniała atmosfera, kreowana przez uczestników oraz kadrę. To nie tylko czas integracji i zacie-
śniania przyjaźni, ale także ciężkiej pracy owocującej poprawieniem techniki wokalnej. Pamiętam 
pewien moment z obozu, który wydał mi się nadzwyczajny – skończyliśmy właśnie śpiewać „Panis 
Angelicus” w bazylice w Ostrzyhomiu, a echo jeszcze przez kilka długich sekund niosło dźwięk 
po całej świątyni. Wywoływało to niesłychane wrażenie. Inny koncert, który zapadł mi głęboko 
w pamięci, miał miejsce we Włoszech. Wykonywaliśmy wówczas stare, piękne, klimatyczne utwory. 
Wzruszającą sceną z tego występu było solo pani Joanny Domagały, która podczas śpiewania trzy-
mała na rękach swojego śpiącego synka. Uczestnikom obozów towarzyszy mnóstwo wrażeń. Tu liczy 
się nie tylko warsztat wokalny, ale także dobra zabawa. Spacery po plaży, wspólne wypady na pizzę, 
ogniska, chowanie się przed dyrygentem, który już czeka za firanką, by zaskoczyć swoich podopiecz-
nych; to niezapomniane chwile, do których nie raz chciałoby się wrócić. 

Sięgać pamięcią chciałoby się także do konkursów, w których braliśmy udział. Wiele lat temu 
w III L.O. odbywał się konkurs płockich chórów licealnych. Zajęliśmy w nim najwyższe miejsce. 
Później braliśmy udział w konkursach w Warszawie, w Darmstadt i w Bydgoszczy, gdzie zdobyli-
śmy brązowy kamerton. Śpiewanie na scenie w trakcie rywalizacji trwało zaledwie kilka minut, co 
wydawało się krótką chwilą w porównaniu z godzinami jazdy na miejsce zawodów; jednak klimat 
w autokarze powodował, że czuliśmy się jedną wielką rodziną. Wracając z Warszawy z „Tulipanady” 
– konkursu, w którym zostaliśmy wyróżnieni za wykonanie „Lokomotywy”, spędziliśmy czas na 
rozmowach i wspólnym śpiewaniu. W autokarze powstała świetna atmosfera, która nieustannie 
wywoływała uśmiech na naszych twarzach.

Uśmiech to właściwie domena chórzysty. Pan Gałczyński zawsze powtarza, że wpływa on na 
barwę głosu i emocje, które chcemy przekazać słuchaczom. Jestem pewna, że kolejne pokolenia chó-
rzystów również poznają znaczenie radosnego wyrazu twarzy podczas śpiewania, ponieważ przez 
te wszystkie lata Minstrel nie zmienił się znacząco – jedyne, co się zmienia, to członkowie zespołu. 
Selekcja, jakiej dokonuje dyrygent, jest szczególnie trafna, ponieważ wybiera zafascynowanych 
muzyką i śpiewem ludzi, którym bycie chórzystą sprawia wiele radości. Patrząc na Minstrela, czuje 
się moc czterogłosu i charyzmę dyrygenta. Daje to niesamowity efekt. Pan Sławomir dzięki swoim 
umiejętnościom jednoczy wszystkie głosy, zapewniając słuchaczom niezwykłą muzyczną ucztę. 

Chór mieszany to coś niezwykłego. Każdy z nas posiada inną barwę głosu, a jednak razem two-
rzymy spójnie brzmiący zespół. Taki efekt wymaga wielu ćwiczeń. W ten sposób dążymy do perfekcji. 
Aby uzyskać idealne brzmienie, potrzebne jest odpowiednie miejsce. To aula zawsze służyła chó-
rzystom za salę do ćwiczeń, lecz podczas remontu Małachowianki nie mogliśmy z niej korzystać; 
z tego względu chórzyści musieli znaleźć miejsce zastępcze. Stała się nim sala baletowa w bloku 

sportowym. Teraz, gdy przypominam sobie spędzone tam wspólne chwile, przygotowania sali do 
zajęć, rozstawienie ławek dla członków zespołu i rozłożenie sprzętu, to od razu się wzruszam, bo chó-
rzyści z przyjemnością dbali o każdy detal w przygotowaniu próby. To zamieszanie miało swój urok!

Fenomen małachowskiego chóru jest trudny do opisania. Ilu słuchaczy, tyle opinii, zarówno pozy-
tywnych, jak i negatywnych. Niektórzy twierdzą, że chór jest dla bystrych – z pewnością tak jest, bo 
w jaki inny sposób uczniowie mieliby zapamiętać każdy dźwięk, interpretacje i emocje towarzyszące 
utworom? Jak potrafiliby pogodzić zwykłe codzienne obowiązki, włącznie z nauką i pracą w zespole? 
Chór jest jak mała armia, składająca się z czterech oddziałów dowodzonych przez jednego gene-
rała – naszego dyrygenta, któremu pomagają opiekunowie głosów: pani Eliza Łochowska pracująca 
z sopranami i altami i pan Michał Korzeniewski uczący tenory. Z punktu widzenia absolwenta można 
stwierdzić, że każde pokolenie odchodzących chórzystów to śpiewający weterani, którzy odbyli swoją 
służbę w chórze, ale nigdy o niej nie zapomną. 

Z radości, jaką jest śpiewanie, czerpiemy niezwykłą siłę. Niestety, wszystko, co dobre, kiedyś 
się kończy. Jako absolwentka chętnie i często powracam do mojej drugiej rodziny, za jaką uważam 
Minstrel. Myślę, że mogę tak nazwać nasz chór, bo dużo mu zawdzięczam. Sprawił, że jestem o wiele 
bardziej otwarta, rozwinął we mnie zamiłowanie do pięknej muzyki, nauczył rzeczy związanych ze 
śpiewaniem oraz, co najważniejsze, odpowiedzialności i samodyscypliny. Dzięki zajęciom chóralnym 
poznałam wielu wspaniałych ludzi i zdobyłam bliskich przyjaciół, z którymi znajomość trwa do dzi-
siaj. Część najzdolniejszych chórzystów dalej współpracuje z panem Gałczyńskim – wspólnie śpiewają 
w Kameralnym Zespole Wokalnym składającym się z byłych członków Minstrela. 

Minstrel oznacza wędrownego trubadura, który swoje doświadczenie i wiedzę przekazuje kolej-
nym pokoleniom poprzez śpiewaną poezję. Chór Małachowianki czyni podobnie, bo czerpiemy 
z niego wrażliwość, uczymy się szacunku, nie tylko dla sztuki, ale nade wszystko dla drugiej osoby 
i wspólnego dziedzictwa.

Opowieści o chórze oraz inspiracji użyczyli: Anna Chudzik, Ewa Daniłow, Piotr Kazimierski, 
Michał Korzeniewski, Anna Mazur, Wawrzyniec Skoczylas i Adam Sobieski.

Autorami tekstu są: Karol Boruszewski, Maria Cichaczewska, Ewa Daniłow, Gabriela Dolińska, 
Aleksandra Kalinoska, Michalina Kucharska, Karolina Kuczorra i Agata Szulecka, a nad całością zapa-
nowała Julita Zenelt.

Płockie Kolędowanie, 2005 rok
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Koncert w katedrze z Olgą Bończyk, 2015 rok

Jacek Wójcicki na koniec koncertu w Muzeum 
Mazowieckim zauważył, że publiczność jest nawet  

na trzecim piętrze, 2012 rok

Minstrel zwiedza twierdzę Wyszehrad na Węgrzech, w tle Dunaj, 2012 rok

Koncert w katedrze z kwartetem smyczkowym Bemolla, 
2015 rok

Koncert gospel z wokalistami i instrumentalistami 
z Akademii Muzycznej w Katowicach, 2006 rok

Zwiedzamy kopalnię srebra w miejscowości  
Banská Štiavnica na Słowacji, 2010 rok

W Budapeszcie zrobiliśmy niespodziankę napotkanej 
młodej parze – zaśpiewaliśmy im tradycyjne polskie  

„Sto lat”, 2014 rok

Nocny rejs po Dunaju na obozie chóralnym, 2014 rok

Koncert muzyki sakralnej w Lignano we Włoszech,  
2013 rok

Obóz chóralny Węgry, 2014 rok
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W dniu 7 listopada 2014 roku miałem dużą przyjemność uczestniczyć w uroczystościach podsu-
mowujących wielką pracę przy rewitalizacji starej części Małachowianki. Prace te trwały dwa lata 
i zostały zakończone pięknym efektem…

I oto znalazłem się w Auli – dawnej naszej szkolnej Kaplicy, której obecny wystrój, pachnący świe-
żością, ukazuje w pełnej krasie polichromię prof. Władysława Drapiewskiego oraz prezbiterium 
z kolumnadą, dotychczas zasłonięte przed okiem widza. Ja, uczeń z lat 1950-1954, pamiętam je dosko-
nale z tamtych lat. Stale przypominało mi je także tableau, wiszące w mej bibliotece, wykonane przez 
mojego ojca i jego kolegów w 1938 roku z okazji 10. rocznicy zdania matury. W lewym dolnym rogu 
panowie maturzyści z 1928 roku, pomieścili widok prezbiterium z ową kolumnadą.

W trakcie trwającej uro-
czystości zastanawiałem się, 
czy jest na sali ktoś, kto brał 
kiedyś udział w odprawianej 
tu Mszy Świętej. Bo ja tak! 

Przymknąłem oczy. Jest 
jedna z niedziel 1952 roku. 
Oto widzę Kaplicę wypeł-
nioną uczniami mniej więcej 
w połowie. Wszyscy stoją. 
Wydaje się, że w ogóle nie 
było miejsc do siedzenia 
(ławek, krzeseł…) Przy ołta-
rzu ksiądz prałat Roman 
Fronczak. Dostojna Msza, 
pouczające kazanie. I oto 
widzę twarze moich rówie-
śników, kolegów z klasy 
mojej i innych. Roześmiane 
buzie, skłonność do żartów 

i te spojrzenia w stronę dziewcząt… Wychodzimy z wyciszonej w ten niedzielny dzień Szkoły, na 
ulicę Małachowskiego. Jedni w lewo na Stary Rynek (wtedy Plac Marcelego Nowotki) inni w prawo, 
na Tumską i deptak (Tumska, Kolegialna, Plac Obrońców Warszawy, Kościuszki i tak w koło). Widzę 
ich wszystkich, wędrujących gwarnym pochodem, który rozluźnia się na Placu Narutowicza…

Ulica Tumska. Tu przecież startowały nasze wyścigi kolarskie, inspirowane Wyścigami Pokoju: naj-
pierw Warszawa – Praha i Praha – Warszawa, a potem Warszawa – Berlin – Praha. Nasłuchiwaliśmy 
wyników w radio, robiliśmy zestawienia statystyczne wyników, żyliśmy tym. Wreszcie i my postano-
wiliśmy spróbować. W latach 1951 do 1953 zorganizowaliśmy wśród Małachowiaków kilka wyścigów 
na trasie Płock – Radziwie – Góry i z powrotem oraz na trasie dłuższej: Płock – Łąck – Płock, zawsze 
z metą na podwórku Małachowianki. Zachowałem do dziś niektóre protokoły sporządzane po wyści-
gach pod sędziowskim okiem kolegi Stefana Jakobielskiego. Oto one:

REMINISCENCJE SPRZED WIELU LAT

Maciej Górzyński ab. 1954 r.

Rok 1938. Tableau z widokiem kaplicy i legendarnego korytarza

Rok 1952. Strona tytułowa protokołu 
z przeprowadzonego w dniu 28 maja 
wyścigu kolarskiego na 10 km trasie 

Płock – Góry – Płock

Strona 3 z nazwiskami zawodników 
i wynikami

Strona 2 tegoż protokołu pokazująca 
trasę zawodów

Strona z innego protokołu pokazująca inną,  
przedłużoną trasę.

Być może nazwiska są nieczytelne, więc wymienię je tutaj w kolejności alfabetycznej: Andrzej 
Górski, Maciej Górzyński, Zbigniew Jabłoński, Ireneusz Kowalewski, Janusz Krzechowski, Stefan 
Kołodziejski, Józef Maroński, Ryszard Stefański i Jan Todtleben. Wszyscy oni byli uczniami ówcze-
snych klas IXb, a potem Xb. W maturalnej klasie XIb nie było już na to czasu. Chętnych do startu było 
o wiele więcej, ale…. brakowało rowerów! A i tak część z nas startowała na pożyczonych. W tym ja! 

Wracam do dziejącej się rzeczywisto-
ści. Przemówienia, wyróżnienia, zasłużone 
słowa uznania dla wszystkich, którzy dopro-
wadzili starą część Szkoły do obecnego stanu. 
Długie brawa!! Widzę wmurowaną w ścianę, 
na pierwszym piętrze, w części jezuic-
kiej, odrestaurowaną tablicę poświęconą 
Profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego 
Janowi Zygmuntowi Jakubowskiemu. Był 
uczniem Małachowianki w latach 1920-28 
i kolegą z klasy mojego Ojca. Razem zdawali 
maturę. Figurują obok siebie na wspomnia-
nym wcześniej tableau. 

Zamknę ten tekst słowami Profesora:
Łączy nas wspólna miłość do Szkoły i do pięk-

nego miasta rozsiadłego od wieków na wysokim 
wzgórzu nad Matką Ziemi Polskiej – Wisłą.

Tak było, tak jest i tak pozostanie!

Warszawa, grudzień 2014 r.
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Inicjatywę zorganizowania spotkania Małachowiaków w Warszawie w 2011 r. wykazał 
kolega Andrzej Koziński, absolwent Małachowianki z 1964 r. i syn naszego nauczyciela – mate-
matyka, Stanisława Kozińskiego, którego 100 – letnia rocznica urodzin właśnie się zbliżała. 
Zainspirował swoim pomysłem znane mu koleżanki z Warszawy, absolwentki z lat 1959-1960. 
Najcenniejsze było to, że Andrzej miał telefony i adresy do kolegów z Warszawy i umówił się 
z nimi na spotkanie.

Pierwsze spotkanie grupy warszawskiej Małachowiaków odbyło się 5 lipca 2011 r. 
w kawiarni na ul. Czackiego w budynku NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej). W tym spo-
tkaniu uczestniczyło 8 osób. Poza wspomnianym Andrzejem Kozińskim byli to:

– Roman Michałowski, absolwent z 1967 r., historyk, profesor zwyczajny Wydziału 
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 

– Leonard Tykarski, absolwent z 1957 r., doktor n. techn. Adiunkt, pracownik Wydziału 
fizyki Politechniki Warszawskiej, współpracujący z twórcą strony internetowej „Historia 
Małachowianki” Zbyszkiem Radzikowskim, autor historycznych już i unikalnych zdjęć z życia 
naszej szkoły z okresu 1952-1957 oraz wielu wspomnień, zamieszczanych na wymienionej stronie, 

– Wojciech Leśniewski, absolwent z 1962 r., scalający naszą grupę organizator warszawskich 
spotkań, oraz

– koleżanki z roczników 1959-1960, które znały się z okresu Małachowianki i dotychczas utrzy-
mywały z sobą bliski kontakt, tj. Ania Cabajewska, obecnie Wieczyńska, absolwentka z 1959 r., 
prymuska szkolna, występująca w poczcie sztandarowym szkoły, a obecnie lekarz rodzinny, 
Tereska Szczawińska obecnie Solecka, najmłodsza, bo 16-letnia absolwentka Małachowianki 
z roku 1958 r., Krysia Pęska, obecnie Ziętkiewicz, absolwentka z 1960 i Zosia Wilkowska, obecnie 
Gałajda, absolwentka z 1959 r.

Wiodącym tematem spotkania było ustalenie, czy, kiedy i gdzie chcemy się gromadzić oraz 
w jakiej formie możemy przyczynić się do wzbogacenia strony internetowej Małachowianki. 
Leonard i Andrzej określili, jakie zdjęcia i wspomnienia mogą być zamieszczane na stronie i jak 
można je przekazywać do twórcy strony. 

W efekcie rozmów zdecydowaliśmy, że będziemy się spotykać, co najmniej dwa razy w roku. 
Postanowiliśmy rozsyłać informację o spotkaniach do Małachowiaków, których adresy „mailowe” 
będą nam udostępnione, bez względu na ich miejsce zamieszkania oraz, że swoje materiały 
z czasów szkolnego życia będziemy przekazywać do Leonarda, który po wymaganej obróbce 
prześle je do zamieszczenia na stronie internetowej.

Ustaliliśmy, że następne spotkanie, symbolicznie, odbędzie się na ul. Małachowskiego 3 
w Warszawie, w budynku Zachęty i że każdy z nas zaprosi do naszej grupy znanych mu kole-
gów z Małachowianki. 

W drugim spotkaniu, 4 października 2011 r., było nas już więcej, bo 13 osób. Nowi Małachwiacy, 
to: Józef Moroński, (1954), czynny zawodowo teleinformatyk, Sławomira Sakowicz, obecnie 
Żółtowska, Lech Andrzej Bartold, Stanisław Zejdler i Wojciech Wierzbicki – absolwenci z 1956 r., 
Maria Cholewińska, obecnie Fiderkiewicz (1959), prymuska szkolna, uczestnicząca w poczcie 
sztandarowym, Sławomira Zielińska, obecnie Kozińska (1967), która razem z Andrzejem 
Kozińskim przyjechała z Płocka, 

WARSZAWSKA GRUPA MAŁACHOWIAKÓW

Zofia Wilkowska (Gałajda)

Miejscem trzeciego spotkanie, 15 marca 2012 r., ponownie była kawiarnia NOT-u. Zebrała 
się jeszcze większa grupa Małachowiaków, bo 15 osób. Po raz pierwszy dołączyli do naszej 
grupy: nestor Adam Wernik (1951), Jola Grabowska, obecnie Weigt (1956), Hania Runo i Ania 
Pyjek – absolwentki z 1957 r., Jola Trojanowska, (1961) oraz Wojciech Kowalski z Lublina (1964), 
Włodzimierz Zieliński (1966). W małych już grupach, podzielonych na klasy, toczyły się przy-
jacielskie rozmowy, wspomnienia i plany wzbogacenia galerii zdjęć na stronie Małachowianki. 
Mieliśmy przyjemność złożyć życzenia Młodej Parze – Sławce Zielińskiej i Andrzejowi 
Kozińskiemu, którzy przekazali nam tę miłą wiadomość.

Kolejny, czwarty już raz, zebraliśmy się 18. listopada 2012 r. w przyjaznym domu technika 
NOT. W tym spotkaniu uczestniczyło 16 osób, z których po raz pierwszy przywitaliśmy sied-
mioro „nowych” Małachowiaków: Macieja Górzyńskiego (1954), inżyniera, byłego pracownika 
Petrochemii i Zamku Królewskiego w budowie, autora wielu opublikowanych wspomnień, 
Władysława Kietlińskiego (1958 r.) inżyniera drogowca, śp. Hanię Hejkę Mojzesowicz (1959), 
lekarza anestezjologa mieszkającą w Płocku, Weronikę Majewską, obecnie Namysłowską (1960), 
Annę Górzyńską, obecnie Kołodziejską, farmaceutkę (1960 r.), Krystynę Ziętarską, obecnie 
Smardzewską (1963)

I tym razem rozmowy koleżeńskie toczyły się w podgrupach, podzielonych według przynależ-
ności klasowej, ponieważ albumy z lat szkolnych wyzwalały wiele wspomnień. Maciej Górzyński 
przedstawił swoją książkę pt. „Moje życie z Petrochemią w tle”, w której ciekawie opisał swój 
okres pracy w Petrochemii w Płocku, środowisko z okresu studiów na Politechnice Warszawskiej, 
oraz pracę przy budowie Zamku Królewskiego w Warszawie. We wspomnieniach jest także dużo 
odniesień do naszej szkoły i koleżeństwa z okresu szkolnego.

Autor przekazał wszystkim obecnym egzemplarze swojej książki z dedykacjami, za co otrzy-
mał wielkie brawa i podziękowania.

Postanowiliśmy, że zmienimy miejsce spotkań na bardziej dogodne, gdyż ze względu na trwa-
jące prace przy budowie linii metra, dotarcie do budynku NOT-u było utrudnione.

Nowy lokal, który wybraliśmy, to Klub Lekarza na ul. Raszyńskiej 54. Tu zorganizo-
waliśmy kolejne trzy spotkania. Do grupy dołączył Jurek Wasilewski (1959 r.). Wkupił się 
albumem, wypełnionym zdjęciami z czasów szkoły, które z wielkim zainteresowaniem były 
oglądane, oczywiście nie obyło się bez wspomnień, miłych komentarzy i krótkiego „życio-
rysu” Jurka.

Na spotkaniu 7 listopada 2013 r.(VI) mieliśmy przyjemność gościć Jana Chojnackiego, zasłu-
żonego Małachowiaka, inżyniera – architekta, płk. WP artystę w wielu dziedzinach, bo malarza, 
poetę, kompozytora i wykonawcę, który trafił do nas dzięki Markowi Chojnackiemu (1965 r.) – 
koledze z Warszawy, działającemu w zarządzie Towarzystwa Małachowiaków. Pan Jan ukończył 
naszą szkołę w 1946 r., a jubileusz 90-lecia urodzin obchodził 18. września br.. Ten wspaniały Jubilat, 
pełen radości i werwy, zauroczył nas, deklamując swoje wiersze romantyczne, dowcipne, częstokroć 
wzniosłe, tworzone ku pokrzepieniu serc i w celu wyzwolenia wiary w sens twórczej pracy i zaan-
gażowanie społeczne młodzieży z tamtych, trudnych lat zniewolenia w PRL-u. Pan Jan wyśpiewał, 
akompaniując sobie na akordeonie, kilka własnych piosenek, a na koniec spotkania zaintonował 
hymn „W nadwiślańskim grodzie”, który wspólnie wykonaliśmy. 

Owacji i serdecznych podziękowań było dużo. Jesteśmy wdzięczni Panu Janowi za przybycie 
i wspólne z nami spędzenie czasu, a Markowi Chojnackiemu za wykazaną inicjatywę zorgani-
zowania benefisu artysty i promocję książki z wierszami Pana Jana, wydanej przez Towarzystwo 
Małachowiaków pt. „Jan Chojnacki – Małachowiak, artysta malarz, poeta i kompozytor”.  
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Tematem wiodącym kolejnych dwóch spotkań w 2014 r. były relacje i obrazy z podróży na 
antypody, najpierw Wojtka Leśniewskiego, który zwiedzał wraz z żoną Afrykę Południową (RPA) 
a następnie Ani Cabajewskiej (Wieczyński), uczestniczącej, razem z Zosią Wilkowską, w wypra-
wie mostowej, zorganizowanej przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej (ZMRP) 
do Hongkongu, Nowej Zelandii, Australii i na koniec do Singapuru. Materiał zdjęciowy był tak 
duży, że Ania kończyła prezentację na następnym spotkaniu. Ważnym wydarzeniem VII spotka-
nia było przybycie absolwenta z 1955 roku ks. profesora Wojciecha Góralskiego, byłego rektora 
WSD w Płocku, byłego prorektora KUSW w Warszawie, gdzie dalej wykłada, Płocczanina 2004 
roku oraz Protonotariusza Apostolskiego (2004r). 

 Program VIII spotkania (29.09.2014) był też dość obszerny i poza kontynuacją przeglądu obra-
zów Ani Cabajewskiej był wypełniony przez Leonarda Tykarskiego oraz Macieja Górzyńskiego. 
Leonard zaprezentował swoje, zachowane przez ponad 50 lat zdjęcia, zrobione w 1954 r., w czasie 
potajemnego wejścia do Kaplicy szkolnej z czterema jeszcze kolegami z internatu. Kaplica już 
została odrestaurowana, zdjęcia z nowego wnętrza można porównać z zachowanymi zdjęciami 
Leonarda, który zamieścił je razem ze wspomnieniami o włamaniu do kaplicy na stronie historia.
małachowianka.pl . W tamtych, odległych już czasach, za ten wyczyn niesubordynacji, polegają-
cej na wejściu do zakazanego miejsca – kaplicy, koledzy narażali się na usunięcie ze szkoły, jeśli 
ktokolwiek powiadomiłby o tym niewłaściwe osoby.

Maciej Górzyński zaskoczył nas swoją nową książką „Gawędy o Małachowiakach” wydaną 
przez Towarzystwo Małachowiaków. Przedstawił w niej wybrane postaci wychowanków naszej 
Alma Mater Plocensis. Zwraca uwagę przede wszystkim rozdział o Jakubie Chojnackim , twórcy 
Komitetu Wychowanków i jego 30-letniemu Przewodniczącemu, a następnie Honorowemu 
Przewodniczącemu Towarzystwa Małachowiaków. Podczas prezentacji swej książki Maciej 
opowiadał o swojej pracy przy zdobywaniu informacji do książki. Poświęcił trochę uwagi mało 
znanym, acz ciekawym faktom z życia dwóch różnych pilotów. Pierwszym był Jan Zumbach – pilot 
Dywizjonu 303, i jego dowódcą w 1942r. , drugim jest mieszkający do dziś w Proboszczewicach 
Wiesław Cygański, patriota, działacz Aeroklubu Mazowieckiego w Płocku, posiadacz złotej 
odznaki szybowniczej z dwoma diamentami.

Na koniec Maciek Górzyński i Marek Chojnacki przekazali zebranym kilkanaście egzempla-
rzy książki Macieja.

Na ostatnim IX spotkaniu Maciej Górzyński zorganizował nam zwiedzanie Zamku 
Królewskiego wg własnego scenariusza. W czasach, kiedy szefem Zamku był prof. Aleksander 
Gieysztor, Maciej jako jeden z dyrektorów pracował przy organizacji pracy , podstawach funkcjo-
nowania , pozyskiwaniu zbiorów i odbudowie wnętrz zamkowych. 

Po wejściu do Zamku Maciej przedstawił nam pracownika Zamku, panią Jadwigę Pietryszyn, 
jako naszą przewodniczkę. Jak się za chwilę okazało, ona także jest absolwentką Małachowianki. 
W sali kinowej obejrzeliśmy unikalny, stary film z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia; film na 
temat historii Zamku Królewskiego począwszy od XIV wieku. Największe wrażenie zrobiły na nas 
sekwencje pokazujące zagładę Zamku podczas II wojny światowej. Po około 45 minutowym seansie, 
uzbrojeni w wiedzę historyczną rozpoczęliśmy zwiedzanie kilkudziesięciu pomieszczeń, sal prze-
pięknie urządzonych. Jadwiga starała się przekazać nam jak najwięcej wiadomości ze swej ogromnej 
wiedzy na temat samego Zamku jak i poszczególnych pomieszczeń i obiektów w nich zgromadzo-
nych. Maciej Górzyński dodawał od siebie szereg ciekawostek i okolicznościowych przypowieści. 

Gdyby ktoś chciał poszerzyć swą wiedzę o Zamku, polecamy stronę internetową  
„www.zamek–krolewski.pl/historia/historia”.

Warszawskie Spotkania Małachowiaków, to kontynuacja życia szkolnego, zbliżenie z kole-
żeństwem z tamtych lat, poszerzenie kręgu zaprzyjaźnionych osób, a także radość, że pomimo 
upływu lat chcemy się spotykać i dzielić się wspomnieniami oraz bieżącymi osiągnięciami 
i swoimi pasjami. Zamierzamy włączyć do programu spotkań interesujące zajęcia. Do udziału 
w spotkaniach Grupy Warszawskiej zapraszamy nie tylko absolwentów Małachowianki, ale także 
związane z nimi osoby i sympatyków. Możemy poszczycić się tym, że żona Leonarda, Tereska 
Tykarska, polubiła grupę i stara się, w miarę swoich możliwości, brać udział w spotkaniach, za co 
jej bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że Małachowiaków i sympatyków, uczestniczących w spo-
tkaniach będzie z każdym rokiem więcej.

Serdecznie zapraszamy. 
W imieniu Grupy Warszawskiej

Matura 1959 r. klasa A (żeńska) 
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MUS CZŁOWIEKA RATOWAĆ

Elżbieta Ciesielska-Zając

To się zaczęło w nocy 16. stycznia 1945 roku. Zawyły 
syreny obozowe, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wieść 
o tym, że nas pognają na zachód, krążyła po obozie od tygo-
dni, ale tak naprawdę nikt się nie spodziewał wymarszu. 
Front był blisko, działa grały nam prawie nad głowami, 
spodziewaliśmy się raczej, że będziemy ostatnimi ofiarami 
krematorium, bo Niemcy palili wszystko, zacierali ślady, my 
też byliśmy śladem, a krematoria dymiły bez przerwy.

Wyruszyliśmy o 900, pognali nas przez Brzeszcze do 
Wodzisławia, mróz był trzaskający, a ja szedłem w drew-
niakach, nogi zsiniały mi po niespełna godzinie. Esesmani 
szli po bokach kolumny co sześć kroków z karabinami 
gotowymi do strzału. Przed wyjściem rzucili nam po 
kawałku chleba, nie każdy umiał schwytać… Byłem bardzo 
słaby, głodny, miałem chęć położyć się na drodze i zasnąć, 
ale huk dział dawał nadzieję, wlokłem nogi i wmawiałem 
sobie, że wcale nie jestem głodny i słaby, że wytrzymam te 
ostatnie dni donikąd.

Wieczorem zasłabłem, esesmani wpędzili nas do 
opuszczonej stodoły i obstawili ją karabinami maszynowymi, nie było szans ucieczki, a zresztą, 
nie mieliśmy siły. Rano postanowiłem zostać – zastrzelą… będzie krótko i bez męki. I wtedy 
ktoś podjął mnie za ramiona, dźwignął i popchnął naprzód. 

– Oprzyj się o mnie idioto, wojna się kończy, a ty prezent z siebie Szwabom robisz? Spojrzałem 
w porannym, zimowym mroku: był niewysoki, wychudzony jak ja, ale w twarzy miał zaciętość, 
która mnie zdumiała. 

– Kto jesteś? 
– Nieważne, Henryk.
Szliśmy piątkami. Po godzinie, gdy kolumna przystanęła, wygrzebał zza pazuchy parę wełnia-

nych skarpet: 
– załóż. 
Zdumiałem się, więzień oddaje skarpety więźniowi, jakby zapomniał, że za chwilę jemu samemu 

mogą być potrzebne. 
Pod wieczór wielu z nas padało, zrobiliśmy prawie 20 kilometrów, strzały były coraz częstsze 

– dobijali leżących na drodze. Znowu na noc zamknęli nas w opuszczonym budynku. Mróz był 
straszny, Henryk przysunął się do mnie, nakrył wystrzępionym kocem, przysypialiśmy, ale odgłosy 
kanonady nie dawały spać, cicho rozmawialiśmy, bo wokół ludzie spali straszliwym, niespokojnym 
snem. Henryk zobaczył pewnie w moich oczach tę samą rozpacz co rano. Mówił, opowiadał o sobie, 
może dlatego, żeby mnie wesprzeć, a może wierzył, że ostatnie słowo po nim pozostanie. Urodził się 
w Płocku – w grudniu 1882 roku. Był ode mnie dużo starszy. Skończył Gimnazjum Płockie w 1903 
roku, a ja Małachowiankę, bo w 1934 roku to już była Małachowianka. Mieliśmy o czym gadać, bo 
znaliśmy to samo miasto i tych samych ludzi. Miał dobre szkolne wspomnienia o kolegach, pamiętał 

imiona i nazwiska, żartował z siebie, z profesorów, coś mówił o rudej Zośce – pewnie pierwszej 
miłości. Słuchałem o bułkach z piekarni na Tumskiej, o wędkowaniu nad Wisłą, życie w Płocku 
wracało pod powiekami. Chciwie słuchał mojej opowieści o Małachowiance, pytał jak wygląda, kto 
mnie uczył, jaka była ta nareszcie polska szkoła.

Potem Henryk tułał się po Galicji, pojechał do Krakowa, bezpieczniej się czuł w Galicji – tu nie 
groziła mu służba w armii carskiej. Z Krakowa w przygodnym towarzystwie ruszył do Zakopanego 
– na chwilę, na dwa dni, ale został – na długie lata. Nie bardzo miał z czego żyć, jakiś góral zapropo-
nował, żeby się przyłączył do murarzy – mieli dobre zamówienia. Nie przyznał się, że o murarce nie 
ma pojęcia – nosił cegły i wapno, ciosał drewniane bale, opowiadał kawały. Przyjęli go przyjaźnie, 
nakarmili, przenocowali, nauczyli murować. Przeżył tak cały sezon, a na zimę ruszył z Klimkiem 
Bachledą na narty. Szybko chwycił, miał już taki talent narciarski, Klimek uczył go Tatr i fachu 
przewodnika. Potem poznał Zaruskiego i innych, przyjęli go uroczyście do TOPR. Tak zaczął się 
Henryka Bednarskiego – sławnego Bednarza – prawie trzydziestoletni życiorys zakopiański. 

Dzisiaj już nie potrafię rozróżnić, o czym mówiliśmy tej mroźnej nocy, a o czym następnej 
i jeszcze następnej, ale poznawałem człowieka niezwykłego – nigdy przedtem i potem takiego nie 
spotkałem. Góry pokochał, narty pokochał, nie mógł żyć bez nich i bez zawodów – 25 lat startował, 
potem dorównał mu tylko jeden – Stanisław Marusarz. W Zakopanem opowiadano, że Bednarz 
nawet do gospody szedł z numerem startowym na plecach, a przerwę w nartach i we wspinaczce 
zrobił tylko na 3 lata; poszedł z Zaruskim do Legionów i został kawalerzystą, chociaż konia się bał, 
wolał mieć do czynienia z tatrzańskim niedźwiedziem niż z koniem. Tatry kochał ponad wszystko, 
wspinaczką zaraził go Klimek Bachleda – Orzeł Tatrzański.

Nie palił, ale teraz zatęsknił za papierosem, więc poczołgałem się po klepisku, wyżebrałem od 
kolegi, przyniosłem. Opowiedział, jak złamał przyrzeczenie: obiecał Zaruskiemu po wojnie, że już 
nigdy nie zapali, ale zapalił, gdy przeszedł Zamarłą Turnię z Lesieckim, Lorią i Zdybem. Loria 
poczęstował go francuskim papierosem ze złotym ustnikiem – nie mógł odmówić z powodu tego 
ustnika, tak go fascynował. Drugi raz zapalił, gdy po upadku Bronikowskiego z Zamarłej Turni 
ściągnęli w dół Rafała Malczewskiego. 

– Wiesz, nazywali mnie kotem, ale tak naprawdę i kotem, i orłem był Klimek Bachleda. Zginął, 
gdy poszliśmy ratować Szulakiewicza, który poszedł z Jarzyną na Mały Jaworowy. Jarzyna odpadł 
od skały i pociągnął Szulakiewicza. Sam ranny, zdołał jeszcze przywiązać Szulakiewicza liną do 
skały i zejść po pomoc, bo sam ciężko rannego Szulakiewicza nie miał siły sprowadzić. Zaruski 
z miejsca zorganizował ekipę. Poszedłem ja, Klimek, Kordys, Znamięcki, Zdyb i jeszcze inni. 
Słuchasz? Pamiętam jakby to wczoraj było.

– Słucham.
– O siódmej rano byliśmy pod północną ścianą; gładka, trzysta metrów, niedostępna. Dzień był 

ponury, słotny, padał śnieg z deszczem i zamarzał na skałach. Potem przyszła ulewa, lało się po turni, 
spadały kamienie wypłukiwane ze skał. Prowadził Klimek po skale śliskiej od deszczu i śniegu, 
palcami stóp badał wejście, z jego kapelusza ściekały strużki wody, za serdak, za koszulę, już od 
godziny nie było na nas suchej nitki. Ranny Szulakiewicz odzywał się słabo, dawał głos, że żyje, 
że czeka. W końcu lina Klimka zacięła się na szczelinie głazu i żeby nie opóźniać ratunku, odpiął 
ją i piął się bez asekuracji. Już tylko 60 metrów zostało, słyszałem wyraźnie wołanie Szulakiewicza, 
ale zmarznięte ręce nie czuły chwytów, Zdyb omdlał, zawisł na linie, reszta opadła z sił i Zaruski 
podjął dramatyczną decyzję: odwrót. Klimku, wracajcie – krzyknął Zaruski – i jeszcze raz – Klimku 
wracajcie!

Ale Klimek szedł wciąż w górę, odwrócił się na chwilę i krzyknął: 
– Mus cłeka ratować!
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Potem usłyszeliśmy łoskot i huk spadających kamieni. Zjeżdżaliśmy na linach w lodowatej 
wodzie, po 10 godzinach akcji zasnąłem na piargu, do Jaworzyny musieli mnie nieść. Klimek 
nie zszedł. Trzy dni później poszło nas z Zaruskim dwunastu, mgły ograniczały widoczność, 
ale przynajmniej tak strasznie nie padało. Szulakiewicz nie żył, zamarzł. Już nocą schodzili-
śmy, znowu w deszczu, obarczeni jego zwłokami. Klimka nigdzie nie było. Zaruski nie mógł 
uwierzyć, żeby Klimkowi się nie udało zejść, znał Tatry lepiej niż własną chatę, ale gdy dni upły-
wały, niepokój wzrastał i w końcu cztery oddziały TOPR poszły szukać Klimka. Znaleźliśmy 
go w żlebie ograniczającym od zachodu ścianę Małego Jaworowego, był chyba blisko ran-
nego Szulakiewicza i pewnie stracił do cna siły albo odpadł ze śliskiej ściany. Zaruski nie mógł 
napisać raportu, ręce mu drżały. Ciało Klimka było zmasakrowane, nie do poznania. Wiesz, 
jaka różnica między tymi szkieletami, tu dookoła i tymi pobitymi, zmarłymi w obozie, którzy 
twarzy nie mieli? Oni umierali sami, nikt nad nimi nie płakał, nikt nie zaszywał ostrożnie zwłok 
w płótno, nikt nie niósł na ramionach do domu. Jak świętość znosiliśmy tragiczny tłumok do 
Zakopanego, na ostatnią drogę bił Klimkowi dzwon w Jaworzynie, bił w Zakopanem, tłum 
żegnał Orła Tatrzańskiego, który życie poświęcił dla studenta, bo miał w sercu święte przyka-
zanie taternickie: mus człowieka ratować.

Słuchałem Henryka z napięciem, po raz pierwszy od aresztowania łzy mi ciekły po policzkach. 
Henryk zauważył:

– płacz, my też płakaliśmy, znasz naszą przysięgę? Goprowską? 
– Nie. 
– …dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów jestem, na każde wezwanie naczelnika 

bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie…
Jeszcze coś ci powiem ważnego, Klimek mówił na powitanie młodym goprowcom: ty się śmierci 

nie bój, dużo się ty jej nie naboisz, przyjdzie, gdy trzeba. I ja ci też to mówię.
Przez dziurawy dach przeświecało czyste, mroźne niebo. Henryk patrzył na gwiazdy.
– Zobacz, to gwiazda poranna, góral ci powie, że to Panna Poranna, która otwiera dzień. Jest 

jeszcze Panna Wieczorna, co dzień zamyka. Nam świeci Panna Poranna – to dobry znak, śpij, jutro 
znowu marsz.

Pierwsze kilometry następnego dnia były jeszcze cięższe – po śniegu i po lodzie. Gorączkowałem, 
nogi wlokły się za mną, chciałem usiąść, ale Henryk podparł mnie silnie, przesunął do środka sze-
regu, zaśpiewał, aż konwojent się obejrzał: 

Góry nase góry to nase komory,
Bukowe listecki nase poduseczki…
– Henryk, zostaw mnie tu, lepiej już zginąć.
Prawie ze złością szarpnął mnie za sobą, pociągnął, przysunął się ciaśniej.
– Dojdziemy, nie roztkliwiaj się, ostatnie godziny wojny.
I znów zaśpiewał:
Nie bojem się pana ani jegomości,
Weznem siekierecke, porąbam im kości.
Konwojent znowu się obejrzał.
– Henryk, jeszcze masz siłę iść, nie marnuj życia dla mnie.
– Czyś ty durny? Mus człowieka ratować.

Doszliśmy do Dachau, straciłem go z oczu, bo kolumny brutalnie rozdzielano kolbami. Pytałem 
bez przerwy napotkanych Polaków:

– Bednarza z Zakopanego znasz? Widziałeś?
Nikt nie widział. Dopiero w czerwcu 1945 dowiedziałem się, że zmarł 29. maja w Traunstein na 

zapalenie płuc, nic już nie mogło mu pomóc, miał wyniszczony całkowicie organizm, a na karku 
63 lata, ostatnie pięć w Auschwitz.

Do Płocka wróciłem w 1946 roku, długo chorowałem, noga złamana w płockim gestapo zrosła się 
sama, ale bolała, lekarze nie radzili operacji – przecież chodziłem, kulawo, ale chodziłem. Najgorsze 
były sny z obozu, bałem się tych snów, marzyłem o tym, żeby w ogóle nie śnić. 

Poszedłem w końcu do Małachowianki, nie po wspomnienia szkolne, poszedłem do Henryka. 
Gnała mnie nadzieja, że coś znajdę, czegoś się dowiem, ale nikt nie potrafił mi nic o nim powiedzieć, 
w końcu pojechałem do Zakopanego. 

– Ty wiesz z kim ty szedłeś w tym strasznym marszu, wiesz, kto to Bednarz? To jeden z najlep-
szych polskich taterników, tych cudownych szaleńców, którzy nie zostawiali człowieka wiszącego 
na skale, nawet gdy już nie żył. Pierwszy, który zdobył Zamarłą Turnię. To ten, który całą noc stał 
obok Rafała Malczewskiego na półce, gadał, żeby nie zasnął, żądał wytrwania, póki pomoc nie 
przyjdzie. To ten, który poszedł po siostry Skotnicówny, chociaż obydwie już nie żyły. To on pro-
wadził górami na Węgry uciekinierów, za to go gestapo zamknęło w katowni Palace, za to go pobił 
ten oprawca Bruno i za kurierowanie zesłali go do Auschwitz. Wspaniały Bednarz, wesołek i prze-
śmiewca, który przekonał turystki, że liny są mu potrzebne w górach do wieszania bielizny. Bednarz 
– złodziej, który ukradł z niemieckiego hotelu oleodruk z wizerunkiem Księcia Poniatowskiego, bo 
twierdził, że nie może wisieć u Niemców. Ten Bednarski – twój płocczanin, a nasz zakopiańczyk. 
Tatry umiłował, żyć bez nich nie umiał, a umrzeć musiał na obczyźnie.

Wyjeżdżałem z Zakopanego o zmierzchu – świeciła na niebie Panna Wieczorna – gwiazda 
Henryka. Żyję – pomyślałem – stał ze mną na ścianie, bo mus człowieka ratować.
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Nasza Alma Mater Plocensis nie zdołałaby wykorzystać pełni swojego potencjału, 
gdyby nie pomoc wielu wspaniałych osób i instytucji. Dzięki wsparciu absolwentów, 
pracowników i przyjaciół Szkoły, Liceum może się rozwijać, realizować pozalekcyjne pro-
jekty, aktywnie angażować młodzież w bieżące wydarzenia, oddawać cześć historii Płocka 
i Polski. Towarzystwo Wychowanków, pragnąc podziękować tym najbardziej zaangażowa-
nym w sprawy „Małachowianki”, od 2010 roku wyróżniło blisko pięćdziesięciu darczyńców  
i działaczy. Dziękujemy!

Dzwonki Jakuba, nagrody dla ludzi, firm i instytucji zaangażowanych w sprawy 
„Małachowianki” otrzymali:

WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI  
I PRZYJACIELE MAŁACHOWIANKI

1. Wiesław Ciałkowski

2. Krzysztof Frączkowski

3. Stanisław Frydrysiak

4. Fundacja Orlen „Dar Serca”

5. Elżbieta Gapińska

6. ks. Wojciech Góralski

7. Cezary Guzanek

8. BIS Izomar sp. z o.o.

9. Konrad Jaskóła

10. Komenda Miejska Policji w Płocku

11. Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

12. Marek Mokrowiecki

13. Marek Naworski

14. Andrzej Nowakowski 

15. Jerzy Nowaliński 

16. Kazimierz Ostrowski

17. Wojciech Podstawka

18. Zbigniew Radzikowski

19. Andrzej Wochowski

20. Wydział Edukacji UMP

Statuetki z anielskim skrzydłem „Przyjaciel Małachowianki” otrzymali:
 

1. Robert Borzyński
2. Marek Chojnacki
3. Jan Chojnacki
4. Paweł Ciałkowski
5. Józef Durda
6. Fundacja Orlen Dar Serca
7. Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń”
8. ks. Michał Grzybowski
9. Waldemar Hinc
10. Zbigniew Paweł Kruszewski
11. Ryszard Liszyński
12. Zygmunt Madziar
13. Mirosław Milewski
14. Oddział Edukacji UMP
15. Julia Pitera
16. Roman Siemiątkowski
17. Bogusław Sitarski
18. Adam Struzik
19. Leonard Tykarski
20. ks. Janusz Wiśniewski

„Róże Dobiechny” – wyróżnienia dla zasłużonych nauczycieli otrzymali:

1. ks. Ryszard Dybiński
2. Hanna Jankowska
3. Włodzimierz Majewski
4. Danuta Niesłuchowska
5. Krystyna Piwińska
6. Janina Rędzińska Przychodzeń
7. Maria Siemiątkowska
8. Tadeusz Zombirt
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MAŁACHOWIAK –  
BIULETYN TOWARZYSTWA MAŁACHOWIAKÓW

Filip Formański

Trzymacie Państwo w rękach biuletyn 
„Małachowiak” – czasopismo, które mimo już dość 
długiej historii publikacji, dopiero w czerwcu 2014 r. 
stało się oficjalnie zarejestrowanym wydawnictwem 
Towarzystwa Małachowiaków. Z tej okazji postano-
wiliśmy krótko przypomnieć dzieje naszego tytułu 
i serdecznie zaprosić Państwa do współpracy.

Historia naszego biuletynu zaczyna się w 1958 
roku, kiedy Komitet Organizacyjny Jubileuszowego 
X Zjazdu organizowanego w 777-lecie szkoły 
wydał w nakładzie 1000 egz. pierwszy numer 
„Małachowiak” – Jednodnodniówka. Kolegium 
redakcyjne w składzie Jakub Chojnacki, Jerzy 
Hejke, Tadeusz Kowalewski i redaktor Jan Plisko. 
Powstanie pierwszego zeszytu zostało poprzedzone 
szeroko zakrojoną akcją zbierania nadsyłanych 
przez absolwentów i przyjaciół szkoły artykułów, 
listów i zdjęć dotyczących Małachowianki. Wśród 
materiałów przekazanych przez sympatyków zna-
lazły się m.in. wspomnienia Wacława Lachmana, 
artykuł o Zjazdach Koleżeńskich, czy żartobliwe 
„Abecadło uczniowskie w latach 1920-25” .

Mimo sukcesu idei współtworzenia biuletynu 
przez samych Małachowiaków, po zakończonym 
Zjeździe nikt nie podjął się regularnej pracy nad 
wydawnictwem, a tytuł musiał poczekać na drugi 
numer prawie 50 lat. Pomysłodawcą i sprawcą 
wydania następnego zeszytu Małachowiaka w 2006 
roku, był dyrektor T. Zombirt, a redaktorem tego 
wydania i następnych była wielce zasłużona pani 
prof. Elżbieta Ciesielska-Zając, wieloletnia opie-
kunka szkolnego muzeum. Swoje zasługi dla 
„Małachowiaka” przy trzech wydaniach miała też 
prof. Elżbieta Szczepańska.

Od tamtej pory czasopismo wychodzi regu-
larnie, gromadząc i udostępniając wszystkim 
zainteresowanym publikacje poświęcone szkole, 
często rozproszone lub włączone do materia-
łów ośrodków naukowych działających poza 
Płockiem. Biuletyn ukazywał się przez kilka kolej-
nych lat, popularyzując wśród Małachowiaków 

ideę utrzymywania kontaktu ze starą Szkołą, z jej 
uczniami, zachęcał do dzielenia się wspomnieniami 
i przemyśleniami. W 2013 r. powstało pierwsze 
wydanie internetowe. Pomysłodawcami i autorami 
całego numeru była prężna grupa absolwentów 
Małachowianki z 1963 roku, w której wiodącą rolę 
sprawował Zbigniew Radzikowski. Łącznie ukazało 
się 10 numerów Małachowiaka, licząc z obecnym 
i wydaniem specjalnym w 2008 r. z okazji 50-lecia 
Towarzystwa Małachowiaków.

Może się wydawać to zaskakujące, ale przez 
cały czas sytuacja prawna biuletynu i tytułu 
„Małachowiak” pozostawała nieuregulowana. 
W zeszłym roku postanowiono, by tytuł na stałe 
powiązać z Towarzystwem Małachowiaków 
i naszą Alma Mater Plocensis. Tego trudnego, bo 
ściśle prawniczego zadania, podjął się wiceprezes 
naszego stowarzyszenia, kol. Marek Chojnacki. 
Chcąc uprościć i przyśpieszyć wszystkie procedury 
w pierwszej kolejności tytuł został zarejestrowany 
przez i na Marka Chojnackiego, zaś kolejnym i ostat-
nim etapem starań było przekazanie całości praw do 
czasopisma „Małachowiak” Towarzystwu. Umowa 
przeniesienia została zawarta w dniu 25. czerwca 
2014 r. Na jej mocy darczyńca przeniósł nieodpłatnie 
na nasze stowarzyszenie wszelkie prawa przysługu-
jące mu do czasopisma oraz jego tytułu w zakresie 
wszystkich możliwych pól eksploatacji. Na funkcję 
redaktora naczelnego powołano członka zarządu 
Filipa Formańskiego. 

Archiwalne numery Małachowiaka można 
przeglądać na naszej stronie internetowej – www.
towarzystwo.malachowianka.pl , do czego serdecz-
nie zachęcamy.

Tym aktem symbolicznie otworzyliśmy kolejny 
etap w historii „Małachowiaka” i zwracamy się do 
wszystkich Państwa, absolwentów i sympatyków 
szkoły, z już dobrze znaną prośbą, o przekazywa-
nie wszelkich pamiątek, wspomnień i artykułów 
opisujących losy własne i szkoły, a my, z ogromną 
przyjemnością, opublikujemy je na łamach 
naszego biuletynu.
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Istnieje już szlachetna tradycja, że każdemu 
Zjazdowi towarzyszą wydawane przez Towarzystwo 
Małachowiaków okolicznościowe publikacje. W tym 
roku, z okazji XVIII Zjazdu oraz 835-lecia Szkoły 
zostały wydane dwie książki, które pięknie prezentują 
dorobek i dziedzictwo naszej Alma Mater Plocensis. 

Pragniemy przedstawić Państwu album pt.: 
„Małachowianka. 835 lat Płockiej Szkoły”. Jest to już 
drugie wydanie tej eleganckiej księgi. Pierwsze, któ-
rego powstanie związane jest ze Zjazdem w 2005 roku, 
pt.: „Małachowianka: IX Wieków Płockiej Szkoły” 
zostało przygotowane staraniem Tadeusza Zombirta, 
Mieczysława Kamińskiego i Barbary Koryckiej. 
Album ukazywał zestawienie fotografii (w obiekty-
wie Haliny Płuciennik i przy współudziale Stanisława 
Płuciennika) wczoraj i dziś naszej wyjątkowej Szkoły. 
Nakład szybko się wyczerpał, a zainteresowanie 
publikacją nie malało. Dlatego Tadeusz Zombirt 
wraz z Wiceprezesem Zarządu Towarzystwa 
Małachowiaków Markiem Chojnackim podjęli sta-
rania, by przygotować nowe, rozszerzone wydanie 
księgi. Zakończenie gruntownego remontu i rewita-
lizacji Małachowianki wydawało się jak najlepszym 
po temu momentem. Zawartość albumu została zak-
tualizowana i odświeżona, zatem nawet posiadacze 
pierwszego wydania nie będą czuli się rozczarowani. 

„Małachowiacy zwyczajni i niezwykli 1180 – 2014” 
to nasze drugie wydawnictwo, które przekazujemy 
Państwu z okazji XVIII Zjazdu Małachowiaków. 
Książka ta jest niezwykle rozbudowanym opra-
cowaniem prezentującym wyróżniających się 
wychowanków naszej Alma Mater Plocensis. Zawiera 
ponad 1400 biogramów uczniów, absolwentów, 
nauczycieli i oddanych pracowników Szkoły opraco-
wanych na podstawie licznych źródeł tradycyjnych 
(drukowanych) i internetowych. Tadeusz Zombirt, 
dyrektor Małachowianki w latach 1994 – 2005, w krót-
kim wstępie tak pisze o książce: „Małachowianka ma 
swoją piękną tradycję w dziedzinie biografiki (...) 

NASZE WYDAWNICTWA
Dobrze się więc stało, że powstał zbiór biogramów wychowanków i pedagogów naszej Alma Mater. 
Napisała go Magdalena Częstochowska-Jędrzejak, absolwentka Szkoły i długoletni pracownik szkol-
nej biblioteki, zbierając materiały w niemałym trudzie przez kilka lat. Choć biblioteka, szczególnie 
nasza, zasobna i bogata w wiele źródeł, to doskonały warsztat pracy, nie wyczerpuje przecież wszyst-
kich możliwości. Praca biografisty to ogromny wysiłek poszukiwań biograficznych, konfrontacji 
źródeł i podróży w przeszłość.” 

Autorka ma świadomość niedoskonałości swojego dzieła i będzie wdzięczna za wszelkie uwagi, 
nowe biogramy Małachowiaków, jak i uzupełnienia tych już zamieszczonych. Planowany jest aneks 
lub II wyd. rozszerzone przy okazji XIX Zjazdu, w zależności od ilości nowego materiału.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej książce, 
która niedawno została wydana staraniem naszego 
Towarzystwa. ”Gawędy o Małachowiakach” autor-
stwa Macieja Górzyńskiego, to gładko snute 
opowieści o kolegach z czasów szkolnych i ich później-
szych losach. Wśród opisanych historii przeczytamy 
zarówno dzieje tych dobrze znanych, wyróżniają-
cych się Małachowiaków, jak i tych zwykłych ludzi, 
utalentowanych, lecz nieobecnych w większości opra-
cowań dotyczących szkoły. W trakcie lektury poznamy 
bliżej starszych uczniów Alma Mater Plocensis, ale 
też będziemy mieli okazję przypomnieć sobie realia, 
w jakich przyszło im żyć i poczuć atmosferę minio-
nych, szkolnych czasów. Autor w posłowiu pisze, że 
Małachowianka to zaczarowana uczelnia, a wszyscy jej 
uczniowie, świadomie lub nie, lgną do siebie. Sięgając 
po „Gawędy” trudno się z tym nie zgodzić. Serdecznie 
Państwa zachęcamy do lektury.

Powyższe publikacje będzie można nabyć na naszym stoisku w trakcie XVIII Zjazdu, a po zakoń-
czonych obchodach w sekretariacie Małachowianki. Z wydawnictwami będzie można się też zapoznać 
za pośrednictwem naszej strony internetowej: towarzystwo.malachowianka.pl, gdzie w zakładkach 
Wydawnictwa i Małachowiak zamieściliśmy większość naszego dotychczasowego dorobku wydaw-
niczego: książki, zbiory poezji i biuletyny Małachowiak. 
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Dzwon Jakuba został podarowany Małachowiance 
w 2000 roku z okazji XV Zjazdu Małachowiaków  
i 820-lecia Szkoły. Stało się to dzięki inicjatywie Jakuba 
Chojnackiego, a fundatorem było Towarzystwo 
Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum 
i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego 
w Płocku. W 2015 roku, dzięki wsparciu Marka 
Chojnackiego, piękna, lecz zniszczona już drewniana wieża, 
została zastąpiona trwalszą konstrukcją z metalu. 

Duży Dzwon Jakuba rozbrzmiewa tylko w szczególnych 
chwilach, m.in. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkol-
nego, w dniu wręczenia świadectw maturalnych, w czasie 
Zjazdu Małachowiaków, czy innych wyjątkowych sytu-
acjach za decyzją dyrekcji szkoły.

DZWON JAKUBA

Na zdjęciu Duży Dzwon Jakuba, wraz z ofiaro-
dawcą nowej wieży – Markiem Chojnackim
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