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z DzlEJÓl{ szKoŁY

1130 szkola Przy Kolegiacie św Michala Alchanioła
1611 Kole8ium Jezuilóv
1773 52koła PÓdwydzialowa Konisji Edukacji NarÓdÓwej
1736 UstanowienieKrólewskiegoMedaluD'i!8.'line
1793 GińnaŻjumAkademickjĆ
1307 szkola DeP tańentowa P}ocka
1315 szkola woiewódzka PłoĆka
1317 Pi.rwszy e8zanń dojrzałoś.i
1320 lbvołanie pŹy szkole Towarzystwa Naukowe8o
1337 Gimnazjumcuba.ńialne
1905 strajk 

'lolny Plzeciwko ruŚyila.ji
1914 Żjazd WychÓwanlów z roczników ńaluralnych 1833, 1334, 1335

1915 cimnaziun Polskićj Ma.ielzy szkolncj
1913 Wizyta ks' Achille Ratti, Późnićjve8o PaPieźa Piusa xI
]l)2l (ln "4UT Dń'ń,:'owe lm v 'r7dllnsl"nlJcuJ M.llhÓ{'l.'e8o
ls24 ltdzd olpTp-'L \127 wych.h 'nlow-w'".1rcc/n\oE'
19s3 x zjazd MalachowiaMw (I po wyzwoleniu sPod okuPacji hitlerowlkiej)
1964 oddanie do użytku nowe8o gmaĆhu' xl zjazd wychowańlów
1979 odznaczenie szkoly KrżyŻem (omandÓśkjń 2 Gwiazdą

Orderu Odiodzenia Polski
1930 Jubileusz osieńsetle.ia, xl] zFzd vlyĆhowanków,

odzna.ŻĆnie Liceun Medaleń Komisji EdukaĆji Narodowej
1935 XIII zjazd MalaĆhowiaków
1990 PÓwołanie Tovalz}śtwa Wychowanków, vlychowawców i Przyjaciol

cinnazjuń i Liceum in Ma*ż' stanisłai'a MałaĆhowskiego
1993 PrzystąPienie szkoly do Tovarzyśtwa szkól'n{órczyĆh
1995 XIV zjazd WyĆhowanków, I wydanie monÓ8la6i szkoty
1996 odzmczenie szkoly DyPlomen Hońoiowym

Patonid Mrtct nasna esl
2000 ]ubileusz 8m ht istnienia szkoły - xv Żj'd rĄ!.hÓwanków,

PŻekazanie szkolĆ noweBo sztandafu i Dzwonu Mżlż'hÓwiakńw
2001 oddanie dÓ użyttu najnowsze8Ó skzydła szkoły-

nółÓĆzsne8o komPletsu sPoltowe8o
mos xvl Żjazd Malachowiaków, wńulowanie tab]icy PmĘttowej

ku .Ż.i uczeshlików łIaj|u szkolne8o 1905 r
i Poslat'ienie Pamiątkowe8o kańienia z naPisem
Bądź dunny ze swojegÓ dżi€dzi.tła'



sbinśła* Dżtdżytdli
Nałę.ż hrabta MałaĆhMrl.j

7Ż3L7&9

PATRoN LIĆEIIM



DEKRET O NADANIU SZKOL! IMIIMA

whM'.,20 Mzaśnia 1921 i

"Nd 
na.ydkl z dnid 11cżżfu 1921 fuku hństw Palskie obido u PMe posinda|ie

ist|ieiącą ad siedfrfu 5łut6i u ńieś.ie PłoĆk! Śzkok &.nnkmcsw kłórd fu tdtdthfuićlkiej fujjl!
fuidrMj PeBtouł, Pon oPieką ftĄgfuego k'łĄ Pobkiej M ieft! szkalń4'

Ninbię łĄ ur Ialę l? śż*dĘ r p,thńu,t' fud'r h hnńa:

GIMNAZJUM PAŃsTwowB
IMIENTA

MARSZAŁI(A STAMSŁAWA MAŁĄctloWsKIEGo

Nd.óa pokki' fr ńau' fu quld.h Alńl|aFdry waĄuusL'P] podĄt| ' r'Żvn' :|lfu! Ludu
{loi lnl.' lnkł.olinPa.l io"'fulwl 

^4alr.hfu*iźo 
'hhi.?l'bnlk ra?'idibn' lap,a" 'r

htnlń, rediliue ca siliufr, ąuą'nlibet fu Ittlfu ddB'''" ' Nieńż. d.i,Ód Połać "PolskizgoAl!Ślrd6ł opńfrjdiffi dufuhw.tki.8o sej li Kl$Ętuii Mniwj s|o ie sk dk,lładżież!
pÓlŚkkj, fula1ab,j4ej Śie u ądŻiar"n frufth prasiaftj uruL L unqn Prouod 1dlstałi du-
gy i eynów, cnoĘ ablw|el:*]iei arfu 4uż ćĘtńćj s|tauośri Śl żżhi' oie!źnić; 

"ićt]1fu 
oJjat

n!fr cż! ie I\\ęża, który ńie fuMlńl sję al sue frtnim Pączyć uwłrcąlffiść skańu kię-
ŚhM wdlŚzduskiega' Żnajdżb n]ddżjeż plżrkł,d aJiaftaś:i uą|ędm fufihla: |iech na i"sne
żhki 

'ąre,o, 
bezi"le6@nego denokfutrżń" uiedżie h uPofrnidje owj Podfiiosłej &uiL,

kied! frad fu d.,l zws|ął ąl óunaii i brdteftru" uł'Śtbdl słańó.d i fuieIki M,tsalek,
żl!fui4c Ż fudduńiańami wfudŻńi, t lzfuwłwuła9,ną.]1galch dóbr wolllch @pólob!-
wteli i piduz! uphą] w fuzwiska u LśĘŚi frjśfun łoLą'

MMSTER wYzNAŃ REucI]ŃYcH
l ośwIEcENI^ PUBrIczNEco
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Ntód Pokki dł,gieuieki PźLżII, za|iń się Żfuńćit dÓ pnszlaii,
b! uspofr ienid,li hladałi k|dj, Ś .gD w'JEPić siłlJ. Pabieł dżie'
iala! swą 4,1k'1ął w ksksąc]1 Pisn lleh iąk u poftniku' wsz!Ślki t
fuirdńua plzeszldłi u szkala Plo.kiti hiłÓki| hdlczlckti i w!e]1a-
un \at awŻa , żÓ al!' l oŻu"'rF l n "ljare y4Ż b1rlJ ' "'l
toldz to n1odŚ4, hi'lolii ziż i Pdski.i zginąć ie pozualah.

Tak Pisa} w rcku 1356 uĆżestńik pÓwsrańia listÓPadove8o, Piglz zasfużony dla kul
fuiy polskie], fÓlk]ÓIystJ i historyk Kazimierz whdyslaw Wójci&j' Do PlÓĆkż żPlowa
dziły 3o badania nad Mazowsrem i pieśniańi ludu pÓlsk.8o. W ówcresnym Gimna-
zjum cubelnialnym znalażł wi.le dÓwÓdów twónze8o wk}adu Mu.zycieli i u-niów
w kztaltowańe więżi PÓkoleń na niwie naukj i szfuki Ta sama troska Ó wsPóInotę i więŹ
pokoleń plzyśńeca nam'

Biulelyn M4]n.łoU'nŁ które8Ó Pńbę mamy zaszayt PŹedstawić czytelnilÓń, ma
kontynlować h.adyĆję xlx wieaną, gromadzić i udosĘPniać MałaĆhÓwiakom i Pżia_
Ćiołon Małachowianki Pubukacje Poświęcone sztolĆ, .zęŚto rozPlogone lub wląoone
do nateliaIów ośrodków fuukowych działają.ych Poza Płdljen'

od./U JT\ 'P, Po'7ebe .Doltln MaL' hoqlctow _. Nlro / oojwĘn)!h ol d/]l'
Ab'olEP1o n*,elsŻlob powin[ 7a.iĄni..i dot' n"n|owdilenZwiaŻelpo{lelÓ
Ę,, klóry z.lolny jest przćń.ść hadycję szkolną w Przyglość i zachowaćją Ód zaPonnie

zarząd Towarzystwa Wychowanków, wyĆhowawców i Przyja.ióI cińnazjln
i Liceuń iń' Mm2łla stanisława Małachowsłj€8o w Plo.tu zwńĆa się zatem do wszysl'
kjch Absolwenlów i symPatyków sz!Óly 2 Prośbą o wsPółPIacę i ofiarność w Plzekazy_
waniu szkole wszelkiĆh PaniąteĘ w Publikowaniu wsPomnień i nareiialów oPislją
ĆyĆh lÓsy vłasne i szkoł].

z nadzieją' że aPeI Towarzystwa nje pozostanie bez echa, żaplaśżamy do n4zej sie_
dżby i do M!ż.!ń sżkÓlneAo w Mała.howian e'

,Iowalzystwa 
Wchowfr ków, Wchowawców

i PŹyjaciól
cimnujtn i LiĆEun

im'M sz' stańgawa MJłachowsłje8o
w Pło.kU
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zDzIElÓw szKoŁy

KoLDGIUM JEZUITÓW w PŁocKU 06rl_1773)
w śWETLE NAJNowszYcH BADAŃ

UtwÓ!Żona w t611 ioku, na Prcśbę bnkuPa Pło.kie3o Marcina 9zyżkowskicgÓ, ltYcho
wanka jeŻUilów Z Rz'mU, Eżyd.nĆja PIo.k Towaęystwa]ąusowe8o, Podni6iona w Pięt_
naś.ie lal Później do Bn$ roĘim, Ęła już wielo*mbie P.ŻedniÓt€n zaińl.Gow i.
hist'oryrów, gee8ólni€ kś' T'd€ur zebrcNskjqo|' r9dana Glalnio Praca łs' l^.hldenao
claŹyka| i kŚ' JżrslaNa (lviatkowśheeÓ1| ]nuici b Pla.*n 1611-1773'' dwilńjąą ń'n'
wąiek odnoszłcy się do wynienion€j Plaówki oświatowo-wyĆhowawgej ('i8ńcnt rcz
d2ialu drulicao i rczdzial lŹeci)l, wnosiszercs norych ustaleń, uzupelniając tym gmym
stan doly.hc7Źswej wiedŹy w lym wz8]ędzie'

Aulouy doladi do g€Óliej bazy źódlNej, ob€inują(ci odn{ćńć zsPoly .kl ĘkoPi_
śni€nnych prŻEhowywanych w *nku arhiw.ch, PŹćde rv9'Śllin w arhiwun jrzuitów
w Rzymic (,'!r.]'j!/'' Ro,,ałlłl se'lal', /4k)' Ża$by archiwalnc tej jednsl'j dolyeąc€ ko_
le8iun j?ŹujĆkjo8o w PIoĆku, 28rońadzonc { okesie ńiędŻywoiennyn PrŹcŻ ks' stanish-
wJ BednaHkilao w Pośaci lÓtokoPii orygińalów, znajdują śię w A(hiwum Prowincji Mało_
polskjej Towazy{wa ]ezsweso w KJak wiĆ, .o ńisątpliwi. uhfui]o PŹPPowadzenje
kweren'ly. Dla odlwoŹ€nia dzial2lnoś.i PłGkicao ośrodła jgzuilótv Pod(awowc znaoenie
Posiadiją l! lai: ..1u !e /ill.'n coll4! Pfu.nŚk,cnllkai ]i. lil$ coląii Plfu śk,colabi e.-
łs colLaii l,l&.'sis, Hilo'ii Rśid.nliat ?ld.nŚis ote Hklorh co rgii PreEk (w9yst}ie t
zbiory nal.żą do z€spo]u archiwaliów opaluong8o ńuwą Ł''!''i'!') Jałłolwick ks' T Żc_
biÓwskicń u Ź ódla te były dobrze zmne! , lo jed lak nie w P elnym zakesie ]Ąłs lę puje przy
lyn rczbieżność w ió opjsie PÓmĘdzy infÓlma.ją te8o ostatnieBo, a ŚwieldŹeniem Auto_
iów Praq z 2002 ioku M lemal luk w dolum.ńla.ii kÓl%iuń Plo.*jćgo'

ceńńyn źńdlen vkonystanym PŹą kś' Ml cEayli i diaL 
'' 

Kwja&owŚkie8Ó Ó*a-
at się l'*'c ĘloPn 1156 Biblioteh B'lski€i 

^ł.demn 
Nalk w &akowie: Lu'tnt]a b. uióa|

dżićśi.hl' luB i utlstkkh hl gult.|uTun4u! lilnk fu drsże! pfudly'l dÓ Xohs'lrtr ,ą6r'8.

zob nŃl9Puh( pna: o etryu' /s oe n6'!'7]), *lśiś!i
hnir @wi zńzdu MJeh lóv 

' 'e'957,53, 
Potl d l ch.jro.lqo l

h6łc*o i l' |lbb' Phk l'9$l' l 12 13} 2) ri''łu ]4lidńU 
'id/ 

n*&

'6&'7'' 
* MnŃhowńńb. Dztjs ńaFbnniz i'hfująryd Polsu.n ylrł' L

skjqo w lktto, pod d w bbrrq
k w crooylś (dr hżb naur humri['yenrh w /jkÓb htloti]) i!{.Jiu
śdnbłjlonlj fu 

'ltdzhb 
Ńauk Hummisly n'ch i sPohcły.h lJni$t$ytlu x.dyńalŹ skrana

lls,yńsli+o w wdRafrq pńleM ' s!ż'yh sfmńińum DkhoMyn

K5l K\ir'bN{ (ng l@lqił tśl J
jmuje onż łŹy nzdzńIy: l) liE 4lL TowłŻydwr ,ezusowc8o

G' 9 ,ó)] ]) ]lnd jd Towł,y łr 
'czuswego 

w Pkrlu 6' 2z53)] 3) kollgium TołłŻyJł! ,gu$wcBo

Żob T ż!bn)s1rr, &]LJ'' ]dułłżj jq(fusd Ź pn. łynicnionxh w Pż'?śt l 

' 
s. 1r.35
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Xx lżuilóu tcfiż do Rżtż1]po4,alitlj nak L\j.h !Ż In3 r.k'u), da któPgo to doku'nentu nje

Autarzy onł}'ianej Pracy nai'iązali w niej gemko bk7e do piśnienni.twa odnosz4(
gosięr9Plosli ubo.7niedo PŹedmjotu swoichbadań'!a co wskazuje PokłŹny wykaz oPn

we ła8mencie rczdzjału dr!8ie8o książki znalaŻły się dane dotyczące Polvśańia i uPÓ
saŻenia Ezydonai Plo.kiĆj z}TórnÓ tu uwagę m'in. na datę j.l ula'ożenia] Pod.Żas 8dy
dotąd prŻy]nowano lulaj rok 16lr, ro Łł{mq'a dóbr tej plaówki 2 ]773 reku wsPon'na
o dokunencie fundactjnyń wystańonyń Pizez bisklPa Matina sŻyżkowskiĆ8! już 9 wżc
śnia 1610 oku (fun.la.ji ta uzyskała zatwierdzenie sejmowe w 1616 rcku)' Nar€ży jednak
zwócić uNa8ę, iż runda.ja PoPrzgdzala zawsze erysorvanie danej nrslyllcji' Nadal atem
zasadna J.ś re2 o utwozeniu reŻydenĆji w 1611 roku (25 września Pzybyli do Pło.ka dw.j
PńMsj Fzuici: Mikolai MjYayk i scba*ian Romań)'' ]ej najątek sy enutycznie sję po
większał, takżew 16]1ioku pĘcowało w niejPię.iu zak nni(ów Podczas6dy Ino8lo się
utży'nywaĆ nawet siedńiu' ]a*lolwiek lvię.zaraz Po Powsańiu tŻydcncji mŻPoggto tam
nau.Żanie (ńajPicry w latach 1611 1616, !v .lawńC'j szkole kole8iarv śal Michah)' to jednał
t.Imin [ol.3 

'n 
jedynie z pewnym UPm9.zeniem nożm .dnosić do gkoły sPrŻed loku

w dahzym fra8ńen.iĆ roŻdziahl AutÓrŻy ws*azują na wysiłki biskupa Pło.kj*o oE7
inny.h fuńdatolóv i d.Iayńcóq zmielzające do utworeniakolęium je,uicki%o zafów.
no biskuP, ltrk i okoIiczna szlachtą oŹekując od Toa'arzysfua ot('alcia i Piowadzenia kolĆ-
giu'n, Usilnie zabieEali o stwoŹenje odFowiednich Po teń! warunkóv lbwśanic szkoł
ialdcj I.nB, .hÓć łwJlo się konlccznoś.ja, wym]8.lo j?dnak zarówno odPo$ieJnj. pŹy.
6004' 'll dafu'J '!.ą" ' lo.owli5Do' P''JPa bL '''7"'iU'w':.Ę':Jlo'o
'ol,. o\"3o d'"r1ua"3 b'.r' u d d.'ep' pDoipso'v!..yr.p..!ntr.r 

^pr'. 7.
biskuP rvlznaoj'ł Pomieszczenie zanęPcze (dof PtePozyta kole8iaty). Bliższcgo zwcryliko
wania lvyńa8a data fuŻPoĆzę.ia w tcj siedzibie y*oly nauli Pzcz blElo dwusu uolnów:
Podaas gdy AutoŻy omawianej Pracy wskMują iulaj na dzień 30 Październib wy'nienio.
ne8o rcku3 

' 
to łs' T zebrwski Podaje dzień 3 października, (w obydlvu Pra.ach Powolano

się na to samo źIódlo)' Ks' Grłoyk i ks' KwiatkÓ]vsh szcucj zajnujł się zJbudowaniami
Preznaczonyni dla Pizyszłeao kole8iun w xvll wicku, podając iutaj kilka nieznan}.h do-

ceńne ustalenia Auto.Ży po.zyni]i nastęFńie wodniesieniu doutwoizenia w ]626 roku'
l '' ' 

7 pP' ]ojor'Eo3''P1|L I ao 7oLo 'u'\.' 
_3 Jń F' Ud{dB | 7^'ó'Ą)Ó( u\Óbl l Ó ]fÓ.]ą.

.ą zmianę w dott.hczasoivym statusie placówki jako wŹeśniejszej rezyden.]i z'nerh
te' żc samo ok]cślenie donu jakÓ kolegiun wskazywaIo juz jednozna.znie na jego chank_
ler wy.hor%wczo€duka.yjn]. T_c8o iodzaju zniana hÓ3ła sig dokanać Po trzys}aniu PżL'
Pla.ćWtę odPowiedniego uPosażenia, co Powi.dło się Po Pięha{u latach funkcjonoi'ania
PŻydenai onawiają. dość ŻłÓźÓną sPlawę za twie rdzenia fund acji koleBiun P]ockie8o (d.'
konało się io doPierc w 1647 roku, zJ sPlawą nuncjusza Papieskie8Ó)' autorz' się8a]ąc do akt
kaPit!ły kłeddlej v Pło.kU, !]'jaśrili PŹyczyny zde.ydowaneso oPoru te8o alemiun
w śosunlu do Pro.eduly aPrcba.yjnej (Óbawa o losy szkoly katedńlnej)' cÓ stanowi nowy
PPnpa|' iFpodeJ' ov"'J pl?7' v'h b d'J]'' LódJ ly Lo'' \ PoT'1'l' o bJ_U''
kaĆh do udzielenia Żsody' którc Postawila k2Pitlla/ nie wyńienili i.h).

Ż kolei znagne uzuPehrienie dolych.aso yĆh d.nych na temat ofial i ŻaPis&V na rŻe.z
lole8ium Pło.kie8o oraz zabezPieczeń finansowych whdz tej Placówki dokonywanych

' rv cEqr( j kNntuNsL,jw,5 4, T Ż!bDw5t, (dcśiunirui&q jw ldlugóZ PBc łyńi€nioiy.h }'PĘyP' ł, s' ]9'

I



v ]ó47 rcku i w lala.h Póżńiejszych j.n efeklem dotar.ia do dokum.ntów] obll32l'oł* co/i.
3' lJlo.?łsa soddi'tr /.sł olłz s]nl6 colłs,i Pl&'l'! ccnn. jed lakże konśata.ia' Pow'ęb
na Podstdwic r!łr4.]' ló'i] w nyśl ktćrej kÓIesrlm Pło.*je "nie 

naleŻaIo do Żamożnych do'

Rardzo ińteEsuja.ym rvąiki€'! opla.owania jeŚ rolaĆja i!ŻUiLów p}o.kjch do koleJriaty
\' \4 |'Jd | |d!' e'''. x|Ż''o' \ 7Żo'olL' w ^pdrc:J Ó d}'. lJP ' \ ."_d';hij

Pło.kiej oraz rlsfir.ł d'lrr {udiun Płockich Autoólv Pu ynosi nowe ustalenia' sz.ŻegćInio
odnolnje do rcmonlu i PŹebudowl tej lwiatynl (od 173'1 oł!), któE mo8ą Pzyciągnąć
Ji'aBe m'ii. athitektóLv i JmhPologów

w rcŻdŻiale IlI swoje8o oPracowania ks' W Graayk i *s' ]. Kwialkowski PrzedŚawilr
najpierw systeń edukacyjńy jozuitó4 sPrawdŻony w koleaach uniwc[yte.kch i ainna_
zjach' a takzc i.h własny, syłematy.zny zbiól 7asad nau.Żania i wychowanja (]l'''o 4l4m
|nsłilllia sh,dio"ln sac Ią,is I!!ł, zah{icdzony w 15q] roku PŹez PrzełÓŻÓnc8Ó aenelalne
3o, K]audiusza 

^quaviva, 
PÓ hŻyna u lataclr lÓnsuła9i odbytych wc wsŻys&iclr Prcwjn_

NaśęPnie AutÓtzy zaPreŻ.ntowali druktulę i zalady lunkcjonowania kole8ium płoc
ki%o, *anowiące8o integElny elemenr rozbudowanej sie.i Placówek oświatowo{vy.hował
.7y.h Prowadzonych PŹez lóważystwo JeŻusowe na ziemia.h ] RzeczyPosPohtq' W od_
niesilńudolunkcjiPelnjony.hwkolegiumAutommUdalosięustaIić,żewsPieąą.ytelśto'
ra rv zaiządza|iu Pla.ó'ką ple1ekt śUdiów niał do pońo.y _ od 1ó53 ioku aż do kasatv
7 o J PFFIL 'J' l 'ul l| '\ e ory.' o eid \) 

'ePUjP ''4he| 
d\o.| 'ł{tir

uŹędńikóq .o śviadczy o duzei liczbie uĆŻniów) Inne Udalenią lzuPeIniają.o do!'ch.za.
sorvy dan i'bdzvodnosi siq do *sięgozbioru kol%ium: w 1773 rcku Iiczył on 2315 wo]uńi-
nów W wi-Akszoś.i był} to dŻieła klasyków: cezaia, owidiuga, Wer8iliusza i Hola.cso
a także Pisma oj.ów Kośdoła, dziela leolÓBĆŻnq ascety.zne oraz pońĆc kŁnÓdzieFńe]
39 ksĘa zakwaliliko}'ano w kataloBu jakÓ zaluane {ńsulujące na indeksie koścjelnyn), m in
Dr lnml.hid his|rliu 'frJńasza camPanelli Nh!ł 

'i 
sla nowl tatza ÓPis Pomie5z.ze nia P Źe-

7na.zonego na bibIiotckę (by] io usytuowany na dfu8iń Pięhze pokój rezydencii Pizezna
cŻÓn.l dla jezuilóq 

',z Piecem [' ' ' ], oknańi dÓbryni o dwóch kwale ńĆh] nieF.c,,dobrze
za'nknięte i zapiooętÓlvane")LL' Koryiującdolvchtsowc ustarenia odnośnie do bu6v dla
r.: oa .ol"E Un Au o?\ 'du! a7aii. 7. p I 'tĘF 

a7m' 1t 
' 
I re Ler". po aw..,a ,

W koleinym Podrczdziale, Poświę.onym lorn{]i intelektdnej' czyleInik Żapoznaj€ si?
gcnclJlnie Ż nodelami l@leaióN jezuickich, z zasadańi obowĘzującej w ni.h ]r't'D slldio/!łi
oia z z P Źy PomnieńiĆh, ż? w latach 161 1 1616 vkola Płocka stanowiIa formę Pu cjściową od
szkoły kole8iJckiej do iyPowej szkoly jezuickjel. Ib.zątkowÓ załfeś nau.zania obejmowa|
.ztery klasy ('1',l4, grańat'}n' s'nlalsai łłl'''ik' onz kuE ieolosii toralne], PŹy czyń
k]asa ĆZwata Pow{ala w 1626 roku, tj' po ollzymaniu przez szkolę statuŚu kÓIe8iun:a wy
kłłdy teoloBii nDralnej GPe.yńka kole8iuń Plockie8.) wPrÓwadzono w 1617 roku oryBi'
na]nym wkladefi Autoió\! jeś ukazanie wła.zenia się Pż€z kolqium pło.kie w Prcces 8e_
nelalnej i.fomy VkÓlnicM'ł iezui.kje8o w kaju, Pod]ęie] w xvlll stuhĆiu (ĆĆnnym źró
dlem olazaĘ slę tulaj katalo8r ÓsobÓwo dÓnu)

cdy'.hodzi o fÓma.ję relĘijną, Patioty.zną i kultuialną. o ĆŻyń mowa w kolejnyn
s%mencie rozd7iałui lo Poszelzenie dolyĆhĆŻasÓw.8o anu wiedzy doslrze8a się w odnie
sienju do sodali.Ji Maliańskiej (w lara.h 163,] 1635 jei moderatorcn był św AndŹej Bobola)
iinnychoryaniza.jiszk lnych/ NłęPowfuia ł]'Ćhowan}o!v szkoł do zakon! jezuitów kształ-

I Wc uyl'j Kd low5b,jw,s 5Ż



tÓlvania u uĆŻnićw wrażliwoś.i na Pobzeby ludzi, PatńÓtyznu, Publicznych {l{ęPów ie
abu vkolne8o (PŹed 1697iolu orŹymałsPecFlnE salę)'

odnośnie do rcktofói' Profesolów i wychowanków kolegium jezukkie8o 
^utorzy' 

PoZa
znanyn juz katalo8ien rektÓrólv].,Pi-.zenlurą fu aneksach)oryginalne wy*aŻy: ProfesÓ_
ńw iej Placówki retoryki o05 ciu), synlJ*sy 017),8ramatyki 025), Po.tyki (l09), filozońi
40), lÓBki (]9)' 6z'ki (3), ńateńatyki 0), a także Preleklów (46) oraz Prefektćw klas nizszy.I1
l syższych (6r ) cdy chodzi nJ loniaś o śan ÓsÓbowy u.Żńiów to świedŻal ą, żc l c8. uśa
lenie nie jest możliwe, niezadrowałsiębowiem żaden z kalaloaów szkolnych ani ze sPisów
lychże uĆŻniów Jedynyń hateńaleń łćdlo{'n w tym wz8lędzie są infonnacje zaniesz_
czone w sPlawozdania.lr z życia koleajum. w 16]3 rku w YkolĆ Plocbcj u.Żylo się r03
{yĆholvańkćw z oe8o w klasaclr synlałsy i Poelyki lryło iclr 3t] ciu, zaś w uasach granralyki

znanię orrcinalności nosi na sobie w dużcj ńieŹe ostatni PÓdfużdŻiał' PÓświę.ony ka-
sa.je Towarzyslwa ]ezusoweao rv Płocku' Po PtzyPonŃenju okoligności, rv których na{ą
Pilo zniesienid-IówaŻystwa ]ezusowe8o { Koś.iele ('nocą ble paPieza K]eńensa xlv Ił_
] i s rc R.fuD|Ptar z2'I Ęa]73 rcku) olaz w PÓlke (deĆyzją sejhu z 2a wu cśnia 1773 fuku,
który Powołał nastęPnie Konisję Edukacji Narcdowej, klóIa miała Plzejać szkoly i dobE
pojezui.kie), Autolz' w oParciu o L(sl/a.} dół' rclacjonują ptzebie8 9ynnościzesPolu lu-
stratoióiv dóbr ]ezui.kjĆh, dokonanych w kole8ium Płockiń w dniu 6 bstoPada l73 fuku'
W sk}ad zesPołU wchodziIi: (aimieŹ RokitniĆki' biskuP sufra8an i ofiaal 8eneralny PlocĘ
Jan furębsk' śolnikowi.z liwski i slanhłarv \Ąłcu łkowskj, rcgent 8Todzki bobmwnicki.

fu odczytaniu z8romadzolyń le7uitom b[ż Papjesliego i PrŻed{awieniu indruk.jj
sejmowĆj lv sPra lvie Przljęcia dób r na lcŻą.y.h do za (on u, a naslęP nie Po P ŹedloŻeń i! P żez

'J.o_J 
Lo|-$' n L.' w'l' nl| ao lb 7Lo\'\"60 dol Jń"nlób hnd- j' l' dol J n' n' ll

fn"1.ov" [o"gun J acp tuuJy do -t$Jm.t,.lropyp?y"Lp,Ldodou'tnpso
badania slanu zarówno ]ezujckich mieszkań, kościoła i szkoĘ jak i dóbr {anowią.yclr upog-
żenie i bazę ma]ąlkową kole8ruń.

Efcktcń kÓń.owyń PńĆy lŃhaiÓńlv (uizędników Państlvowych) byl obszeiny doku_
ment (Łłł'ał dó', [' ' 'D, sPotządzony w dlóch cgzońPluach (dÓ dysPÓzycji Konńji Edu
ln.ji Naiodowej olaz maszalka ejńu), PozNalah.y Poznać blżPj sbn nająlkoi'y lole8iun
i wygląd szkoty w ńomencic Pzcjmowania ich PŹez Pańłx'o oPis budy.ków gkolny.h
wrbzuje, iż (]ma8ał one 8lunlown%o rcmontu/ PodÓbnie zEVtą ]ak i da*ne zabudo_
lvania kIa szio l ne w Ęla.]i lej zab Ek]o j€d nak dany.h Ó *a niĆ liĆŻbowyń u.Żniów naucŻy-
.ielachi{'*ładanych Przedńiotach'

_| alo?] 97aJ łl lPlJplJ'''Ąm. d"PŹeldwańie':"!eq.Óo' JP3.wv6
rektÓIa' a także Plefekta (Michata Ko$owskie8o) oIaZ nauĆzyĆicli] Ańt'onie8o Tlzaskows*ie-

so (Etolykn), 

'akutń 

os$ws}jego Gyntaks) i ]ana Mtrjewskego (l''a)'
Pźejęla PŹez Xomisję Edu*..ji NarodÓwejPla.ówka otŹymała slalus sŻkoly Podwy

dziaIowe]' P odlegające] wydzia lowi nazoNie.kiĆńu KEN'W ten sPosćb, po ]62lalaclr dzia'
łalnoś.i tdukŹ.yrnej i wychowaweej/ Kol%ium Towalzyśwa ]ezusowl8o w Plo.ku zakoń'
czylo swoją m isję A lo, że Po kłsacie zakoń u n i9 7decydowano się na likwidację szkÓV łf
ńownie świadczy o 1y!, jak wysoką ranBę wyPlarwala sÓbie w stoli.y Mazoivsza.

Iła.ę'ks' lN Gra.zy*a i ks J' K1viatkowski%o należy uznJć za cenny wkład tych Auto
rów do rczwoiu badań nad przeszloś.ią dŻńicńŻe] Maln holuin'łi'



ŻDzlEIów szK)Ły

BUDYNIK szKóŁ PŁocKIcH
W DOBII KOMTSI EDUKACJI NARODOWEJ

PrzebudÓwa 8ńaĆhów PÓjćŻuiĆkiĆh w PloĆku na siedżbę szkół byŁ jedną z najPo
ważniejszy.h inwesty.ji bldÓwlany.Ę m ]akie ŻdeĆydÓwała śię Komcja Edukacji Nło_
dowej w trak ie cĄ swojej dzialalności| . zadanie to Powi€Źone zostalo stanidawowi
zawadzkjemu, sPlawują.€ńu w lataĆh 177'1793 funkcję etatowegb architekta KomGji,
znanenujakotwórawi€Iuznakonitych zr8ułyUhzymanychvslylusurcwe8o,leo
wykvintneao *]asycyzmu gmachów wojskowych i c'Nilnych w waszavie, a także
rezydencji realizowanych w WelkoPolsce,' -Fabryka" sżkół Płockich niejednokrchie
Przewija się w zachowanyĆh źród]a.Ę zgÓńadżÓny.h czy to w Archiwun Glównym
A]<t DawnyĆh w wavawje/ czy lo w Alchimn Uniwe$yteht Ja8jellÓńskje8Ó w Krako
wie, czy też w lamteFzej BiblioteĆe Polskej A]Qdeńn Uńjejętnośc| Nie ocalaly, nieslet'
przekaży ikÓnoFaliĆzne z ePokj, w cąsie II vojny światowej znisrzona bowiem zostala
tek rysunków Ponialowych - D]konanych Przez zawadzkie8o, w rańaĆh ŚPnwowa_
nego Pzezeń nadzolu Md eddcĆyjnyńi gńa.hani w któPj PŹecho '],Nane byly
między imymi trŹy Pldśz odnoŹą.e do Płock r. łlko jedna z nich - Prezenfują.a zlr
Poziony całe8o zesPolu Poj€zuicki.h budowli - zostala slorogafÓwana w ołJ€sie mię
dz'voj€nnym (i]' 1)r ' Dotąd wsżkźĆ tĆn ważny pżćkaz nie został *ltorz'stany w ba_
daniach nad5iedzibą Mahchowianki.

PŹejęte pr2e2 Końisję Eddd.ji NaiÓdÓwej PÓj€zuiĆkie 8nachy w Plocku tryly
w śÓbie dikiy arĆhitektury rcmańskiej' Poaątlj kościoła św Michala się8ał bowiem

Ni ejŁy ó*ylul sanowi defu zńodyElowany frisńen' *eej rŻpńwy poś{Ęfunlj dlala]ńń
sbdślawa zasadzllggol n. Mąqn55, 

^thikll 
fuńji Edlkjlji N nd'rĄ Nc

aElia]y z DŻiPjów Naukj 
' 
xv mó' fu 1r' ś' 7s

J.dyna ńonÓg&liż bgo .hikkk F{
bń' n6h 91uL zbiór 

'eł$,l]łh}ł 
ptiż,nkkh, bj6l kŃń-

fu lfuge r '''' n'ą4;(h'bhLd
'ddlrl"nĘP.n.'

l iblrh u dru4 hł*' aatr]4d qĘ ńrifu i 4Ę*fu b|fu '
rnŃ, żdb! !!ńsfuL anh^fuń l ąfutd, ż kek dnfu*r o rFfu i fu
ktjał!{h hbt fukd ńAż}rĘd|t2, %ńż*as49,Ś 21n Fak'iE zntzq
.F s' sawdi' T sulłzysra' słłl} U ryślnkalh z&bnrehl RFnl Bó1ndi uniu^yldtj l93rł9{,' wł
ro'o8lańa oya pEP.howr;nB je* s zbiÓń.h khlwuń Eońcji btsld fuhddosEj 6w zy5fuJ
k'u$segÓ w k&łig' sygn' mD' l 56, L !' za udonępn ni. ftPrcduĘi Fuyt]]A (wBz z hioo}
n4 Ó ieAo syFafur) wbbn ie{em sed<zĘ wdŻiFznÓft GkdŻu kaemu tę€ndzt sj
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Plzełomu 2 i 3 ćwieri xn wieku, kjedy tÓ z lundacji książę.ej Powstal. kóinawowa
bazylita emPorowa z wydzielon}m Pre?-biteńun zańkniętF absydąl ' cotyckicgo Prz.
ksżtałcenia świątyni dokonano w dwóch etaPach, najPerw w Połowie xlv stllecia rcz
budowano Źęść Pfuzbjtańalną i za]Óżono nowe sklePienia, a nastęPnie okolo Polowy
wieh xV w fasadzie dodano wysoką wieżę na ÓŚi' KÓśĆiół był ś.iślĆ ÓńentÓwan' z pre-
zbiteńum zwlóĆÓń)d na wsĆhód, toteż jego Polożenie w stosulku do wiodą.ej doń uli
cy Piekskiej bylo skośne. BisloP PłoĆkj ŚProwadziwgy w 1ó11 rcku do Płocka jezu'
itóv, z€zvÓlił iń na uży&owanie loś.iola do odPlawiania nabÓźrństw ÓIaz PrŻekaŻał
Place i domy w je8o Pobliżu celem założenia szkóló. Wszakze doPiero od roku 1731 świą
tynja w wyniku umowy zawartej z kaPihlłą, która Postanowna Przenieść się do Para'
fialne8Ó kÓśĆiÓła św BartlÓmieja - zaczęla stanowić włJlność żkÓnu' W 1764 iÓku 2 ini-
cjatyry rektoĘ wal€ntego Pą-kÓwskie8o jezuici Podjęli szeloko zak'ojoną Przebudo
wę 8otycki€8o loś.iola św Michała, do .zaśu kńsaty nie ldalo się im ]ednak ukończyć

sPorzą.lzona w 1n3 rcku inwońtalyzacja Pojezuiclde8o 8n hu opis'Tala 8o na_
stęPująco: "Kośció} łen jesi budowany ukośno ku żĆhodowj, które8Ó na zdłuż łokĆi PÓ
dfug oPis! aiĆhitetta 56 i calów 6, wszerz zaś łoko m, lrasokości ma w sobie do ostalnie
8o 8zymsu ścione8Ó łokĆi 20 nÓw.j ńiary '' "w $mych tylo nurach stoląry od lunda_
mentów nowo rePercwany z dachem, nową daćhówką PÓkryty' i)l16 ł d'n nietynkÓ
wan' dÓ starej wieży wieltjń chórem obró.ony i PrŻ}murowany' 2 dawre8o i nowe8o
muru niemal od wPół ścian złożony, bez dżwj, bez okieĄ bez Posa.lŻki i wszelke8o do
dalsŻej rePeracji przysPosobienia, z8ola same tylko nu.y z dachem stoją, między który
mi w sJmyT sTzyĆie wiĆłiĆgÓ Ćhóio to Fst w si ej wieży, Fst zaklystia ze sklePieniem
zuPełrie oPorząd4na"' ,,Tamże nad za*rysĘ sktrbieĆ, Żadne8o niemjący oPorządze_
nia, w sanych ty&o murach, nad któ!'.n dzwÓnńca"' ',w tF $mym chóŹ€ wiolkiń
Po obydwóch skonaĆh śą Ćhó i na ń]arach od fundanentu (aPrcwadzonych, nowo
wyńulowanel do klólych w nuBe wchodzeniĆ i khody kĘcÓne'' "chór do oiganów
nad truchĘ, ĆÓ tylkÓ naleŻy do nuru zuPełnie skończony"' "(ośoół ten jedn}m rc8ien
od wschodu sloń6 na komunik cję z nuiffii k]aszl'ornymi, nowo do stare8o łlasztoru
puyńliÓwanymi,zktórymifacjatadośćwsPańa]aiwielk kÓśĆiĆlna ł ńwnej Lnn stoi"i '

Histońq lolcF bqobśdob omawiają ń'ń ; A']. N8ońejsk, PEk Mo]oJnlń'GbryEm, EEk l19sl'
s 555 n ] T ]zcbo$t, D'ii! łd.'łĄ A! Mi!1rh 1 szłru kąh.tĄ o n16 ) t4 eą.( a 4*@i
żjnż] Mr,rcraainló! 11N 1Ęilg,Pk& l1rs], s !3 nj s'!b |{&b ł4d@

1's ('tsó 74x K Aska|as' sżłł. Ph
1o,r]2NajnoW€Pub]ika.erutnbm]Tzebr\Śri'&Ęhkś&ł!3oMi'ł
nrtkdł!k!r.115ab1z)I!:lM1bd.uńrką'DzitrdnkIljznrli!iey]pllskri

oj]ołtl' M',',Jm{*4 rx viióU Phtż/ $łoŁ' nNk mm, i D n
Na kńł dztjów 9Ló' ctrUch thtje ob*na l łatuą MII w do9qą m

lr&r n1aa ]9ó4) kóh4r!ź dzi+L mrktż4 Ż nhkjąąc]l,kól u h!5e -cb{l

bT ln , $'P!!{.4
u nh.r1 1i7L191' b\ ] k$r rąuąlbw., oP' d''' s' r3, n ; jdem, s:Ł']' lcł4 U bh.l' 1773ł3ó: lwl
Lmisit EdlhcjiNrfrfuĄ t j4 5fuu ?k

|1612-1626 1773) |9:| Mj]r.hauhlkr' DzĄc 1 jshĘuj , aP ljt ,
dl1Ż7l1315IN.] rl lufuh,kr Dżi.j. ''lskrłi ,oP ot,, sn'

Bibliobka PAU w KEkowic (ddej: BPALrl, ltps
ltrĘłlu k kkśał fuąo r łałtL l

11fu| Lńnci dóbr usiiq fui.si|.i) i 1trzljłrfu . tnńr
aż dr Rac!|dpoli,lj uhąarr
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z deskyPcji wyni*a, że znieniona zostala - poPrŻeŹ Ódwlócenie o 13l]e - olientaĆja
kÓściołJ, stare PEzbiterium rozebianÓ, by Ćałą bry]ę Przedfużyć znacznie ku uljĆy, two
rząc jednoPlzestrzenną siedmioPlzęsłowe wnębze/ w które wstawiÓnÓ chó. muzyczny
i Parę chórów flankujących nowe Plezbiledum, wydzielonĆ w Partii Pu yle8lej do PŹy_
ziemia vież' 8dże Pomiesu-om zośtała zaklystia' stanislaw zawadzb, ar.hitekt KÓ
nisji Eduk.ji NańdÓvcj, dysPonują. obszelnym 8machen zlożońym 2 muńw obwo_
dÓwyĆh i zadaszenia, zamierzyl ulobwać tam izby {aŚow€, także s]użące szkole "kaPli_
cę' bibliolekę, nuzeuń", a naw€t i "mieyłania dla z8.omadz€nia" nauĆzyĆielski€8Ól '
Nie ]Ćst ]aśną kiedy rozPoczęto PE.e budowlane nad PŹebztałĆĆniem dawne8o ko_
ś.ioła św Miclrata na bldynek szkolny' Wadońo, źe na PoŹątk! roku 1730 zawadzkj
jeŹdżł do Plo.ka ńoże więc wtedy vłaśnie je zainicjowano, ' Ishieją jedna! przedańr<i
no8ą.e świadŹyć, iź Projekt zosial sPorządzony Plzez a(hitekra o wiele w.ześniej, a_
nim je9-ez ząl być elatowyń pracowni].jem Końisji ldułacji Narcdow€j' I być noże
wlaśnie ów 'abryy byłjednyn z tych, które Pozwolily mu uzysknć w ln'Ikn zaszczlt-
ny tyfu] ĆŻłon*' Ak demii św lukasza w nŻymiejo ' NiektórĆ zreszĘ Publikacje,,Przebu_
dowę ł]agloru jezuitów w P]ÓĆk!'' datÓwał jUź na lata 177G177|l PrŻeĆiąganie się
kwania "hbry!j" n]e bylÓby niŻym dzimym Przy nieustannych Ó8raniczeniach bu_
dżetowy.h KÓńisji Eduk cji Nalodowej'

z Pewnością intens'Tne Prace budÓwlane trwJły w roku rrul. świadĆzyły Ó ĘT
asy8nacje na zl4{0 ł2a kwitĆn k5iędza lFianciszk BoĘiaszal ĘokÓwŚkie8o, Prorckto'
ra sŻkół P]ÓĆkich, na Pizemurowanie szkól w Plo.fu obrócić miane"]r, a Pod końeĆ rclt
na zł 7630 ,'Podlug wtaachowanja Przez za{adzkie8o, alchitetta KomiŚji swÓjej, uczy'
nionego, m dokońĆzenieńbrykj szkó} w Plocku"l]' -wizyfująĆy jE w 1732 oku A.lan
jaklkiewiĆz PGJł w raPorciq ,Mieszknie dl. zgrońadzżnia, kaPlica, muz€um, bibliotr
*Ź i k]as' 2 kościota' jako się wyżej rżekłÓ, mbiąĆe się lata naslęPujące8r Ćhyba będą
zatończone; krasy wŚzelako, jak 

'loniósl mi ksiądz Prorekto' ju do nowej fablyki PIze'
ńosły się, Ponieważ w stary.h gkolaĆh ledwo nożńa było bez bojaŹni tilka 8odzin wy
trzynaa|r. owe ,,staie sżkÓ}y'', w każdej chwili 8rożąe zawalenień, był budynkjeĘ
drewńańyń 

',o 
czterech izbach". z ,dachem Pod 8Óntańi" a że vystawionym otoło

1Ż33 roku (]ub dawniej), więĆ j!ż wysfużÓn}d i 
"Ód 

Śamych Podwalin zm.zńe spróĆh
niatyma5 ' ]aklkjrwiĆz dÓdawał jegcze] 

"W skończonym Polro.z! dll 1 oćtabliŚ |'.'1 we
sŻło do Knsy Prcwincjonalnej Ptockiej na labrykę misu kań i Uas, z dawne8o niedokoń_
czone8o kościola robiąĆyĆh się, m 000 zrló ' W Ćią8u dwóclr lat zalen na smach sztolny

' Rąq\ lltnu"Jluhvtxonł!2hl 1rŁli3r'oPn. TMclzbołstr'ksńła190ł5 53'

' Pdeą P6heo1K liji Ed)lktcji Nł4/.'ur 
'7iŁl730' 

opn.' ideń' ks^'a Dts' s ts'

/s.WłŹaw.195ł,s]4]'Aia|oBi0i.lubpÓnobredaŁy-l77d
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w llocku wydalkowano kwol-" lvyzszą od locznej sumy v'4 l{k PŹezEczone] na
wsŻystkie s2koIy Korońid

WiŻytacja z roLu 1733' PlŻePrcwadŻÓna Pru e2 BonifaĆeso c.Iyckjegq infolńowała
o UPolaniu się z zaladniczymi PracamiPlzy ŚŻkole, choć dalcko b],łÓ jcszczĆ dÓ PcłnLj
lin.liŻaĆji PrŻedsięwzię.i.',,Dom i szkoly Pod jedlym da.he'n z kościola P'etobione,
szkoły skońc7-onc. Miclzkanic dla 7-alomadzcnia. LuĆhnia, studńia, stajnia' /o.n .o'''l"ln
1 inne lvy8ody ledwie za loi od ś$l Michała mÓga być sPÓdziĆwane, iĆżcli PidnĘdze na
nateliJły i Żcmicślńika ł'ĆZasie pÓtŹeby Proreklolowi dozór lablykima]ącemu beda
dosylane"ll Komi9ja Eduka.ji Narodowcj Śtarala się teńu sPrcstać. Kiedy Po zbilanso_
{aniu wydatlów Pozostalo na Po.ząlku roku 1734 w Kasic 6łównej zl 5400' ŻalaŻ ów

"fmancnt dysPonowano [ '1 na dokoń.zenie fabryki ykół Pło.kich"lł ' RaPort JóŻefa
Bo8u.ickjego z tc8Óż rcku dÓnosił, że ',Don z salani lv.ale Piękny, okazaly i u'y8odny
domieszkania dlaz8omadzenia luleFzegÓ będŻie 8ÓtÓwy ńa św MiĆhat. a tÓŻ natładu
PrŻeświetnej Końisji Edukacyjnej, a z Pilne8o i staBnne8o do8lądania Pąe, Lsiędza ĘŹ
kowskie8o' szkót Piore|tora"]j ' WlcótĆe iej Placówce PŹekazana ,ostala kolejna kwol!:

',dla 
Płocka nJ dokoń.zenie Iabryki a000 zł''I ' FifuIizaĆja PraĆ ŻyskaIa tonk]uŻję Busdna

(oIłJbja] 
"co do szkół PIockjch, le są zuPełnie nowe i długo żadnej rcPelaĆji PotlŻebo-

wać nie Powinny"]j.IłzyokazjijednakŻauważałw liś.ie do (arcla Lelervela z ]r 5tyc2
nia 1736 roku: ,,Doświadczenie nó naużyło, jak wiele Pńżne8o l nieużyteczne8o koylu
w fuPeracji szkót PloĆEch Podiać kzeba bylo"' '

RFhłojednakokazałosię,źendośćKÓll.taia-sądząĆegÓ,iżwszystkjĆProblcńyjuż
w l']ocku rczwiązano byla Przedwae a, infomovał o t}m raPo z 1737.oku z jed
nejbowiejn skony lobot'ukończone zoslaĘ lylko ł odnie9ieniu do najważniejvych
ĆŻę łi bu do wli: ,' w dom! nowyń sa la nieskończona, wieża n ie PŹeiobio na, czekaja do -
bńcŻeniaPodłu8abrysuodPrześwietnejKomFjiPodPisane8o",zdru8iejzaśzaczynalo
N]ma8ać naPIJr' to,.o Por'ślałojeJ-c wĆzŃthjeŻuickrch: -dachy na calyn budyn_
ku, wy]ąr'gy kuchnię, Potrzebują lePelJ.ji, PŻÓz którc leje si9 nie bcz 

'kÓdy 
u'Po

ńieszkaniu"' stąd wynikal wniosek: ;b rePeracja sali, wieży, da.hów Podlug Uznania
PlorektolJ kosztowałaby PlrE minus 7000 zł,lecz ar.hitekt zesla'y na mieFce najlePjej

Pomialko('ać może kos,t Potrzebny"r. czy zawadŻki jeżdził wóW.zas do PloĆkż oĆe-
niać stan budowli- nie wiadońo. DoPiero bowiĆm rv 1790 fuku,,Ż (asy ceneralnejńa
nieu.hńnna fupćraĆję dachów odebral ]e8omość Ksiądz Prorckbl zl 20c0, do ĆŻĆ8o Pzy-

wuń!ilwusytluligjcllońskt8o{ KEbllic (Jąlg; AUD' ęs ł s' l39 zin

nylh w W!H.łt ldJlj
AcAD), Mdlyk' LjlcNska lx'9z tr 2łr

] AcADMdlykil cŚska ]X!x's ], nPorcjczwłyh.jLw]7lji:

7' skądbid jednak fu yynżr! n,, by
]jy]y l odntsienŃ JoŻakr\' podj!

{ jahror'!tk sposób hły'!ic].Jł/iy}łdyclt,qXłul,.!|tr!rdlu)4Irtr5*ó1fu)ni]iEl!lk.j
9|]'!^nJo8tznedonia€ni.pow



gotowal jŹ ńatćńaĘ i tę rePel4ję wklólce Po bajeŹdzie wizytato.a rÓzPoŹąć niay}
NaPlawy objęly jednak wtedy tylko dachy' Niedostatćk funduyy sPrawil, ż€ dołończe_
nie Przebudowy jezui.kjq świąryni ÓdłÓżonÓ na Później, co ni8dy Plzez Konisję Edlka
cji Narcdowej ńi€ zÓśtało z.ealizowane. Na Początku lat dziewięćd'esiątyĆh x\ĄII wie
k! .aPorlołano, iż "wieża dawna kościelna" cały .zas 

''Pusr*ami 
stoi" (wisiał w niei na_

wet jeszze .dŻ'on mon€j wi€lkoś.i"), a takz? Śala, ,'któE by na Popisy wygodną b'ć
ńoBła", Pozostawała nieskończona}'

Pomysl stanislaw. zawadzkj.8o by wykorzyŚtać ni€Poh-Żebny już kościół i stwo_
rżyć w niń obszemy bld}mek szŁolny, wydaje się znatomiry sPożytkowal on istrriĆjąĆą
zadaszone mu'y obwodowe/ usunąl owe chóly i wProwadzn podział na hzy kÓndy8na
cje' Każda z ni.h okzymala amlo8i-ny utlad z lolytaŻeń pośrcdku i dwoma haklami
pońiesŻcŻĆń k]as lub izb mieszkalnych Po bokach, doblze oświetlanych oknani od
pofudniJ i Pótroc]. w a.hodniej części 8mach[ na Pierwszyn Piętrzd, wygosPodaro'
wano PŹeskonną dwukÓndy8ńaĆjÓwą salę na sŻkÓlne oratońun, "w któlyn nie cho_
dząc dÓ kośĆiÓła uĆzniowie i msz' i łlzania sl.uchaiE''}' Ż dwóch skrzydĆł kÓL8ium to
nłodsze, P.ostoPadte do uli.y Jezuic(jej, znaj.lowalo się w dob.ym slanie, to staFze,
cią8nące się wzdluż niej - zakońoone Partią będąĆą doPiero w trakcie lealiacji - pożÓ_
stawalo w stańe Żłyń (i ule8ło wkrótce rczbiórcd,)' wszysthe te bldowle uwzględnił
fu Śwym Pomiarze inwenlalyzacyjnym staństaw zawadżb, a zaznacrcna Przereń dy}
Pozycja Pomieszczeń z8adza Śię ż desky?.ją wykońJną w ln 3 

'oku!. 
lo.ząttowo KÓ'

nisja EdukaĆji Namdowei zamierzała część lePszą ',Przy z8robadżĆńu Pozostawic',
a goĘzą 

"do sPlzedania destynować bez reperacjl':, ' rćĆz ośtatecznie z inicjatywl bisku_

Pa Plockje8o Michala]erzf8o Poniaiowskiego osadzono tam "siostry milosierdŻia dÓzo
lui..e./Ó'b 7J]Ó/Jn\ E l734 rclu na -/esnćtu.holy.l'"'

Gm h Plockjej Yłoł z howal się do .lziś i nadal ńi.śĆi Placówkę edukacyjną -
Liceum o8ólnokztałĆące iń' MaEżłka stanisławd Małachowski€8p' Dawny loś.iół św
Michała mimo rozmajtych PóźnieFzych ingłencji budowlanyĆŃl t.wa zasadniczo
w Poslaci jaką nada} ńu zawadz(j, twÓrząĆ we wnęh.zu Podział na lrzy kondygna.je,
8.Łie iak Pi'ano "saść uas być niało z nieszkani€m dla sześcfu prclesorów i rćkto
ra"x. w fasadzie umi€jętnie - jeszcze za czasów jezuiĆkiĆh żńiwćlowano skos ściany
PŹylegającej do uli.y, kÓńpÓnująĆ tań hójkondy8nmjovą sfły.zną niszę, silnyT świa_
docieńovym kontadem akentującą 8łówne wejśde' To 

'ozwiąanie Pozwo0o też zBrab_

d*umąfuF Pl Plocb z 
'ts 

!| z.
dl" ! o' il D GeP! żnodółł E i s

P Rr!r.Ę ' 1ru lnz'oP. dr., s B'! sLdi](Jorłno/ry (llsfu! e'*Lgo i ,']/ rli'mU Jo&niiłżr, td' B c ebotld. W WalssrJ' E sul
ńi.Bkj, 

'' 
3, wżĘżwa s3x s 2$ G v| .fu[).

hnrh w dobr PwoFnrcj: z s.kzyk
k! fuh.haŃr! lk1kn lur ń hi'h

trlfu|kn hĄlnj5krĄ ,aP ót,''ż1ż^'ł KMqybd'Whdoł&'o5*dllfhżj kfulgo|wl z dzbjeo *krł
/o Ej l731-l3Żr, oPEc A. Maósą, Pbcr 1931' s s
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niePo iąŻać sakalny Przybytek - PoPŹez trójosiowy anelś v linii zabudol'y Ulicy
z sąsiJduj4cym dwuPickÓwym budynkień zakonne8o kole8iun W swoim 8.tyckjnr
ksztalcie Ńl'riele, Pozoslawiona w.esle taLjaktobylowdobieKomisjiEdutacjiNam-
dÓ wej - kokjelna lvieża d^on nica oPracowanie podŻialów ar.hitekhJniĆZny.h elewa cji
boc,nych dawnci śwjąi}ni niĆ PoĆhÓdzi wszakŹe od archilekta stanisłJła Zał'adzkic
80. Jeszcze w ]32l loku lGjetan Mo.ykoni Śhvierdzał -wszystkie zewnętŹne nuD, jJk
dotąd, bez wytynkowania sloją"J' okazuje się zatcm, że KÓńisji EdukaĆji Narodowej
nie tylko nje slarczyło fun.luszy na wykÓńĆzenie nieklólych wnęhz,lecz lakżc na.ałą
strcnę zewnętizną 8ma.hu. choć wcale nic jeŚtPewną czy cytowana oPinia d.ly.zyla

slanowi o;a nader intrygxiący i dotad niewyjaśniony Poblem} ' śńdkÓwa Partia
lron towej e lewacji Pod kreślona zos tała niez nacznym ryzali lem i ujęta Parami Pilas hó !v
fla nkuja ĆyĆh niŚzę, osadzon y.h na zd wojonych ĆÓkÓlaĆh ' Natońiast pilasky na skrajach
osi bo.znych obzymały cokoly PojedynĆze, toteż Przy zachowaniu stosownych ProPo.
cji ich kapitele wYpadly zmcznieniżc] To z loleikzalo zwiększyć wysokość inPostóq
by Ćalość ńó8l zwieńczyć jednolily 8zy'ns korcnują.y i Plaska attyk r5 

' rrJĆzu.je harmo-
nii wyraŹnie zatem zalliumlowało nad ścistym PrzeskŻe8ańień dokkynalny.h zasad'
w inwcntaryzacji Ż 1773 ioku ZaPisanol "fac]ata 

dość wiPaniala i vielka kościclna", cÓ
brzn]i tak' jakby nie dotyŹyło wylączniĆ PÓńysłu efektownej niszy,le.z ró(TiPż lowa
rzyszą.ych jejjużwówczJs Podz iałów athite ktonicz n ycha Jesl io jednak 

'nało 
pmw

dÓPÓdÓbne' W ińnym mjeFcu deskryP.ja owa sfuierdza' że nÓwy ane|s ńiędŻy skizy'
dłem a kÓkiÓłcm nie był skońĆzony, nie byl tcż wytynkowany' a zami.ł dachu miał
tylko provizoly-ni? ,'deś!i pok]adzione, aby muryniP zaciekały''r7' Rórvnież rysunko
wa invenlaryzacja zavadzkiego nÓtuiąĆa na Przykład istnienie wyProwadzonych
w cegle Podziałów v €lewacjach bocznyĆh niezaznaczawlasadzieanizryzalilowania,
a ni obe ńośĆi Pilas tiów Ka zi mierz Aska nJs PlóbÓwał lviązać uk*ta kowa nie fro! towej
paitii gma.hu szkolneAo Ż remonteń pizeprowadzonym w 1343 fuku PÓd Lierunkień
a!.hitekta Anlonia colazŻieao1' lvydaje sie to walPliwe, zwłJszczJ źe nicł'iclĆ ńa Óna
ĆcchĆorazziańskje8oakademizmu Naleźy ią IaĆze] uznaćza dzielo stanńlawazawad?
kjego, klóremu PrŻoĆiez przypadlo w ldziale także finaliŻowańie owe8o lącznika

yłbitnezdolności Plojektanckie stanislawa zawadzkieBÓ i jegÓ szerok wiedza ar
cli tckto niĆŻna nie z nala zly s tosown%o odzwierciedlenia w twoizcn iu cŻy d osko nale nnl
szkol'ry.h budynków Glówną te8o Pżyczyną byl Ćiagly niedobór środków nrwcłycy]
nyĆh' którymi dysPonowala KoniŚja Edukacji Na.Ódowej, stąd bowien w)łrikała.ko
niecznÓść wdrażania proalanu.ygo.yst'Ćznych oszczędności, niażadko skutkują.y.h

fulychqas ddqsno ń w biidń ył

\aFbE,y widok bsdy Fq6rujc po

lbdJq bi ]dnik nylnń pĘlnLńLlż



dlu8okwalością Prc€ŚU: od zanyslu i aiwierdzĆnia 
"abrysu", PoPLe -dŃż@ie "ta-b.y*i", PÓ jżj ul@ńeenie' za.howane źńdła pozwa]ają uchwycia t?;y 

'"aenie',ze 
Eali_

?d e D.oP} low zdwddŻleB. Ód 1oyą9 ch Ję do 8fi a.how ĘŻkohy.h w nócI.u Lol '
1780-l78si. Luck! I1732 1784'rLublinierlT34{" I733,. cpojod wynieniony.h p'Fd
.ięw7ięć budolldnJlh tyllo fu.kiP żÓ.l'lÓ Ół''PlnE akoń./one' DwJ olld_nie -
w t m zaksi€ w ja!.in żÓŚtały wyl@nan€ _ lozPah'avać nar€ży iaaej w kat€8diaĆh
oysto u!,litam€go budoMicrwa, a Fd'nie PiĆMsŻe w łate8ońach chit€thnJł Ar€
właśnie PŹyklad Płelj - j€dyny żr.9Ę do5ięPny bezlośrednim badanioo, bo i acho_
wan' i Pobstają.y w obeĆnych 8Fnj.ach RreoyPospolr.j ba..Izo doblre świadcŻy
o ponysłowośĆi Prcj€ktanta' Mino iż za w..lzki sżybko dał się Poznać - jak zap€Mia}
w rclq 1781 9m kóI sianjsław AlEaŚt z idąc}th w Palze "talĆnfu i ośŻzędnoścf, to
8ma.h sztoły w Płoch holeśnie Ptełonał lGnisję Ed&a.ji N@dow€j, Fk koviowne
być n!9ą poważne inwestycje budow]mĆJ-

' (nllsslŹ nkÓnadaqa Peddasiona RadzieNifuśająajDn la !|l c6l,y.revnLaryshlsbń
x|lp|6ófu hląnifu u w shni'łM A!8!dł wMwa l93' 3' e





DIALoGI MAŁAcHowIAKów

SPoTY(AMY Stt CO MIESTAC,.,

E,Z.
PaniPwo].jehL,pżedełsrytkindzięlaigselde.znjPaobemoś{wM'lachowiance oka

zu'e się, że m senioiów MałachowiakóU 5ws2e ńożna liczyó są njezawodni' lrzede mną l.ży
Pana świadeĆhlo ukończ€nia cinnujun im Młval*ź sbńnlawa Mał.chowskiPgo z dalą
23 rłwG 194ó mku, bylo io qę. ó0 lat temu. Należy Pan do piPrw*go PowojenneEo Gzni*a
absolw.nió* RozPoznajP lan podpiŚy ńa świadedwie?

o.żywiś.iel Dyrektor cińnŹj!ń r8na.y Pytlak wski i nau.zycie]e p'ni profesol M&ia
Kizysztofik' piofesor stanjslaw Kozińskj, Piofe$r ]adwi8ó o.iu8owskŻ, Piolesor józef świe.jL
profesor slanislawa Hempel Fofusl]euy sz)ncŻe$Ę ks. pmfesol Ronan Fmn.za( pmlesol
józef kraskjeńĆz' PELsor józ€I slęPdyńskj i profsol Manan Ko.ięcki'
E.Z,

Pamięh Pan $zy{kj.h swoich nal.zy.ieli z Gimnazjum?

B d2o dobu ą nig iylło z imi€nia i nażwisl', talde z lekcii' mam ich pŹed oĆżańi, .ho.iż
upłynęło ó0 lat' Na P.wńo Ly[ to ludzie niezwykri, zaha owani Pu ez lc. P€łn PńuzFZm! dla
pla.y Peda8o8ia€j i sz.zęśliwi, że powń.ib do swoieso zawodu w wolnE Pok.e. Ni€ bylo im
laiwo pra.owaćl byliśny juź prawie dojtzali, nawet PlzedwcŻeśnig dojrŻali, nigktórży mieli a
sobą ciężUe przeŻycia oku Pa.'ne' lłtacaliśmy do lzk ły albo h Ża.zyrraliśm' mmno oPóźn ieńi
w nauc. Mnie było Fvae h.udniE, bo lat otaPac'i sPędŻiłem od.i?ly od świata, na si, gdzie
nie było możjjwo'.i uoęszŹ3nia na talne końplery' zaĆzynał€n od przysłowioł.8o 7lral a zna
lazlem się od Ezu w bz€cjej klasig na domiar 2le3o obowĘzywal nas z€ wz8lędu na siek taL
zwa^y Plżlspi.sŻd1! blb nrnk'za.ząłem 8innazjum 24lul*o 1s45 roku, a ukońcŻylgm 2l czev-
ca 1946 rclo, niał€n tylko j.den miesjąĆ wak c'i - śieĘjcń i czulPm się z le8o powodu nieco

lir je9cze nie b}lo hhe sbaszną 3d2i było z mbmatyĘ, bo bńkowało mi Pod aq alP
PiolPsr slanisław ]<.zińsk] - mateńaryk z duszy i sera 'umi sobie z iym Por'dzić' !\'iele a-
wdzięcŻam też Piolesomwi ]ózefowi kraskjewi.zowi - byl 7asadni.zy, Ęmsając' ale właśnie
dzięki nieńu Pohbilen fuyk Bardh męczyła mi€ ła.ina, ale i fu ponógł mi baldŻo Prcf€sol
Marian bcię.*j - ba]na delikahy i doby nauczy.iel. ch€nii uczyła mnie PnfuŚor stanillawa
Todd.b€nową już wlPdy przezywana !'h'4, hiłoni pofe$r Mana Łtrką a późniPj pmfusot
Mana xż}.ztofik _ b dzo lubiam pŹŁ użniów R€lĘri' i w sbbin semesbze hntoni K.ś.io
la' uczył łs' Profesot Roman Flon.ża*. I5mĘhn leź d}'ektora adeusza synorad2}_i%o 2 chatk_
tely:iy.zną bńdk' ]-ubilem bardzo sychowanie ńzyene pfuwadzone na modłg wojsł.są przez
profesora ]erzBEo szym.zewskiegq ćwiczyliśmy nanze, zwrotJ, slowem fachowa muszta
Przydawala się póżniej podczaś pehodów PieMszomajowych i tz€ciomajosy.h _ wkdy tak sig
święciło 3 Maja ( w 1945 i 194ó rok!).

odPołien iedĄm zdani€n: paniębm swoi.h na!Ły.ieli i Fśen jm wdzięczny za lq ż9
dit T podr"qy Hied,y.lueono
E.Z,

Iłrmzmawiajń' . pierwsŻym dniu w cimnazjum ]ak IŁn go zapańiqtał?



DlALocl MAł.AcHoWrAKów

Ta*,tobylo]3luLqo1915mkuwiakzwmej$liakbN.] dŻiś są bm korybizg ilale lek.yj.
ne Pod $lą żki.a? by]a sla 8imninyczna Byl. bardz., błdzo doĆzio,ń}odzieŻśila na kory
t]żJdr, na shoda.h, w .lu ia.h, nr Pewno bylo badzo uro.zyści?, lvzrusŻyłem się, zdawałem
obie \praNę, ża za.zynan ńo'.)'.ją ża.calale'n i jn€ę śj? u.zyć Nie panigtań zupełńie
rcak.ji olo.zenia' Podobno ludzie Plakali' .lc ]a byleń ajęly iak badzo s oim wcwnqkznynr
pŻezycjem i dzięk zynjeniem, że rego nie auważyłcn'
E.Z.

funzmawiajmyo$alunk ch nauk] w ty.h PielwsŻyĆh PowoFnny.hdniach.

P'JznaiŁ byl} naderskońne' zrcsztą nie tak śLvietnie wy3Ędała ń.jaMala.ho ńika Fk
dŻjś' cńa.h bylśary, dość.i.sny Tam,3dae dziś są Pla.ownie biolo
w któryn i ji miglzkŹlem kilka niesię.' doPókj nie wió.ił oj.iec w.hodziliśńy do s7ko]v od
u|i.y Mała.howsk]$o, 1ó .zń jeszae wybfuk wa.el okĘPńyfiiłrc'tri 

'lriłj' 
Klasy m'eklly

się w lkżłdle jezui.km l w naFialszym budynku, Pam'ęiam, ż. w slynncj $li pM l'!z4 najpjenv
Flzyjmowal dr 5Urzc., a Polcm L.zyła się llI klasa cimnaŻjum' o8Źewano szkołią !Vę3lPtr1i
sk] a.hsal'ar.haione'alesolidne,białPpi{g.zqś.iąna]gzaedos
D'Hi.zkj mj.4ściej ziżjdolż]y sig po ltńnie korylarŻa i Pań ]óŻe
rozP.lilwF'c.ach,aw.zmiezajećAx1'tr.'ltfjl.l.chybanicm zl€n,możcdlate8o'zebardzo
po.hłonęla n nig na u ka, a być tr\oże z po}'od! o kuPacy]'re3o zahano\'ania'

l .b ' .' ', ęó'os ' td^ bLJ\ lu_ ''l l ' b']h łl'
ż''a' \ b'od 7q'7 l' b d'o '''e'o'.aloJ_''''u]''\ lJ'']ll l]l'77'r l'o
vy budynek i tam chyba micszbli nau.zy.iclc, a od *mny PickaGliej był * 

' 
pańeiowy budy'

blówĘ z długimi so}łni i łaski
\r inteńacie, tań Fda'eń Posilkl i dobŹe je wrpomj'ran.

ze wszy k]ch drcn ohcŻał sŻlolę Nysoki, ce8Lany ńur (hyba w kiePskin naniP, bo tynk
o.lpad3l' rrŻez te. nurUcjeka]ilmy dzielnje z lek.ji, Jle ŻawsŻe musiał byt jakjś waŻtr} p.wód
Kiedyś bylem u.z.*nikiem wagaró ' można Po iedzieó leatlalny.h, Ponje{'al u.iekLramy ni
spolkanieŻe stefanem Jan.zem"]b bylo jedyne taLie spotkanie w Plo.ku z wybitnym,wpro
legadarnyn aktoran1' któly wkót e pole'n zman' za wszelĘ ceng d].icliśny 3o pos{u.hać
i zobiczyć, takiej okazji nle noźna bylo ońinąć' s.hwytał nas na soĘcynr u.zynk! DyEktol sy_
nom dzki, a le wybsniła nas od konsck}'.nq i pa Dylekloow' - u]ęla sĘ ,a ń iłośń ikańi t.d ru '

Mj?dly ltłyń skzydleń szkoly a Pieknnrią' Prowadzoną Plzcz sio*ry na starym Rynku,
by}o bohko' ncŻcjubiia, udePbna ziemia, aLE ń's ten skawek .ieszy| niezńienie' P.njPwaŻ
no8ljś'ly 8rać w ulubioną śiłlkówĘ' I jesz.ze jede n waż ny szcze8ó l: c'ynE byla KaPlj.a s/'kol-
n' il.śiajz. Prfcsor Fron'akodPra*i'łw nigi Mbożcńśwa.

i drŻwi'ńi wejś.io\r}ńi lvjsial polęnryi nas'Vny dzwÓ.
trlk' błdzo donoł1y i pan ]ózef Biliński Po.Ęal a Vńlr o,ńajńia]ą. k niec lekji Ll.ŻńiÓwie
częio whąci[ się do ielo obowńzku, *Jacaią. hkle' więc pan JóŻel w końcu z toso\'ał kii
Ż lra.zykiem i }'J,eLnnino$aI konkurcncjc'

rżed śam]rń k.ńĆ.ń r.ku śzkolne8o w II] klasie Poiawila się 3rc'ba cgŻanrinu końcowego,
aLc w końcu ku naYc] ndości 3o nic bylo'

Mj'no d!zP] lóz|i.y \'iek! w k]asie, bylnny bardzo ŻaPu yFźni€ni, PolP ł si pŹazli n3
takŻwanyl]'.yv'Ał'qttr,J,mlod5iu.Z'lisj9juŻ3lab Nie.hPłriniasądzi,ż!byli(ń}7bieńńL_
nąLLldŻiPokaluony.hptzgŻl'ojnę'wPrc Pże.iwnie,dobżewied'e]ilmy,iakwiclkaszansa
P,ed ńań' uoi'jak ważnJlcś n.uka,ltóreipozbawiła nas wojna iokuPa.ja Bylinn]r baldŻo
sPiłgnieni polskiego sło\'i, .zytaliśny Poczię, .hęlńie dekldńo aliśń, pn'liśńy t'j.v!, śPic_
$aLjłny2ŻaFałeń powłiń.ŻP pi.śenki Późniejjużlc8ozibnnńno wojnajcdnakPowncala
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Pamiglan )daŹenie, kiór9 ńńą strąsnęlo] na oŻpravę do sądu m llacu Narutowiaa PŹy'
pfuwadano z wjęzienia icdn%o z Plock.h hillercw.ów stał€m wśód tłum! i obserwowalem
j€8o reakcj€ 3wal rowne, a8Eywn e Lldzj9 ch.ieli Pobjć wi?Źnia, nili.ja musiała 3o brcnić' DŻiś
uŻńalbyń hkre achowanie Żbiorc € za obFw dzikoścj, wówczas wob{ o8iom! cierPień, któ_
ty.h doznawali noi mda.y w cuasie okuPa.ji, wydasalo mi śię takie,jĆhowanie PŻyn.jmniei

Zd zył sig t€ż w naszyn cinnazjun niezwy*ł dość bunr' wprcwadzoń. nań iako obo_
wiązł.wy języŁ zachodni - nieńi..ki ąPloteslowaliśńy zde.ydowanią że ni. będzi.my się
u.zyć jezyka okuPanta. Nje Żdały siq m nic algumenry o Piqkni€ pogŻ)i coeihPgo i s.hillen, nig
unąPjliśmy i cblenie był język an8jekkj

z radośni.js.)ch chwil Pamiętam fanse 6lmowe, najPieM yświellano Polsłje filny pŹed'
\orn' e' Polca "lrin /doa't!v") liLTy idd7i"t ll"' p?PoP Wwv{\iń l o Pnn! J.b\lo h7
l lj 2bdw1y.\ loTd' (tcĄt5r''ł.ł!''i-lacPhódlPęlfumu4Ę' Bl{,o a!
wŚpońinan też lekcje la.iny nł cóib.h z prolesorem Kocię.kin, klóly b}ł ńieslychanie życzli_
wym nam .złowiekiem i pfuwad'ł ni.lypowe 5l ęcia wielu lat Późnjei sPotlinlem co jłko ksję
dza w XaĘaŹ!, a poleń dowied zialem 5in że byl d ziek nen w PŹasn}szu.
EZ,

wsPomnijmy qzamin doj%roś.i.

Żdal'alem 3o iuż w Pozmniu, w Liceum BeĘeta' lo była dobra szkola i właśnie hn do.cni
kn waność wiedz' którą dalo mi cimn'zjum' o*azalo 5ię, że nan napiawdę dobrc Podsbwy
i !ńień sProśać w}sokim y'yma3aniom nau.Zycicli, którzy Przy.hod'li na lek.je z uniweEyte-
fu l]oznańskie3o i rolit€chnikj. Też ni.bylo bkłaŃo N mk, jak to sĘ mówiłą m''.' dwi€ uasy
Mino oczywislej *łho{.i poznańskiego li€um nie wsPoninan 3o ani tak ciPplq ani lak *lde.z.
nją 

'ak 

te8o kótkicco casu w plmkim cimnazjum Pamiębm za t dobĘebalmafuIalny bar
dzo s*mńny, na bł.e !4onej i sPoikanie w lesie P'y ognisku'

EZ,
rttem były Judia i Pn€ zawodowa?

Podjąknudja.h€niczn€naUniweByi€cieItnańskim,jesrenie
wi.b' IlmĘhm, Że najtudnj.jv. byly laboraloda, ponie*a' bud)Tek zo*al znkz.zony pmŻ
nalot amelyk2ński, PmwdoPodobnie alian.i Podejżewali, że Ni€mry Pndukją bn .ĘźĘ wodę'
słuchalef na UniwPByle.ie nDznańŚłjm wybitnych u.zonych] Iłof.sola s@nio$skje3o, Prc.
fe{k cLvlę ' fiole'oh \ dufu.w.J Ib dłel la eF P'rnfąFmy n. do ir7Jw) ' LT
'.ol ?yrr $łdjJl f mi r" UniwłY?nP\ĄJ'żh'(in' !łcbh
r 'sl |o f' ż.y.'elfu'e J rroG'ojl hb. *}j 5a ęĘJó! 'Le8o-p'łFkT P'oPoŻ]!F 

' 
/o'u.

kn najPi€nv nłodsąT as'st€nlem] Potem asy*enien, * 9ym asy Pntem i adiunklen' obrc
nilem dokbnl m km .l'l,'oź4r!.at i ilłqfika.riE b lank bói'klrń1ltatlrh h@fupe! sialło.
ey.ł Brzńi barda bjenńieo, ale badańia dot}tzyl' rozdŻielanń subshncjj j miał Pnktyan€
znmz€ni€'Prz€nysłow€, r oczyviś.ie wó$czas bylo bardh lvażne. Polski Ptzemysł chPmien}
dopieb !i9 nzwijal. Nig ĘdziłeĄ że Pło.k uedykolwiek stanie sję stoliĆą Pokkjej .hemji' nMet
Ąe skor'}:hkm z PrcPozycji pracy' Iłzyiąlem *onbakt w sbna.h zjedno.zony.h, zo*aleń
wyk]adowcą na UniwPEyle.ie stanowy'n w Tekasi€ Usażam, że b',lo lo b dzo cjek2we do
świad.zgnie 2awodo$e, a plćde wyy b]n ciesz)łem 6Ę, że mq! zwiPdzić UsĄ larałPm Śię
wykou}.iać każdą możliwość $}.i€aki' sam€j pncy dydarrryŹn€] 2 *Ldentańi ańeryk'ński.
ni nie lvsPominań najlepiej - to był inńy świai i odmienni ludzie. Wóąleń z radością do Polski
i Podjąkm Pncę w fukkje] Ałndenii Nau*' kontynuowałem badanja rozpo.zęlP dokloEtem. Po

zt
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lalad pra.y naukow€] ŻwĘzałen sig z! dużbami meteo6log].Żnyni pra.olvałenwcłów.ym
lrzędzie Mia' a Po Plze'ś.iu na enerytuĘ wsPólreda8pwaleń M.lerulo& 

' 

lł.lri.,inłe Pismo
niesety akońcŻyło żya9ot iw t€n sPosób ałem się.złowi?kien cłłkowicie wolnyn od zajqć
zawodorychi cońie zna.z' że ńań Wjgcej.z !, wPto* przsiwnie, nnjel Podóżllę, byLvań
u mdzh, szuk'm Śvoi.lr koŹenj, odwiedŹam Plock oę*o, Ponisaż noi dzńdot'ie i PIadzia
dow ie Lvywodzą .ię z ziem i Gol tynińrŁej ]eł 

'ódłem 
rvielu wzt u szeń i Pizezyć odkłvanic

nricF. ośainiąo sPoczynku Plzodkó{' jladż.nie i.h losów i doknań. M$ę ńawet PÓHiedzieć'
że odkylen w sbie pasje hktoryka'
E,Z,

SPolykŹ Pan kol*ów ze szkolnych lai?

To bardzo w.żnePylanie Pmszę $bie wyÓbla7,ić, ,t iaz w ńieną.u sPoqkam się z kolegami
z cifinŹj!ń MalaĆhÓwsŁiego Nj. ezcińMzjuń coPlaw'
da niet'ielu n już zo alo' alc $iduicmy się E8llarnle' WsPominamy zawszc szkolne cas'
Płock, n'lodośd ta piarw9e tudne PÓwolan.e lab oŹywiś.ią są też opowiełiÓ d2ie.iŻĆh,
wnuka.h, Podróżnch i takig sobje inne wymiany myśli. Re8uLarnie Pojawiany si_ą lPż na ziazda.h
M'la.hos'iakós' ńialen navel 

'a'oyt 
i Puyjeńność otwielać ńa x"r'I zjeŹdzG wy*aq'g ńalal_

ss'.nlodgc8okolqiMalachowiaka sŻymonaŻ!rcmby
EZ.

zaFyiam o n.rtrudnFjszynomcnlży.ń'
t{T

cdJ] dota a do ńnieidoMańy * PierwszyĆh dnia.h wojny iadońośćośńień ojÓ'Na
sŻ.zgścicokaŻałasigniePrawdzŃa'
E.Z,

A naFz.zęśliwsa chwila?

^..7d) 
d,.".Io7y.-,/.-.dob,rP

E.Z.
co Ćh.nby Pań przekazać najńlodszym Malachońakom?

l,żedewy kińu.zyćsj?zńyśląoprzyvlości,wiedatodarbez.enny,któIĘÓniemo'ńż
odeblaćniko'nu,wyy koinnePodlegazni'QenLu'Pańjelać,7ejesteśńyPol3kŹmiiżebzobo
wiaz uje Ni€ bać siq życia, iść od}'aż]n ń pżed śiabie, od ważnym lo ! sPizyF ' ran iqiić o rodain
nymmleście,ońłodośoioMalad'owiance tołódłoŚly
E.Ż'

"o7Ę.d! 7. rc7 noqę 7yoę 'Jrc 1'l
WT

I ja Ż]rą Pańi i w9yłkjń Mala.hosjakom zdo}ia i Pfuodzenia w każnyń Pl2edsi?Wzig.

rczm.wEli:
dr lvo].iech'liąbŹyński

Absolwdńi cińnazju'n nn. Maśz' sbnisława Małachowsue8o
z Eku 1946

i El2bieb ciesielska.za]ą.
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Lisbpad 19a5 - lczniouiż łrasy IvA Gimnazjm
Pier}gŻy 3óm' iŻąd od l.uej: 

^ńdŹej 
Borkowski Robłl cŻapjPsskj

DaniPl obrębski' zbi8niew Jachnis, woi.ieĆh TĘbczyński, wiktor czajka,
Maoej sandolhier*j, Tadeu' chyelskł 

^ndrzej 
szypiośki

Dtt8i żąd od kw.j| Rwłd Kmzyńsu, Tnd€Usz Rutowski, NN' Anłoni K1miński,
ModŻimieŹciuPłn,EdcuszDąblowski' zbigniew KęP.zyński'

Dolny rzłd od Iewej; ]an Micyński, Bo8dań Monwski, stefań KupiP.kj, AndŹ.j Fńike

l,45 ucziiowie Gnnnduń z naue'Ći.lżfii'
sbnislaN Kozińsk' plot Marił Łas}a i pmf' Józ€f slępczyński
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WYBIIRAM sIĘ NA xvII zJAzD MAŁAcHowIAKów

E, Z,
Mateusą już jesteś w klasie III' ale dlacze8o łłaśnie Małachowianka?

cimnazjuń tończyłen w slubirĆh i tÓ się moŻe wydavać osobliwe, ale wlaśnie lam
MalaĆhowianka Ówiana była le8endE nie tylko najstaEzej VloŁy w Polsce, ale i ŚŻkoły
świ€hej, tak świetnej/ że koleżanki i koledzy nie mieL odwa8i, jak to 5ię mówiło, sld'lo_
Mć da Maład1fuio|ki yłbierali sŻkÓty uha'ane za łaiwiejsze, myślę że skach Plzed
tludnoś.iami w licuń Ślcrtecznie hanuje anbicje, bo to byli uchiowie ŻdÓlńi i PEcowi_
ci' w każd}m nzie okazalo się, że bylen PieMszyn od 20lat abśolwenleq sfubickiej
szkoł' który odłażyl się PrzesĘPić pió8 MalaĆhowia i. 9Poro zdziałały leż opowieści
staszej koleżan*i, która !kÓń-yła nasze Liceum hzy lala lenu i b,tdzo entużjasty-nie
opÓwiadała o atmo5ferze w szkole.

E. Z.
Twój Pielwszy września hzy rara t€mu?

Na Pewno nieĘPowy. Tak się zlożyło, ze zamieszkałen w internJcie ]agieuonki
i stamtąd wędlowalem ranÓ do MałaĆhÓwiańki. sPÓrykajqc Po drodze kol€8ów ze slubic'
Ieszcze asrŁ.gd]]: Małeug, PzenrśL ńodź z MnL Decr4a )ednak była nićÓdwÓłalna.
cmach j!ź znalem z dni oiwartyĆh, .hoĆiaż jesz.ze dłr8r PÓten bĘdziłen w Poguti'
wmiu sal lekĆyjny.h, al. labiłrt Pżejść, wejść jakoś nnie nie Plrelażal, wPlost Prze
Ćiwnić, wydawał mi się intelesuhc' oly8inaln' taki€8o nie ma żadna znana mi szkÓła'
staliśmy w locznikach i w ldasach - pielwszki jakoś tat osÓbnÓ i t ÓĆhę niePewnie,
z wyją&jem ł]rkt dziewĆŹyn barde rożBadanyĆh' RÓz8lądałem się wokól i P!óbowalem
definiować, z kjm chciałbym być w Fdnei klasie' viyvlo na to, że ze wszystljni, 2 wy]ąt_
lien jednej dziewcz}ny, ttóra żaĆhowywala się ta19 jakby fu ńiĆv*ała na stałe od 10 lat.
Pielwsz. wlażenie okazało się mylące, to była Poten świetna koleżanka, a w ćzasie inau'
8ulacji bala się iat baldzol ż€ Przybra}a dziwaczną Pozę oblonną, poten to szńko PŹe

Nazwiskn m!ĆŻyĆieli znałen już ńatońiaŚt nikt ż śtaEych lole8ów nie chcial
Powiedzieć nic bardziej szcze8ólowe8o' Przeważnie odPowiadalj: pożlitż, Żabaż!Śż, d
.( Ęd{ sli,sŻ!l, ale to słowo s'dsŻrl najb dżiej strasŻyłÓ' ż tÓw ali też| oś i! ualił, aż,
idź da l&rżd' h .hybd Pżeżrvaly wszystłie Pierwszaki'
r.z.

Rzeczrniście bylo ta( sEasznie?
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otóż wlaśńe nie' Pierwgy Pozyt'vny odbiór lo 8los lhna Dyrekl'ora Zońbnh -
sPokojn' życzliwy i *Idccznc słowa skieńwane dÓ najmłÓd'ych PÓczulcm się Pcłcn
otuchy' Fotem bardzo się balem laciny, bo wydawało ni sie, że łacny Powinien uc?łć
ktoś bfdzÓ Śtaly, kÓstycŻny i PlzćIaźliwie drcbiazgowy. Przyjennie się iozczarowalem,
8dy 9ię okazało, że moja Pa n i Ła cinniŹka je młÓda 

' 
Iadna i uśmicclmię ta. zrcbiła teŻ na

mnie dobre wrażenie Pierwsza lekcja jezyka Polskieg. w Pię knej zabytkowej ńli' Ż ba
d'Ćyjną !źledrą' IrÓczułeń sięjak na uniwersytecie,8dy usłszalem:uilar!Ms ]urwi-

E. Z.
No wlaśnie, wybtaleś k]asę humanistyczłą, dlacze8o?

fu Pieiwsze już dawno ńyślalen o sludiach PrawniŹych, Po wl'ore mialeń Żńalo_
mitą historyczkę w 8imńazjuń i Żfuazila ńnie ńiłością do hislorii' Po tize.ie tubię Ćzytaą
aletakśzczelz€ wolę sam sobie r'ybieDć Lli'ki niż -ytać lektuly Może to tylko taka
leakcja na Plzymus, bo PŹecieŹ niki nie odbierJ lektulom szkol.y'n Pra{a do miana
dobrej literatuiy, a ńoże Po PrÓstu bardziej inleresu]e 

'!niewsPólczesność' 
to.zyń żyje

ńa .o dzień moje Pokolenjg
E,Z,

zmienilbyś kanon lekfu I?

cdybyn nó8L chyba tak Myślę, że nic wolno nicŻc8o ujać z antyku immantyzmu.
Po Pierwsze nie wyobrazam sobie intelj8enta, któIy nie zna swo(h łÓd7iennomo6kjch
koŻani, pÓ dluge ni. ńÓŻna być fulakiem, nie7nająclłlo Taddrrnl rvielkich dramatów
ronantycznych czy liryk romanĘrncj (zwla9cza milosnej). TJudno byloby Poten zro'
zuni{ Pokolenie 1939 ]9'45' ŻoslałiłbF t.Ż cl|łolóa świeha ksĘŻka' TjudnÓ ŻniĆść
cirrpfunin 

"lrdĘo 
wdfufl,2.alym gacunkienr dla zna.zenia t%o dzieła w lit.IJtulze

euroPeFkjPj. Nie nrogłem icgo PŹeĆzylać' Niekoniecznie nusi Pazoslać MofilĄoł wĄi
D!]sti4 bo wsPólczeJr e sPoleczeń sfuo wyglą da iu Ż ińa.zej i ńyśli tez inaczęj' szkod a
Ćasu' Nio joston tcż zaĆhwyĆony Lńż,ni ,edo \rynli, chaciaż N icm, że lo Śię Pańi hie
sPodoba' RzecŻ chyba nic w Prcblcńatyce Powieści, Jle w jej fonnie. Tak naPrawdę, wię
.ej byn wProwadzil d. kanonu niż rvyTzuĆił Na Przyk]ad nie wyobrażam sobie, że czło_
wiek xxl wieku nie zna Tolkjena io nie Ę,lko ślvichra Proza, tÓ takŻe siliy zlviązel
z ideą rycerska łedniowiecŻa, tak bardzo ważna dla nayej kullury, lo tak7e sPosób zJ
sPokojenia tęsknoty do świata, w którym mińo wszystko z\lycięża nilość, Prawość
i dobr.' ]esteń tcŻ zdeĆydowanie za wPlowadzeniem rePortażu a'sPółczesn€8o rv sze
rckim w],bo 

'e, 
zJ P owicścią IcPofużÓwą c dzie ('l aściwje sz u kać w iedzy o w sPol.ze_

snym świecie,jeśli nie w Publicystyce?
Ł'z.

zdra d zi 52 nanr pI ywa tne upodobania cŻy lel 
'1i.ze?

Ż6
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M.I'
ocz'łdście' ni€ wstydzę się cho.iaż może io chaotyczńe Plzedstałię: Ploz Poli'

ĘĆńa, ĆhÓćby Fos'th€ (świehly Dżi.ń frłdla), nasŻ KŹp!ś.ińśkj o.z}TiśĆić (najwyźej
.€nię H.'n'), Brom - najl€Pga Fst ndn zdaniem c!łou 

'p'.rda, 
Poa tyn Wróble*

sĘ Pasent, zakowŚkj. starań się systematycznie czyłać ty8odniki: Nfusut k, Pali\kę'
Dla PŹienności się8am Po F'lŹ, a dla Poźy&u po crylÓ'

EZ,

M. X,
owsz€m, czytam, bo nie w}Pa.la nie znać, ale tylko dlate8o źe lie 

'V]'?ada' 
]est to

Eczej komelcja niż ulelaiulą Poczekłm' co na len lemat Powie msĘPne dode po!o'
lenie' swoją diogą b .lŻo jestem Ćiek w, jak odbiera lłfo'a k7ólofoq śrÓdÓwiśko, o któIyT
{ książĆe ńÓwa' MÓże tÓ właśnie rcdżj nÓbilitaĆji t€go świata' które8o my zuPelrrie nie

E.Z.
Twoje radio 'Ir'Ója 'Iv?

Na Psno TvN Ł to jesi stacja, kóla mnie może zająć o k dej porze dnia i noĆy,
jestem Prawie od njej u'eżniony' Do pozostałch za8lądań rażrj rzadko, wybielan
rż m jarjś -aś filń godny obejzenia, PÓ Pfusfu ju ńe mam aa5u na lak ryaną g'€tą
roz!'avkę' chęinie sfuchan nuzytj i lubię, jak ni coś ProPonują, dlate8o shĆham ltójlj

E.Z.
Mówiliśmy o Twoich wczesnych Planach zawodowych, już dawno myślaleś o zawo_

dzie Prawni*a. slqd ta n}ćl?

IC M.
sądzę że się wzięła z obselwacji Potocznego żyoa. lMele razy słyyałem o źalach

ludzkiĆh, Ó PrtefujaĆh pÓd adrrsem Ędów i Plawa w o8óle' fuza tym, że lo dziedlina
ciekawa i Pójonująe, jest FgQe niezni€Ińe ważm * społĆĆŻn€8o P!ńlfu widŻćnia'
Nie uk'{am, że chcę być timś znagąc)n sPołe.znie, c€nionF, niekonieanie żńÓż
nym' w]dzę sićbie w Pzy9łości w specjalizacji ustawodaweej, ta nie jest iak atrakina
nateńalnie iak PravÓ kame albo 9eilńć'
E.Z.

ŻaPachniaIo Polir'ką' Nie boisz się Polityki?

Nią ja się Poliryką inler€suję, w'dzę siebie w
nipw.lzię-n. i ryżykÓwn€' ]żŚt to jĆdnżk praca
z ludźmi, z Eudn}mi Prob'emani, a ja lubię być

roli Polityka, .hociaż wien, że lo zajęcie
.ie!źwa,wyńa8ająĆawiehkontaktów
wśńd ludzi' Moźe nawel jesten wyjąt

27
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się \'Prost do iakich uPodobań, bÓ nic są w młodym Pokolsniu ani

o$bÓwc w świecie Polityti?

E,Z.

li'k. PÓItycy an8iehcy, mińo wszystkich wad i krytycznyĆh Ósadóv Lubię $' Poljty-
cĆ PlJgnatyzm (ale nie ńakjawelizm) ]ak w każdej dŻiedzinie życia 

' 
lu teŻ powima

obowiąz}avać PÓstawa .zysta etycznie' W oŃG nńię Polityków sPokoinych, aównowa_
żonych, o8ladaja.y.h 5ię na .alą sPÓIĆczność, v iĘieniu kórej sprawują swói uizad'
NajsoBŻy jcś e8oizm i pizemst ambicii

E, Z_

Polityk, PrawodawĆa, histolyL lbgodzisz te rolĆ?

M.K
Ma m taki obolvĘzck' Nie wyobrażań sobiĆ PÓli tyka, który nie zna histolii i nie ro_

zunie Prasa albo ao nie Pokaii jnteryrtot'ać' albo co gosza nic umie wylożyć to8rĆŻnie
i godnic$loich recji. o właśie, cyceo] Prawnil! PÓlityk,mórvca doskonJly bchyba

E.Z.
Mateusz, wiesz, żc zginąl 8]'altown.a śńiĆrĆią, zamordowany plŻ.z żołnie|zY AntÓ-

M, T(
Wjcm,alewiemteż,żcbyłdlaswoichwsPól.zesny.hidlaPotomny.hwiclkimJUlo'

ry teten' Prawie symbolenr lePub lika nina i obrÓńĆ3 wo lności io sie liĆŻy baldziej
E. Z.

l\ióćny na chwilę do histoii' ]cst, Źy nie iest, nauczycjelką ż],Ćia?

M.K
|"i'. Ó-4no wr''l"' ?) w/ d. dÓ'ęlj po.'e' /f ''q|lo |?ebp uf P' tÓ' ?/LJ'

i' hĘ'' os' Fzebd ?7'iE.t ool'oo| l'o DooJ's I bleklywJńJ' n''' J-w..
hGtolii jak d oraźne8o ins bn mcn tu Politycznych PlzelarŃw chetnie Źybm eseistykę
i bio8talie hlstolyczne, bzeba Przyznać. ze zawieają wielką t'iedzę o ludziach i ePokaclr.
E,Z,

Do m*U ry n ieca le Pól ruku, J do P.óbnej ma fury kjlka na śĆie d ni. ]csteś Przy8otowa-

M. K.

J.sŻ.Że nie' I sądzg, Z. N dniu e8zaminu do]rzalości jesŻŻebędę mial.o do tcgo
Pewne wątPliwości. 1ó o8om Pracy, .hoĆiaŻ nie ńalnobJwiłem .zasu do tli pory' EF,a_
a'''|r l'Ud-\' e!l'.'eń' d- {\''n_''p' dPo.''l4. n'8d) -'''*''''ę-',"'''..
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go, co wiedzieć należy. Już te dwa ńidsią.e bieźa.+. rcku szkolne8o nauĆzyły nnie
scePtycyzńU w oĆeniĆ wlasnej r'ied7-y i nam $bie to i owo do wyŹucenia.
E. Z.

masz iakicś kon*rclnc planv?

M. X.
o.z'triście, najwyższy czas' Po Pierwszy.h dnia.h Ćhaosu i Pomieszania doszedłem

do siebje. Mań Plan PrzygÓiÓrvań, baldŻo skuPulatny, cał tydzjeń rozPisany na godŻi_
ny' sPorlŻiewan się hudnejnatury,bo wiem, że bedę musial Pisać tylko nJ PoŻiomie
rozveżony'n (większe ryzyko), a muszę2ewz8lędu na wybórkielunku sludiów uzy_
skać dobre wyniki na Pcwno Powyżej 30% z histo.ii, Wos i języka ansiolslicgÓ' cdy
byń o tyń wic.lział w I k]asie/ Pewn'e Plzykladalbym się bddzilj 1 tak sie .iegę, że nie
muszę Pisać matemalykj' Bardzo lubię mateńal'kę, ale 

'l' 
n'. ?,!.hadzi (bardzÓ PrzePra-

szanr Panią Flofesor Annę Wiśniewska' która mi okzuje nadz$y.zajna ĆieĘliwość)'

M.K
lÓ\'7Pn oh.hbd'd'vPlW'a.) hnPh}P"d"Tó\h ' oo?'hT ł c\)bc!'Jy_

'' \'b' e_ę L |P.IP|o|o&.inJl''l1'woo. n to'Pod tr'yc'',elo' la.Pod' iooo'''
te8o naj8otsze8o .o ńoŻe sPÓtkać lrdzkość użycia brcn i ją drowej.

E, Z.
T'ój .lzień .odzien ny ucz n ia klasy l I I w listoPadzie'

M.IC
q lu!&''lo,ry l! D/Żą9 slusznioj fuwet bylÓby Powiedzieć: doba wyPelniona Po bize_

8i' PÓbudka o 6.00, Potem lekcj€, PrŻe.iębrie 7 godzin - lo w uasie ln o wiele 2a duzo,
cho.iaż nie manr już części przedhiotów 

' 
Pozostaly 8lównie ńahu.lnc' Po lekcjach bic

8nę do sl'olówE m obiad i zamz PÓ obicdziĆ siadam do lckcji, boiąc się, że rvi{zorem
Uys'4da' Dwa razy w ty8od.iu clrodzę na an8ielski i dwa razy na tenig żeby nie utyć i nie
zeszl}nvnieć' ]estem Przeciwnikjen siedzenia Po no.a.Ę wÓlę ńno wstać i si! uczyć albo
PÓwtarŻać' wyjąlkicn są wyPlacowania' zcby twórczo Pra.ować, muszę nieć natcFnie'
nie, a ono w dzień vcale lie chce Przyjść' Żźs}Piam szybko i nie no8ę PÓwiedzieć, ż€_
byń P"-F' ńF./Jllcl P8o P'awd/'wP8o' 8lPboLPBÓ ' m!' ' 

_fu

r,, z.

Nic rvŻlczę. stJlan 5ię mieć PrŻy^vołe, Pżylajhnhj z ty.h PŹcdmiÓtów, które

'.nie Pasjotrują, z któryńi wiażq Przyszłość' Walkg o oceny zoslJviam kandydatom na
Plymusów, bo tacy w Małachołiance Ę, ale Pryxahie ułażanl,żeo.ena nie jest.elem
5a'na rv sobLei celeń ]estwiedza,zresztą w nojejklasie tak się właśnic myśli'
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E.Z.
]esieś za amnazjun, Ćzy PżpĆiw?

stanovżÓ PŻrciw Trzy lata w liceun to o rok ż ńał]o' func.pĆja otenletnja byta
lePsz i lo nie tylko dlate8o, źe PńBiańy ni€wiel€ się zmienil' a w gaŚie hz*h lat lr2
ba ÓPanować ten matelial, który obowiązy ał w liceum czteloletnim' Również dlatego,
że tylko w dru8iejk]asie jestjaljś czas na lozwijanić właŚnyĆh ŹintĆ!€sowań, wsPóln€
wycieczki, wiazd' sPo.t, naw€t na swobodne sPędzanie czalu v 8rcni€ Plzyjaciól'
w pierwsrej !.lasie PEej€ się ciężko, źeby równaĆ do Poziomu k]asy Przynajnniei ja
ciężko fud rF praĆowałen' w kzeci€j 8onią Przy8orowania do nafury'

Nie choałby.i aięklz}l liŹby przćdmiotów i godzin w lireum?

z tyn oshożnie, już i takj€st dużo, ale chyba ÓP]aĆałoby się w *rasaĆh hmanistyĆ}
nych zwię*szyć liabę godzin wiĆ.lży o lultuze i wPlowadzić zajęoa, które lczą dyśku
towania i Prcwadzenia dyskusji, moa naw€t pobzebne bylyby 

'3{icrenia 
z relorytj? Na

pewnÓ Ża nało jest 8odzin hjsbrn i Wog
E.Z.

Wdać Małachowiank w PłÓ.lo?

M.I(
ĘMić, żd widać' Po.lziwima jako szkola, nav.t z zazdrÓś.ią' Nie Lażdy ma szzę-

ście chodzić do lieum, którc ma za ŚÓbą 325lat' Malachofiaków widać też na kÓnku.
saĆh lok'nych, na olimPiadach, mówi się Ó tyń i pisze' .hociż moif, nie tak 8łośno,
jakby naleźało. widać trŻ MalaĆhow'aków w żyĆiu spÓł€onF, polity.znym, w sądzie,
w sżpitalu - wszędzie. s]ychać też nasŻ .hór i widać szkolne teahry'

E.Z.
znagz MałaĆhÓwjaków ze staszych rc-ńików?

M. l\,
oĆzywście, i to Ę naP.awdę śviehi ludzie, bardzo PŻy'jąuanj do 9rory' Plz€de

wszyslkiń więkgość moich naueycieli tÓ Małachowia.y, już na PieM9'Ćh Źjęciach
w I ldasje z dumą to PodlrĆślali' Romawiałem też o MałaĆhowianre z Panem Elbżńm
\|kżniakieńzca.lr wboe],PięlniĆ mówi o MałachowianĆ.' LUbię opÓwieści o nojej
lzkole, ńe'tytko w Posiaci ane8dot i dowĆipów,9m hisiońa szkoł jest ciekawa' ci,
kiórzY kończyli 2 3lata ten! jeszcre żyją MałachÓwian}ą, zawsze pytają: d o / Ma'a-

E.Z.
ska.żygż się m iałieś ńedoEodności szkolne?



DIĄLoGr MAlAcHowIAKów

M.I'
Już nią w Piereq łhsie oś mi€ tam Wilo, ale dżś ro nie m już żna*ńia,

wiele mczy hań du.ha i dyŚrżns' fu j.st miĆjs€ dla lażdego, nawet dla niePrawdoPo'
dobne8o dziwaka i odnieńca' Duźo nas, a j€dnak jest mi€jsce da ind}ryiduajjstów

E.Z.
co .hciaĘś ptr*eć młodsżyń Mała.howialom?

M.I'
Po PieMsre: nigdy się nie bać, skach to Ą doEd@. Po drugie] ńe odlLdać' :to o

t udne i ńePrziem€ w mateliale i tattiedF trreba opanowaÓ wię.lePi€j abrać 3ię od
rrn' Po tr2Ćie: wi€rŻyć w Śiebie' xo ewft€: Plńować d€cyzji o sfudiach nie wolno
Podejńować w FŻeĆiej łJ6ią będzie 2a Późno. Uśniechać się - łalwiej sĘ żie ż tśnje

E,Z.
rłJzwolilbyś rusŻyć MałaĆhorr.lanlę ż ńĘsa? Nie noźmy się rczbudować'

za żadne sLjIĘ świata| om nusi ru stać wie.hie, a gdziĆ ja PÓślę dzieci do liceum?
Ą.o by na]o 7 mśŻyń laquWlrm iąla/!?a(w' yhoddT'r ld.lę,uŻ k}brcram nó \l l]
Ziazd MJhchowa]óB w20r0 rotu|

E.Z.
Dzięki Malwu za ro;Mę powo.lz€nja na mfuft!

IŁK
DzĘ}i a MŃę, a]e u żłczenia nie &ięluję, bo njĆ wońo' odrcbifu prż6ądu

rczmawiali:
Mateusz Krewicki - ucreń klasy [I H

i Elźbi€ta cńŚi.lsla'zająĆ



Małidrownnka od u]q Pjekaśkie]

sll dl $ n]roNrrJ!.ę( bld)'ll
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PORTRTT TAPAMTFTANY
PROTESOR IADWTGA OZUCOWSKA

PieMzesPotk .kby]otrudngponieważlaniPrlesornieŻlvy*]arczdawaćlnnie'
.hóa'beŻPorvodu NjektórymwydawalasięnawetPodĆŻasPicn'szejlekcjidość8roŹna
i nieprzystęPna' PÓteń to U.zucie uśąPiło PrŻcd Podziwem dla wiedzy, seide.ZnośĆj

LekcF zazwyczaj wykoŹystane byly do ostatniej ńinuty nie lubiła namotawić
.Żasu' nfu Żywiła t.ż uPo d obania d o dhrgiego i doĆiĆkhve go bada nia wia d o m ości uczn ia
Pod tabhcą ceni}a raczel udziałw lekcji, umiejętnośćPisania, prace k]asowe sprawdŻała
bardZo dok]adnie, Zazńa.Za]ą. wyraźnyń. Żdecydowanyń Ćhalakterm Pisma uwasi nJ
mJĘinesie' PieIw9ŻJ k]asól'ka była bolesn}m Pżeżyciem, dowiad'$aliśmy się, że od
kwiecisloś.iiumiejęlnoś.iPisaniaoni.zynznacznieważnieFzesąrzetelnewiadomćśĆi,
losik. tekfu, Żwiczlość i ĆŻy*a jak lijyształ końpoŻycja.

lĄl s hJ.h U Pierwszy.h dni u' nowej szkol e nie n nieliśny roz P oznać c ha ta kterystycz-
ne8o *)rlu Ęni llrofesor ŻsEcała się do ucŻnia, jak do czlowieka dorode8o, .Żaseń
trochę kpiąco, .Żasem żaItÓbliwie' fu PaIu ńiesiaca.h \lszyscy jUź .zyhaliśmy na każde
]cjPowitdŻenie, k'źd], ńnezyjny żart, wPlalJny ŻUPe}nie naluElnie i z niewzruszoną
Powa8ą w tok lek.jiiPolowaliśmy na lcżde zdanie różne od o6cjalnych sądów i analiŻ

Byla lhni Profesor !!ielĘ i cickawą indywidualnoś.ią,niePizeciętnym unyslem,]a-
snym i logiŹnyn, nr ieli śny cza 5e m $fażeni e, że ba rdziej ttoszczy się o sańodzielność
nasz}th sądó$1 niż o tak Zwaną wiedzę history.znoliteraĆką' Ni8dy nie UnosiłJ sję
Z eńLŻ. nad Pięknem dŻieła, słu9nń.hybJ uważając, żenGwielkibędzie ie8o skutek.
UcŻybft]Pjęk.osamod7ielnieodkrra'ać:znaczącynod.zytaniemteksfu,czasemuńiĆ_
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jęhic?ŹdanynPylanicm,objaś'rienLe'nskomPlikorvanejneta'olylubz$róceniemusa8i
na wlaś.nvoś.i języka, klóryĆh sani nie dostize8aliśmy'

lłid)Naliśmy Ją .odŻienniP, bo codziennie b}ł język Polski, ńwnież w soboty, które

'"dJ b'b /\j|\lJl' ' d 
'' 

a' '' _(./lolr", .P.d'J''n) klę' ' no n','{'nr' '/o!u'
więcejniź Ż wychovaa'cE i nau.zyciclJmi jnnyĆh PrzĆdmiotów Prz}vyk]iśmy t.ż do
te8o, że nl8dy nie oPus7-czaIa Żajeć W casie nroich cztetech lat w Malachowiance byla
nidÓbeĆna tylkÓ jeden dŻień miała gryPe' Przyszla zakalarzona i lęszląĆa Ż tÓiba Peln.ą
.hu*e.z.L odsunęla ostentJcyjnie bŻesło jak najdalćj od Pierwgcj ławki i Powiedziała
z kamienna ni'ra: od ,.!o 5'e 

''. 
ł r1ifi' ,alanlinst bnkuie.iz! r nrahlzc ko1nz!] sĘ aąuJtzaj

ś 1 ill ci }, I nnńD ż! liab! ń'
Niady nie zaj'norva liś'n' 5ię na Pohkim odnbianien innyc\ lek.ji' nie ze strachu

i lie dlale8o' że l}ni lłolesor Pilnowala. lb, o czym ńówila, zawsŻd bylo tak Ćmnc
i ciekawe' Że sŻkoda bylo stracić nał'ct jcdno slowo' U-yła w nicłatw],.h .zaiach, naj
Pi.rw w biednej, nieoPalanej szkole' PoŻbai'iona tak jak i ]ej u.zniowie Podstal'ol'ych
Pomoq, nJ{et PrŻyŻwoitych zeszyiów Marzla jak słuchacze. tak jak oni osz.zędŻał.
ka'dą kallĘibjedzila sie ńad znajdowaniem tektóN. Poteń,8dy Plzyszly trudnc lata
stalino}'skie i ŻmicniÓno kanon lckfu' wicle nŻy stawała Przed trudnyni Problenumi
l'yborón' i ilt.PrPtJcji, ?!x5zc dawala s.bie Ede, ni8dv nie ule8ala nachtoń j nj8dy
nje narus7łla swo]ego i ucznjosskjego kodelsu elyczne8o. Baldzoja Ża tÓ sŻanoa'ali
śmy isadzę,Ze o tyń wied:iala' zcalą Pewnością nau.Żyłamś,źcżadna władza ni€ na
Plawa niJZ.Zyć żdolności samodzielneao myśleni. i nam nie wolno naruszać Ptawa i[
neao.Żło!!iekado5a'nod7iel're8omyślenia'Możewła$rjedlate8owynieśliśmyzeszko-
ly szacunek dla uczciwe8o ijawńe8o rorńułorvanja są.lów oraz rv.lc kjcloNania wła_
snyn losĆm i8otowość do kontcłacji żccŻ]avi9tośĆi

Ryła hni Profesoł w najPięklie]s,ym znJc,eniu te8o slo$'a' c7-]olviekieD dobryh
i serdecznym'cho.iaż ukywaIa tostalańnie _czasem w kPinie, Ćzaseń w ironii' sadzę,
że .h.iała Za.hoa'ać dystans bniccŻny dla ukŻyńania niesfornl'j gomady w Poczu.iu
obollia,ku syste'nJtyżnejnalki. Niemożna nas bylo oszubć: ś$ietnig wiedzieliłny,
kiedy iodzila się o.ena dostateĆznajako dard]J niesz9e$rika, któ'e'nu już lrudŃby}o
inac,ej Pomóc i jak baldŻo P'cźFvala Pani Pńlesor wszelkje klÓPoty s!!Ói.h ucŻnióśl

UdzialemlhniPrcfesorożu8oilskiejbylydlamaty.znePrzejściavojcnne'ŻnJłym
synkjcm PlŻcŻyla PowslanicwarsŻawskje i obóz w lłuszkowje'sllacila rv Pożldze War
vawy ('vystlo] uko.hane kqążki .enn. Pańiątkj iodŻinńe, sPłonal też rękopis ]ej pia-
cy dÓktoskiej, Pośw ięco n.j Ale ksa n d rowi swię to.howskiemu ' W Pło. ku zaczynala ży
cic nicmal od nÓrv.' otÓczÓna tńskliNą oPieką księdza se]'eryna wyczalkorvskje8o' któ'
ryzol8anizowałdla Uchodźcóv 7 WJśzaLvynatyĆhńiaśtÓLv. PomÓc' PlacÓa'ala baldŻÓ
cięŻko' bo nidlatwo bylo ukzynać się PŹy życju 2e skonnrej PoEji nauc?łcielskiei' ]ej
dzień PItrcy koń.zyI !ię Pżez dłu8ie lata Po 2]', gdy kÓń.Żyly si-" lekcjc w LiĆćuh dla
Doroły.h Mino to za.howywala Po8odęducha i chociaż Pałzyla m światdośćs.eP'
tycznic, P'ccicź uczyłJ nasoPtymizmu,a Pze.le wsŻystkjm miłości do R]kLj, oj.zy*c

- fu lvicl latach Ód ('yŻl'olcnia, w ro|u ]9ó6, sędziwy juŻ wówczas Profesor JóŻel



NAUCZYCIBLE

N.v Pn@ Pbbdet Rdd! P'dn8%rzn, z'eęlo * o eodżini. 15'00 yn ŃŚ1.8o
lulasÓ' ąlo fuŚ r,t u o 4 27 oŃ, ,ie atsży',kn fuhń' DrÓlokonnńh ,fu pnśĘ ąft*lofu
s! a|ddzkiega uni PdłÓfiiŚtkd z wrŃafury'wł!łybyliśfry brrdfu Porgsvńł |o 5ldIdclt slfds.-
ńEi atuqcji i po Ćięi*hh pruż!Ćirć,L których l@ fuń ni. owędził, ae!fuĘ sĘ aięLilL u |ol"
s*i.j' @lĄ 

'łók' 
It L Brb ńfulo ]z! fu t ćh, d pÓ]onBle' h&a iih wbka' 1, P.fuNj

.]fuili ąptl*ty funnĘ'
D niżwyłla łłt&a Z śl'd'ni łą ńoi.i lłllmidd - IŁŃ ]adwigi ożu8Mkiej' ó9

Potokól PiefwsŻe8o w woIn€i blsce PoŚiedżenia ltady lbdago8ion.j Malachowhnld
z'chował się w dolśuńenta.h Ma}a.howianki i daś spdżywa w MuŻ.uń sżbln}m'
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Rok1953 RadlPedrEogieńaMałi.houjinE

sjed'ą w Pieruszym rzędzie (od lsgj)|
protJóz.f (inskjelvi.z ńzyka,Pfuf llentyłŹcie€iPl€wio nalenuLyk,
prct sGnjslawa Todllgben - Ćheńia, pÓr z$munt Weldenowski _ Dyrekkn,
fizyła, prof. Mana Fan8ft biolo3ia, PrcITadeusz Kllyloiiż wy.howanie
fizyoną rjysi'Ta MaŻowie.kŻ jr?-yk fńndsu'

stoh dĘin Źędzie (od lewei):

Plorl(aml]ankowski histońa'ięzykla.ińskj,j92ykan8i.kkj'
Prcf (azimien K,wa - jęŻyk Polśkj, Prof. Wieda$a Dzik - PzrpoŚobi€nie
obionne, Prof Mana ołÓmęc*Ź jęŻyk rcsyFki, PńfJó2ef3 Btudnicka
ięzyk la.ińskj, prct Anna Ehrgnkeut_chilńon - geogańa,
pmf' r.JysqTi ]inkowska - jęŻyk polskj, PÓt sknnhw slef'ńlki - fizyka'

sloją w tzecin Źę'lzie (od l ej)|
prot sabin; cŻfźak - wy.howanie fizy.zne, prot j'duj8' ofugowŚk'
j?Żyk pokki, pnpedeutyłJ nbzolii, Fot ]er' Pia*k - iysunek le.hnjcŻny,

Piol DanubNicsfu.howska chdńia,protslanisławroziński m ematyk



oJczYzNA TO ZIEMTA r GROBY_._

oiz]/zfi to Żbnfu i gń}|' N o,l! t,r.r PrńĘć, tfuą ż)Jćie'sĘjjasenlencja Margalka
lerdyfunda FÓcha PÓwDca z kiżdą r'ażną chwilą hisloryczną, odż'nva Ćo rok w listoPa_
dzie, gdy stary zw'czaj na ka z uje Poklon ić sję 8robom i wsPomńeć naszych zma.łych '
Pokolenia od.hodzą wedlu8 ÓdwieĆznego PIa{a i 8o.lzimy się z nim, Pamiętając o wla'
snyn czasie' który także kjcdyś stanic się czascm minionyn Żanim]ednakto nastaPi,
obowiazek żyl'y.h n a ka7uje chron ić Pan ieć zna rlych, nie ty&o 2 Śzacunku d la n iePo
wlJrŻal'rościi8odnoś.ikażde)osobyludzk]ej,takzedlate8Ó,żePoPrzedzilinaswlańcu_
chu Pokoleń, że zawsze bicrŻĆmy Ód PÓPu.dników, ż€ nie lworzyńy nicŻe8o żuPĆlnic
|a nowo. Najwi-AksŻym 8cniuszom Przyświe.a} blask Przeszlości, do której jat dÓ P'Jn
slofu9o dlżlM l1Ódn1ldti n[0ą 3ałąź nau liłil

w nJszych 7kolnych oby.zajach zachowala się pię*na tradycja odwiedzania 8ro_
bów nauczycieli j wybitnyĆh wychÓwanków MaIachowiankj z okazji 7-jazdów Po raz
PieMszyuczrńililen8estPanriqciu.ześnicyzjazduwroLul9l'1iodtejPoryPÓwtdza
ńy80Żtakim s]nrynr Pictyzme'n,Śkladaja.k('iatyizaPahjąĆŻnjĆzc zaPewnenajsłUsz
niejbyloby oaanrqć zaPisfm ńie]sa ostahie8o sPoĆzynku wszystkich ,narły.h Mala'
cho{'iakół', nie jesl to jednak ńoŻliwe. wracańy więc tylko nyślą do inion, nazwisk
i h!Jt7ł 7aPamięlanych u lat szkÓlnyĆh.

PodejmljaĆ trud odnależienia i określenia miejsc sPoczynku Malachowiaków zacz4
loń wicc Ó.l grobów nJuczycieh na naj('iększy'n Pło.k]ń cńentarzu Pży ulicy FnncGz
ka Kobylińskie8o 'hm 

Pochowanowielu Pedago8ów Małachoviankj' Niektóre2 tablic
|a8tobnych, 8lównie Ż ostatnich 30 lat, ziclrowaly się w dobryD slanie, stasze wyma8a_
ją EnÓwacji,która nalcżJłoby l'ykonać Ęk mi MJła.howiaków. Poniewaz rodŻńy zmar_
lych lakżc iUź nie żyją' ]esl to zada|ie Pilne, któle być ńoże zostanie ŻIćaljzÓwane
w lamach P'ogramu odrestaurowania zabytkowych cmeńrazy PłÓĆkich'

Na cmL'nt&Żu Przy ulicy KobylińŚkicsÓ PÓĆhÓwanÓ nauŹycieli i PĘcoMików szkob/
(numtrwsk zuje ,niejsce 8rcbu na planie):
r. ] óze f Karaskje wicz - nauĆz y.i el lizyki
Ż Jd'n'r'Ai-.l' **,r.ń ;'"r'li
3. Wa.ław WJligórŚki nau.zyciel ła.iny i $ckia. Kś seweryl wycza}kowski nauczyciel ]ęzyka hancusldego
5. Ks. Roman Ironczak PrĆfckt szkoły
6 stanislaw Kozińsu nauqyciel natenratyki
7' 5lanGława'Iódileben-nauczy.ielka chemli
3 Mie.zyslaw olsŻÓwski dylektol i nau.ŻyĆiellaciny
9 Ann. Ehrcnbeutz Chil'.o'r nau.zyciella geoSlaiii
r0 KJlol Jankowski-nauĆzyĆielIaĆin' językaan8iclskiĆ8oihistolii
11' slelań Rukkj nauczyciel grekj i łaciny
]2. Rronisłai'a stęPczyńska skretaŹ szkol],
13. sabina Grubesta - ńauŻy.jclka jęŻyka lńncGkjcgo

l9
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7
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14' ]Jdwiga ożugowska nauczycielka fzyka Polskie8o
15 stanisława oljwa - Pielę8niaiki szkolna
16' Krystyna Danuta Jankowskl dyrektor Lo dla P.a.ujących, nauczycielka języka

17' Maria ostrońęck nauczycielkn jęŻyka rosyjskie8o
13. HenrykPnieRskj na uczy.iel natem a tyki
r9 dr Władyslaw Kosmacińskj - lekaŹ szkolny
20. Janina Bo8danówńa - naużyĆiĆlka jęŻyka nienieĆkiegÓ
21' slanisława Koziclska naugycielkl matcmaiyki
Ź. ]a dw i8a Krys lyn a Mazolviecka na uczyciel ka języka łranc usbe8o
ł. Malia Fan8orowa - nauĆZycielka biologii
24. Ks. stanisław Fl8icbrj Prefektszko}y
25' czcsław ldźkiewiŹ nauqy.iel rysunku
%. Józef Biliński r'oźny
27. Józef Dobaczewski - nauĆzyĆiel histo i
2a. dr Alekander MaĆiesza lekalz szkolny
29. stefanja swis.ik nau.zycielka ajęć techniŹnych
30. ]óŻcfswiecik nauc,ycie] zajęć tech n icz| ych
3r Kazin]iera Kawa - dyreltoi i na u czycie lka języka PÓlskio8o
32. T'deusz KuryIowi.Ż ' ńarczycicl wychowańa fżyczneao

wkwateŹe oznac,onej m Planienunerem 20 zostali FoĆhowani dwaj uĆzniowie
MałachouankI Jan crabst] 2 k]asy vI 09lat) iTadeusz crabski _ z k]asy vlu (22lata)
bohalerowje odsieĆzy Lwolv.'

zdjęĆia Przcntowane nJ *ronaclr 4ł i 41 utrwalajq obecny stan 8robów Pro( ]adwi_
3i ożugowskjej Polonńtki' Prot slanŃlawy Todtleben - nau.zy.iel( cheńn, Pńt Ka_
lola ]ankowsk]ego - nau.zy.iela la.iny, histoiii i języla an8relskie8o ÓId Józefa Biliń
skil8o _ wÓźnc8Ó sŻkÓIy'

sylwetkj nau.zycieli i Pracowników szkoly vymienionych w arLykule znajdują się
wostatnim wydani! nono8ralii Malacholvianliz lołu 2000'

%waizyshvÓ Wychorvanków aPehje do Małachowiaków o Ópjek nad 8fubani nŁ
UcŻycieli i dzielenie się infoltacjami o mrcF Pochowann tych Pedaaogów, którl'ch
mieis. oslatniego spoczynk nie udalo nam się odnaleźć
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Lrcn śiwińskj, wy.howanek Mała.howimkj, Przyja.iel śp ]3klba chojna.krPgo



ABŚoLwENcI

IPSA VIRTUS PRETIUM SIBI

osienn.Śt€go wrz€śnia 2006 i oP!ścił na ż.wsze Rodzinę MałaĆhowilków
dr inź' ]akUb cńojnaĆki - Abśolw€.t Pierws2go Powo,enn€go ro.znib maturzystów.

Byl MalaĆhowiakiem najłiernieFzym z wiernyĆh' PBwie codziennym goś.ień
w swÓjej szkole Pż€z kilkadziesiąt lat' Wśńd wielu licznych obołiązków j zajeć zawÓ-
do('ycl! nautowych, sPolecŻnyĆh Żawsze znajdował dla Malachowiankj czas i dne*ię.

l'ło.kowi znarly słuzył swoją wiedzą i czynem jako Przywiązany do mia{a obywa_
le| dlu8oletni PrĆŻĆs %wJrŻystwa Naukowe8o l,}o.!jegÓ w lata.h 1968 2oo2, a lakże
jakÓ injcjJtor *lkonania koPn bez.enńych dizwi rÓmańsłich Katedry PIockjej' 'Ii U dzil
sig ]0 lal, Jby koPia zabyttu ozdobiła wejście do Płockjej świątyni'

Byl ś.P. Jakub chojna.ki t'ybitnym Ploc.zanineń, lecz PP€de vgystk]n MalaĆhÓ
Njakiem, or-"downikienr 5Praw swoFj Ykoly na forum mńFkim, or8anizatoreń śił wy
chowanlów PŹ€d kolejnymi zjazdami, był wsPółiwórcą dwóch wazny.h uro.zyslości
jlbilcuszowych: n7_lecia w rÓku 1953 j 300 l..iJ w bku ]930'

I%.hylając 8lowę PrŻcd życicm, którc jUź uPłynęlo, mówi sję zazwygaj o sukresaĆh,

'lokonaniach, ÓdŻna.Żeniach i talś wlaśnie że8nano dI ifu lakuba chojnack]e8o' Mała_
.howiacy winni Powicd7iećwięce]: mają Mu do zalvdzięczenla zachowanie Żabytkowej
. bJon'''7lojL |"|.'b.uoowP a P'^ d|')' } n P"nlel''a /.'liło'' aho'P P' :y.
v b'.''J 7n jP8' do Mila.f Ób J{' W \' lL' - d1b.h o''"ń.{ c'i c' koly Pol.e.

DŻiś, sll! łanry u ńm;1sŻkaĄ/ nŁncj, kłólą,kot]ńliśny uradą dni ehłapiąll]l, ,ll nnl1
i0 4 nlk4 pokkih losófu, ,n!ś1 fu s bi.sn i. ku Ęin, kl órz! żrl frładŻilńlz!|ll1 idenlóu stąi

zrbieftli i |ieśli jŁ plańąk .1D końca ŚEich dni B]lłD idl wiel|' ohi b@lz)l]i i lualzą óu ś1Uił!
asie1i |lzlkź i i |żllnim Pakok'|' któft P2ż osicrl slllcći uęl1fumt! i plłz |6Ępne adfu'
1aft b|dą ŚÓłi,iInl bj zirń,i i łaŚa pirstouski.ga yad!'

w kudach i haIasach w5Póląesności tludno się nie zatrzynać nad Icneksja, takna_
iÓdÓwą i iJk unnveElną. Po latach, klóre uPlynely od napiŚańa tyclr słów, mÓwi się już
i'rac?ej, oszczedniej i ciszĆj, o va ośĆia.Ą klóre kształfuje gzkoła, ale nie znaczy to, żc
PomniejszyIa się iĆh Enga' z PetPeklylvy lat pow.a.a ze zdwojoną sitą Plaivda o viel
kiej misji szkoly' którq Powolanień jesl dawać wiedzę i sl/że śui|łcsa asnin plzlirźni

W lej inlenĆji trudził śię ś'P' d. inż' ]akub chojnacki i tę je8o ńądrość i dŻiĆlność

Ztz4d
TÓvdzyśtwaWychowankó!' w.howawcówi Pizyjaciól

cińnazjuni Li.eun in' Masz. stanisława Malachowstie8Ó
w PIocku



di inż']AKUBcHo]NAcKl

s'P. dr inż ]akub chojńacki
łłód rbsolwentó$ Małachowianu



ABsollłlNcl

GDZIETECZASY?

(lakubowi chojna.Uenui du.howemu wod'rejowi wyĆhowanłów MalaĆhowianh, na osjeń_
rerlecie na9ej niezapomnianej 'budy" len wiPr9 poświęĆan')

zńirńło nan się to miastÓ, i ńe ren t! już uimat,
Gdyśmy swawohi.hłÓPcy,
z fanlazją Po fŻuĘkcji strzeIaLi na wiwar'
sposlądam, iak ulicańi p.zćwala się t]!m obc'

ol4ilanb]a. -a*slonelzne w@a' oÓĘÓ PJn)m dni.ń o.ręFz}fi'
za Freń niżbo8oreje w PłÓni€foaĆh Petrochemii'''q niaŚto nasze8o dżecińŚtwa, lto cię tak odńienił?
TPnPu.PelfP.Łń 4! Prześ'y ookÓna -y' loldld fnio..'
Pamięlasz iÓz laon'? A brni jak Podzwonne
dladni.ady nas po Plo.lo zfasonem

c.lże lm Ćzas tak blbk i rak odl€gb,,
8dy świł Podbłalśmy jak Pilkę z okzyl€ni 

'hu.ra"]c.ly dwój€ bńl€ń z al8ebr]ł
l{2 czwórki i Piątkj z walĆa i ńazlra.
Którń z Plzia.iół Śię ocknie Pewne8o wiĆczÓra,
oczy pzettżż i zaPyta: "węo|dj?MÓż. io wszystko się pŻyśńiło7"
A jednak by'ło, było, bylo]
ln pól sfulecia chloPie mił,
jak te szfubackie lata się śkończyijł
L€cz kiedy wkrótĆe węd!ówki ziemskej lreŚ nan minie,
l'oĆżąĆ w Nieznane Po sŻĆŻ€blaĆh na Niebieshej Drabinią
u.mP-hąńy 5ię'}M'e' boPŹecrcŻ i wow.7a.

żP Płock podalądać będŻi.ńy nadal z futurun enĆfuń'





w PIĘćDzIEsIĘcIoLEcIE

30 w'eśnia 2006 rck' pięćdziesiąt lal i ĆŻtcry miesiąe od dnia' w króiyn DyĘktor
zyEmunt l\tcdenowski wle.Żyl nan świade.lwa dojŹaloś.i' spÓtkaliśmy sie w naszych sla
rych nuncn, aby wsPońnicć tiniedni dni m|odośd, nadŻici i wiglkiej ciekawÓści śa'iala

traz PrztsŻlÓ nas lub Przyjed1aIo Ż dalcka dwadŻigś.ia koie - Polowa z 5] kolezanek
j kolegól' którzy w ąeńv.u 1956 rcku otŻy'lali śivhdeĆlwa dojizałoś.i' rłielu Ż nas już nie
ma wśIód żyNych _ oas ma st'oie nieubla8ane Pnwa. cŻę.ć nie Pzybyła z ważnycń P.Zy.7łn osobi$y.h' z niektólyńi nie nosliśmy nawĘzać konl.ktq tozPo9rIi sĘ sd;ś io

. w vm,'E,r7J,.em..id7,n lv krrF?em.oJJradbyt uFt W. pv
d, e h\'omJiaĄ pża Hin'!l.ow; +a l lleo7'mtl'

RozPorgliśmy od Mszy święlej w KaPlicy Milosicrdzia BoŻe8. sąsi.dują.€i dzń z Mała
.howianką' M9q odPnwił także Małachowiak o rok od nas siaEzy ń' Piot i1bjcie.h

fule'n 7w iedŻiliśmy Mala.hoNia nkę z młodszą koleża.ką_ EI4 ciesiekłą.zając, króra
Pnclje w Małaclrowiance'

r.t t.t,dt.r t01 ,ip,id.- J7s1,o1\!'p,/yoltJ
I .- o,w'\loq)mlol,lu o7v rti.. B' i.L, h.. ". n... j,,rL .ie,o..u.; dtusp:0ldl d. ' ' oounlow"'' dn'r''dl'.oho /".ts "'łly'7-'o']uo]ol1u-]o'o ranamod-']^'iwv jleLl ul1dwo"\'-. ".l''"."ń''foj

audno zebrać ivszyśkie wDżgnia, teflekje' wsPonnienia Edosntch i hudny.h aodzin
w Małac]roldanc. WsPólny'ni siIańi PlzyPonnieliśmy sobie własnł am3totką Pioscnlęollo}L'}'o9ib.'ndP'.Jtn _0 l_''Ó^dkpfuwn "MPiW'o'l) lofu ;L''oo
I L'" ompon, $. I 1 u^ke !^roirel w, pb..]J. P"5, I b?n'dt !h)D....

Tdk kaćhrn! nąsze ]niiła asPalirłl
'Ii" sk? zbaą, cho]!lk|, Td,ds!],

Wsżyslki. titifr lak dobn Żnd"c
\a Hęa " .l L( '\i 1)r nJ l

BardzÓ .icł'wą .o na lo ńłode PÓkolÓnie MałaĆhowiaków?
lJlzyPonnieljśńy sobic teź Pierwve w Powojennei MalaĆhÓwńnce ważle dośWiadĆze-

nic adyny.zne - lvystawienie ła8menlów &ła ti dt'tr lv kinje (i zalazeń ówĆzĆsnym te
ą\ ]' r''' t'J a'''l w Pl 1dJb)' Lo'Lunó' 7 - oli i w P'ol' ol.' vch delo'..'..h
l'j' PdJ"h(niA .'l uo$' ó!d' ą |ocnr..ńił.' \ł . P .7d P?)8olowalJ' _PĄ P''! ó_
ła Pa ni Prcfesor Ma ria ostrońę.ka Krcni*j Ma]achox'ianki ni. zJchowab relacji z bso wiel
ki.8o dla nas w'daizcńa, może dlate8o, Że byIo nieĆhętni€ widziare Ż puygvn pol'lva_
n y.h DŻiś zaslu3uje na odrębne wsPom n ien iei * lóre Nkóte wspólnie odtwożymy

UPĘwaIy godŻńy spoik2lia, a ny ńznawńliśnry taŁ jakby od roz{ania dzielil nas
dzieńalbom'esiąc znikly naszĆ P.rtrely t{PółŹesne, byliśńy znów młodzi, radośńi, pclni
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wielkaj€slPoĘ8iPlłaźniilatńlodzieńczycn,wieIk je*siławsPomnień,nawetwów
Ćzas,8dy pańięć Żawiedzie i! odlwarzaniu szr+óló\' wa o więc PÓwnraći ]va*o zoba-
.zyć przyjaciół re szkolny.h lat' bo jest w tych spotlaniadr sila, uok i żrl''otrość dni, które
zde.ydowaly o Ćal'ń naszym ży.i! Do zoba.zenii ńa XVII zjdŹdzie MałaĆhowiaków za

A Ń lista ug*tników sPotkinii:
sabina Mę.łalvsk jarzyńsl<.
sławonia sakoNiĆZ_zćltowska
Elżbiela Bilińska Donmh
Anna sŻatkowska_szParadowska
Alina szulc'BanaŚzsska
Aniela MalĆiniakłbjtalewicz
Urszula ozimPk zóltowska

Daniela Lgwandows*. WłodaEkr

Ktyslyna G}'iazdowi.Ź

lolanla Grabska-wernik weiar

Apolonia zdrojewska-rro janowska
Hanna Molylińska KowakLr

Mafur/'fi ]956 z RadE Rda8o8iczną
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w KsĘdz€ Iłmiąlllowel Mala.hotńn]J rcsbtiliśmy zaPiś:

ia Ńlń\Aa' 7'€Ęó

tl dnL,r lrxlu:'cigćaoio d9 ąleh grłLąka

,.o Pr' '''.L @ llt1aoą'' ""o{'lrn|''1"Ą

nJ.rshb a}ĄĄ^ l |ęĄ wi9 llp d \'lVJ"
yr"""n lq Vt;51r {r'lr'1\, '!:1c 1:\tu?
łto łioa",or" 'v'?"el^'a ^ąŁ 

ou

vte*^Ą |a+o 
''^'o"^e' ''^^'ołt'^|n ' *?^'ą '3pa^1'Ę ^lo'

Ł*0łł ł',,dl"" l 'o'1o'r- 'ńplLv1cL
,''\ 'nĘ,,r" ód,* uIgenał, - 'tl'\ ' ""b",t"r" opu\ |)tl{wc,lE!ł'J riąĄ*
kQ-),".."', ".l ł*^- sa-"'sLl-.,t
A. (ArotNrvo-{.r"iq^{^(,.lfu r:.\",t!- \-: tL - t.,. , t4'fu':}'q Ś,.p''^"'tP . \i"-Ł in. ({ un$łl!r*\,xL J-! r ćo.tlt-\ & *lfu ł,.,'_' i;!"rsź"ą '6ł*o&,!L

)-a- -tu "-*.ą- e i ią"j-:I-
d".ą.t!2ł|Ó 

'łn s!.hń4fultŁ
ur -u{q ÓqŃ ?.j 1-{' J {_
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' Rok 1955
Na dzigdŻiń.! Śzklnyń|

I Źąd od l€w.i: Hania Dąbnwsk , AliM MłtusiłŁ Ewa osie.kł Polł zdrcjewska
II rząd od lew.j:Malysia (owalslin' UIa Amblo7.ieNicz, Halinkj Mikola]ko,

Żosia jankowska, Młysia osto sk2'
III Eąd od l€w€j: Halinka Melni.ka, Klysia cwiazdolvi.z, Ula ozin€Ę Bożenk Ra.ka,

k'sia Dzierzańo$skŹ, gawkŹ sakowi.z' Ela Bilińskr

MLŻ.uń ylolne o.Ź'ńalo od nd'DJa Ę'\owP lo_%'dfP '|d_'o5J 'o5b'

UcŻniowieMala.hoNiańkipopremielze h orad sfr 1955l

5Ż
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Ni fologralii od l.r.j Gtojq):
w]ćs]av strrelecLi - Hrabia
]olanta Rotenber8 - Tćlm€na
WladyŚlaw ŁU}ó9skj - Rej€nt
KlzinieŹ szPetulsk - Ksiądz Robak
staninawzejder Gen€rał(niaziewie
Iolmta GrabŚka zosia
Ierzy Glre8orzewslj - T'delsż
KysrynaDzidżfrÓwś]<a Podkomo.zyna
v|bj.ieĆhz!}!ws]d fudkomorzy
Bene.lykt zomnerfeld - sędzia
MirostawcórzńŚk c€nerałDąblowski
gawońnzieliński Assol

zdzislawPantowsłj Protaży
Józef rłzybylśłj vlbjslj
Każnierz Dolobek - Gdwży

w @ekiyan'u na następn€ spottfuie

t





w\NlKl Fc7Ą\4lNól{ DoJRŻAtośCl W sEsJl wlosENNFJ 20or t'
W LICEUM OCOINOXSTTAI CACMlf
ifu' MaEz' staniŚława M.łachowsi<i€go

w sesl i wjosennej 2006 i przyłąPjlo do cszaminum uńlne3o3o9 absolwantów Malacho
wnnki, .o nanowi 0,6% wszysikich maturzyław w }'oiewódzl$je ńazowicckjn. Naszg Li.eum
ndrp ) dog|p. r . tndttrq/.o",,-.' ,. .7totpo,do3,f.

Ibńjewaz lylko 66% R''*kich mallr2yłó v wojcwódzlwje ń'llviecrim lkoń.zylo ]ic. o8ólnokn'l.ąrc, asdne iest (iam, 8dzic lylko pozw'laj4 ni lo dostęPne dinc) poń yha-
nie wynjków naszP) szkoly z wynik2mi inny.h li.eó{

M in in uń 30% Pu nklów 2 Fię.ju eR. minów obowjąŻ |owvch uzvskalo 97.73 % absolwentnv
'ó7onP . 1 dr.l' B'r7 ! d l /;'L'o :o's." 

"b'o w' n'' " 
y ./'', 1lyPow, ' qd73o_+ "b '""n'oh "owo5oln..''''i' ''l l\' l'n ' lż"'';'r

'"b'l'Pu.'.l's do '._brcm l o 'ÓÓ17-30nJ'p'ń'1v''P?o
mioóv 'b' Ą''/(otvy 'v|v"ł'j 'o'''i v.,

row- i P,.c .4 ,y
''b o11" l'' ' 'ocorol ' '3"s/ [drcłlo-"5o;"J';''_
U MaładrolvianĆą PrZy śFdniej dla liceóv \! wojcwództHie d,5ł'

ad)': Ę l ]%. oĘ o'_ mnv' 1 p' "o'ow" |'' N' n r' Po7 Ó a.Pooł''$owyr L('''o
'7' L'l wy' ś\^^ 

' 7.v)'n'l '"onyl''' ''ogo'U!7''l q'1'"vdt.r / Lo rn\1 r'"oeh .,tyFrwtnr / ,.!\,...ro- nr . 
^l-... 

,.. ,i.., 
"d' d P ""pŻ'P''''odw l'_lj'L7]'vwltvJ.yoJ''w"p'F'ęl'' jrc" j"|"_

lt] 4 Lm j/lć l-l"b' j''lb'o'o8' 8AoBrj''fo'l h)' 'tyr.'7óo kilka.3ś.ie Prcccni od łPdiiĆh wynikóv liceów na MazolsŻu' JesŻoe lepaj ;yslada PoŻy.j3' . 7lo!''}!''onIdo ńń'4 '4v'hdI|'7lo'U a ' h 'po" \'.Ó."'.7j"
! ll}'!l'' J'.4ch' z.zcgoJz5 w ll'\ <b dŻosysolej

7 d]'r'i'' L óg]ó' vq P'' m' v' l o'7ep Uq:J'J' l' ] 1' Po7!o t " .o' ldhowJ j'J'i'.
xi"v"t"'\o.'ŃJyL'/\n' .k'"'l.'osóm'il''ąJ'F1'

p^.",dr.,.r.eso,.,ns!p.t"go,J.
.J.,no..)1.. , "nu,7r,. ry.lo 17

*'1"" 'P ;"i'd 
' ; I 'vY1 ": l' _

ów na Mazo\śzu ]eś]i.hodzi o p.zy.lg szkoly odniesioną do norm ł3ninowych dla wyynkich
vkól Ponad8jmnaŻ]allry.h w wojeNództwie, to wynikj u Wy kich cgŻaminów Pńani.h na
Poziomie rcrsz..,onym sa na poziońc o mjmniej Powyże] łednjej. V!\,niki Ż jgzyka polskieso
plłnuą lvlała.howjank9 w k]asie najwyzśzej, a z biolosii, scosralii, matEmłyki i wżdŻ' o spol.
.zeńł$ie'w L|asic Lr dzo w yśokie]'

BÓ8dannlański
(oPncowańie na Pod*awie dańych
okrę3owej Komisji EszanńmyjnP])
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PARNAS MAł-ĄcHowIAKÓw

Hanna Hejke_Moizesowi.ż

olc7\7NIl lt(lL' MAI AcHoWlAN( E - sFR( Ę
soBIE' BEZMIAR MoRzA l ŁoPoT żAGLI NAD GŁowA

B/ l jcs mi blku z d ó.h Powodów: był ja} ja Mala.howńkien i jak ja lełarzem ' DŻieliła
ns różni.a iednqo Połolenia byl rówieśnikien moich rodzi.ó w j .'owieki€n Źasós któlvĆh

bo by 
'o 

Jid ' N.%.po8l]rly' 7omd' i wÓ' '. 
'olup'!,' 

1rlprcw.

DyPlo- e a'Jd',nd 5L Jów]l3r.l'LP'7"dho:ndwĄ loen vPdydnPj k w"'.a
\' Mlod rc p" F3oł|' dmu aPdy.d L' v'Ówl]" Lrc ologk }' ł'r h Pry'lo-' po.x- l. żl 's.nr 'p'ir1lówd' l |'_n h {odro' }mtv" 'an''' a I lPoló1v'-J_j) ' o ob '

rrl w "td pot,L h hLd r 7o.r zl
panii wŹaśiiowej, Pokm zwyklą drosą wszysiki.h niePosodzonych z niekolą w*ąPił do kon'
sPłrcji i jako ofiĆd 

^K 
Krśnioył w akcjach wańzawskicĘ gkolil młodszych k lesów l Przy

Po. P,,J! d'4mry!. n! ni .:.
']' h j' UJ'ooo'"rfl | J do FBo p'"l'ą' o /.r' r o'" i' l." -!ala',' :'',J-:','

ocalal, dał świadshło Prawd'e rv kiąż.e 5d3'!5 Młł,si sldanej w rcku 1916 i nisdy l!ż
nie NŻ|ol!i.nej; Pelncj so.lnoki i h'lu oPsvkś.i o dnD&ie reiaża' kló*s. Fżż*;śń-

nd p ó\. ł''t'll.rU opo{e'. o ob;;Ęlu l"o,a
Lbj" n ad'''' Lrc'Jx di"Ł o'L''"'h'a{ 1' |l o'. dr L; l.o.'.j 1"p'''' "'"ojr'/_nym IaPorcie z oświgcinia rctmistz włold Pile.ki:

My ni! o k|ndl )nyśIŁliś"1y.u lrsla w vsiłfu Pn ! rodznulj urbŻ!]liśń!ł !] k' b! rt ,niuĘ j
fuć b,r.nnl P!'lkr! lil do unlki i a lD, br jrk ńinirj al1l1ać do krńin rt ń ilh 

^1,;iń 
ńIski.r;

r lżiln.4Ś i b\irwl ŚĘ fukn
Mnie,lekazowi asu spoko]nqo, vydaje się niepnwdop.dobny i odle8ły drańal bezsilno

'' ' l' L ł^ ooo/ox\(t -lo.ŃĘ Po7bdhiÓ1v(h e!4l op'r'd1.os' Żm' ";;).F. " 'J.*'-"-Ó(''Fo'''ntloq'yow"".''adoD'"yĘÓi"3oidolk
i l'ybolóR llłdasaloby się, że Po bk .ięr.bch Frzqś.iach budno Powń.ić do świala, w kiólyń
istniej{ zwygajne dni z*ycżajnej Pn.' drobne zmłej.nń i ndoś.i' Xb pŹekÓĆżyl w źviiu
bnmę, ńaPi*m,4/l.'t ,tr' lzj jŹko wlęzied z kudem powracal do rcdŻiĄ, do nornaln*o

Doktora /agielski$o Żbawiło iego l€kłskie posłanni.two' Na x zi€Ździe Małachołńkó}'

' -)'\o 'r'sa,1oa:'J ',t'"'. C)'łi'n''
r JJ H?' b']n 31lb'"!'.ad ''''']'l] n'\'\'d'' ton''! 'L'ńł-zh nn|) na d.R lnh nraij orlki i Prn t:| w kańeL k inoi" obfuiltżki!ń itł t6f: ekukk hr\i
'''' nJrn ' '\']'' ' ''' 'dal3a 'w'ra'ł p.'rd '! '4'' - l ''' po' rt' I1ob' : 

' kd''
Byl }'ie. di JagielsŁ lekaźeń' tak jak Pra3nął k ldiolqiem, znakomiiym sPecialistą i *I

de.z.ym'PŹłiacielem swoi.h pacjentóq by ircskli}}m oi.em i mężeń' 1 zawge był Małacho_ł.LPa \dw. tósĘ..3d\ ts.o7"gL?r: no(hJn.n ! l'"p'4Tr?dlno'J'o'""'y
d" { ] o."o "'\ol" p l]Ó n'1'].l/dd]P.i.' oo óy ld_) /Po7o ow e''am' fom'ł.''m!o
.r."\. "ou , trd..^.,7o ,.rL too .pSr",y;2LT
Przcz Małachowiaków kŻe.h PokolPń



T

Lekau' ż$la', Poe'a humanista'któIyplz'hawal'żepióroulo'łłańułdlońMałŹcho.
wianka' o niei PŹede ws7ł*kiń pisał, je] dedykowal wĘkYość s$oi.l] wjeszy' NiP jc{ lo po
ezja waśzlaiu i €}sperynentu ani PoPis bie8loś.i Ńylu' cżyhń i .Żulę w poeŻii dl slańńlawa
Jagiellkiego Jcgo i swoją Mala.howiankę tę klóra osbdła nam w sercach na awsze]

PARNAS MAŁAcHowIAKow

a dzi4Ó1i szkd!, fuZ1nnhknc) nłodoxa'

cli'n ickóu! Mój Bdt, iaka b zr'ie yi

czy ti.iłl gddznr)n o\mć.o p'*aLń dzido,
Irrłi.nl &tk' ik ś,illkną Ętż4,

plż:]rzhbirfu nn źda ufu1ży ntdn|.
M!l! ądziul, i]cż l| szElóu lmżr\dl i ńd["!.h unft?
tb hjrl,i tĄiq fuldrn0rq!
Ni lłńb, w j! r'ić, kk i dzhjl ftj zie l,

wthklk]^ś 0\ Le rlszĘ , nńfl AI1na Mnkt
bE 0.bi! ąląśńy pl rta1ni, rda llnli zuidz!,
ńq] l,! sP!'!ik\]' kkLwżs\] kldł,
n14 nh dcnh itk dnn{| ra ńilIav.

w funż!] unn .], da lłórtj pn!,ołr żd\bra f!łrni kdPł.l,
ar dztń |Eb,zlturl 

^ż 
Pianan*i dunl! .ra łi

edn 14 fieś,]i ryt ski4 -Ballndzid",
ńasło fżysk( uiunoii aF!ź il' Tnk |n!.u]a szkak'

c \ Plłh! Śzd,si hnŁ ż!1nunq nr pątk'
Mr]achalirt! MzIi z holorun da h^tolii k!ąli,
pakr.lfu. palorlq kr iŁn1liplrl.i fuvl!Ą pan)ą*ę:
b!*n \rl,r pjl$Ii znakspl] ianljprysięli.

wl'naiąxu fu dzia,Ąr|, fu nk Nizltll pitluz1]
pńslrtj sżkiĘ, @! ,lrdzi, uMń dnuiyd) łlbu'
Pklrfu lrul lpnuiu nńĘpny lo|ladńzv
nli ldkĘ uculn l Mrhclrouiłl:ób.

Wie& 
^łn]n.łfu,iłł, 

Pow*ał dla uaaoE ośieństle.ia i xnl zjŁd! Mala.howiakóq był
darcm dla ukmh.n(j sŻkoly do[tora Ja8iel9łj%o' któIy mial zawsze nadŻieję że nasĘPne poko-
le^ia ńżlllrja bla dl,b|! hanlrji, śicd2ą i słdlislo nsżltl! leuć ittllszcn

U''s ółi{m y'lł' ' słowami z.mJ.Ą/ wel8rliusz zatyldowal dr Jag1ekkj zbiór swoich lity
ków poświę.ony.h rodŻinnemu mia*u i Mała.howian€' Nie dzielił ssoich wspomnigń na pół,
k .hal MahĆhot'ńnkł ]aL. PloĆĆa i ń i Plo.k F ko Mala.howiak Był pżeko na n' ż€ sŻkoła, ta
dy.]e rł(ła i lrok ńjasb' }'któryn pŹezył młodość, uksztahowaty co, yzź'ly jako ołowie_
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vł!9'dł.ńztwso hfu i h kolŃka noiL q Mkło nrdwsh,
@ kfui rt'drwnć gmńi z.tullv'
ieś Ę nzlu akuP@!]l!ćh a|i brunałnyt PnididŻ
u śB& do ńnie Pż!'z!o

ałulrć%po'nnidi,
i, ixk uiNr )]ń k'lilnin,

6nŚz,/ 1zł na Pfukk L
łżw@iąt ńi uiarę
u dni' któn md4{ !ę4

G1! d-lś Lh"a|pznlmn' n4"\5Żł' LćlłIln n
uih]qe nxry sł4z|u. i Śrnr. kani ią
fu k8ddłubmn ib.ifrie łazwi,
lśfriEr'fr rię ba nył ni,srJafru @ nnb g!łi-
żn są,1i?}l i ź. bunrśnn zea a frnh ziffih,
mztukta reni"L
stturti@ RAtu n&aś.i
h|Ę platr ,ifu'

sfuda, jeśLiu T\a 4ilasiddżiu pżlbrć.yż,ni uiny,
kĄ już sryk. gh|ą p* tMłę;ahtaą qzE7ln
nakkńu wi trskr@ki.1iz4łid1 Pól !ńi,,
t! niu śak ui n! ukfuł fuż itsze.ió T!ń*iega wzgó '

Iłrela Mala.howianki i Poela PlocIG, pomny żP w niejsaĆh, któr? poko.n4 żyły PŹgd nin
Ć'le Pokol.nią wśńd PŹegloaĆi 6zuk ł nadziej M PŹ'sz]ość, zwnGł @y ńa zamieu.hł l]a,
skhdal ńu hołd, snk 1w nim oiuchy]

Ki,,1r udand nĘ] TlnŚŁi ab'u sł v3ó2L
a księir. H"dżie sńua niśottfuy]l.kni,
snu]4 skPad dfuńi lajenniae zyuy,
bv znkn!ć po Ń|nd! ułM ,lrryd kdńnn|

Kin one! K|óż kŻpdnk, @ sĘ zd t! ąi?' Pl@i.pn rniked? cZł postatie z ńłtu?
Ni diadaieni, bn niń kll żrrići.'
wrfuiq zned do suaie, u łę nraLitl

PadfiŚ4 tjn'd l'rpn| b|u,lżony' Łb" 30 eAbĘl' 40Ś ndd n'4 lry mJ '
z aduńę 4ak pnza g.ab?l| pi4ło!^]ió mna|than
, gż4ą. kanień.iEkfr Pukqąj d|oni,
t .k/k, t:] dlżlt iuizię pzeszkki obudził z khąa'



PARNAS MAŁAcHowIAKów

wsPólnie z wielońa MalaĆhołiókami śł9ych roeników nó8łby powi.dzieć doktor slani'
6law Jaaelsłj, 8dyby żyl: wJłŻ.32ń 2 zd!ńienilt, rak nad tnźniepzaśck dolliAli óprllni ;d.

Je* iakj .zas, gdy Pize*racŻamy srlNT ći.'ia i śtają nan się d@żge dni, k'óre uPłynę'' Dokbi
]a8i€lskj dzjelny ,f8lalz ży.ia - dÓlarl do Św%o o ahiP8o Porfu jako .złod€k sPełriony; swo-
jł leklską szbkę Ó'i'ował.horym, ci€rpieni€ i walkę ojczyźnie, sere - Mala.howńnce,
a 5obi9 - b.żńiór moŹa i łopot a31i nad glową

P@ńifukfr nr bqk 11(dny, kló|4Ą1 bżz,nńr
o kńiał sknkdminiżultnunć ui,lo,

|nwll h 3,ał uiat' kąs4. hla jrk dqak H6!,
r ulabfuźlir usbżrdbh fusżl!, 3ą padŻiuhkfr,

fukpo ntwe płW alktrTv
w bejnrc nfu' Ńiśnląy u ghb h,'nkn,

ką t n sĘ u rytfri, br'ąająą kli,
n dńil, oln! z sklm, zzzd,oxl4 śkdżihil

szuknl dę, Ioft sŻrę.li., ta beanż hżi'nL
uieyln jdmk' żąB ńo6kit]l ŚzlrlftrfiFalkań cĘ

ftacłjld"ui.Y k nBkie bekBy, pn któlv.} Śi

lJbifuiłaś ni Śł |żrłF:do.fu nk/Ńnnal

iu Ąskn kl, 7dy paaał na nk zińly blłłńiaąą,
o, pzwad., nęsklWwÓdo' żni|a vIffinie \uirłM,
klóry ćh iŁJ i *e. nk p arfi f 1 lj dl zńić

1lnz aś po hlnk h,ldydl, śdy łtft pż!fr'*M Paui&i
z dziunłn użfuŚaid ffir unln do zd,ruń ndd vJill.,
do krń ż Pr'tiłnika daftgD uydalĘń,
3d! frnie, ehlaPau kajaku, E dźLoiry żekr
;P;k nhłeso u aprŚ;thzi\pidfr aażm\ od bżlsn

jlk n"d |e1żńiŚzoką dd,tinn]e usrnńnhnit

sb n sĘ odfulźć apbior! ś@kI,
klóry W ,"aże istnkl' a klóry W ńa trtko ńi śĘ śnił.

Lhnu H.jke^kh*fuilż
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FundaĆia Ż/Ó Ffuro im. t ' Leo.a w€imnńśkieBo

z ini.jalywy ry.howanlo M4''.ło0'.*'', kl {bicieha córalskiego w lutym 2006 loku
zchła uŃoŹona rund4F r,foil''fo im. bł' Leonł łbtmańskjeso (!l' NowowieFkjPso ł 0+a0o
Plo.kJ El. lł42!2 3930), wpisana do klio*ego R.j€.tru sądowego s dniu 21 ńaĘa 2006 rckU

w myśl ss 7, 3 i r r stah]fo, Fundacia slnży ..lon dobro.Żynńoś.i oraz ochrony d'ie&icka
lolbrowgBo' a w sz.z%ólnoś.i: udżjglańia wsP .ia m eńdn*o uczniom Li@uń o8ólnokztal
.ą.*o in' M sŻalkŹ slłnisława Mab.howskj+o w PlÓ.ku GBPendja miesig.znP) 5ł% ślod.
ków] udzielania wsparcia matedaln€8o sfudenbm łtź*8o seninańuń Du.hownego w rlo.
LJ '.N?"rd " mip ip,71p, ro,ostu r.j o .L%o ) oia,7y
wpM lbro(vsr Bi".dAlbpir w l1crL rliop\iwy/Jp8o
seminańUnr Duchosn%o w Pło.ku w Żaki.sje *onsg a.ji andrlków - 20% śmdkjw, dof!
Mmowyv ia fu.hiwum Diee'jah*o w Płocku w zakesje LnseMacji adiwabólv 10%

o*ańeń Fundacji jgs Pięcioosobo*y zized, w skhd któPgo wchodą:
1' ks' prof' dl h'b. wojciPch córalski' PrclPsor WsD w Płocku i

Iurdynała stefana yszyńskjego w waRawjg (Pie29,
2 fugr Ren a Xutylo UlziB, dylektol Lice!ń ogóInokszlałcą.*o

stańislawa Małacho$suqo w Płmtu (wicgPrc2s),
3' ngt Piot sosnowski, wi.€dyrektor Ljcgun ogólnok2talĆą.e8o

stanjdawa Mała.howskiego w Pl@ku G.kreku ),4. 15. {tr Bogdrn Czupqr, rekbr v!y^z$o semin#um Du.howneso
5' nEr me. Mar.L gz.zyFi.kkjl runc€Iana Adwok'&Ź w Plo.ku'

złząd rundaai zwńo śię z upEjmą i słde.zną Prośbą do Ft Wychowanków M.},ćło'
/itr'ł' (i nie tylko) o lask2we dokonyNanie wPła' na żw Fundeji na n tępu'ą.y numer r''
dunku (BPH, oddz' w Pło.ku' ul' TumsłaKolegialna 2): t2 1060 0076 m00 3200 01]3 403l'

z ąd TowłzFfua vt'chowanłóĘ wy.ho*aw.óB t Przyjrcid Ginnujln i Licum im'
Mar&' slańi'lawa M achowshego w Plmku serdMje dziPktJ. Altorcń eldów za bgzint&
n$wn. udo9tępól.nl. itlyliałóq s 8z.zeaóInolci zró IG' Prot 'lr 

hab' woj.'€Ćho{i córalsłj}
nu i Prnu & hab. Ryurdowl Mąeyfuki.fi!'

Ń' p'ol'Zlj,o'd' hrb' so'.ielhc o'oqPn' r WP.Jjefua
N LubtnjP j w R'ymig w la lach 19a6-1999 Dziekżn r{łdzialu Nauk Pnmych Ak dPmii Teolosii
xjtokljer w Waśawie, w latłdr 199!2fl]2 PmrPktoi UniwP6ylefu iń. krd)Tala slefana Wyyńsu$o s Waś2wi. Kieownik (atedly Plawa Knnonicnqo' obe.nie wyuadow.a Uni-
NeNytfu jn Xańynala sbfana wygyńskie3o w vlhl%wie i Fo1esol \t'ż*so s€nJnłitn
Du.hÓwn*o w Pło.ku' Auior kjlkusPt Piac mukowyń'
dr hlb' Ryszard Mądyńgki - hntolyk szfukj i Polonisia, ńsolwent Uniwe^ytehr !\Łńaws*i€
3o Doklom t w 1995 i w Instytu.i. szfuLj PAN, habili'eja w r m04 M r4il'dŻial_ą HiŚlory..ńym
UniweB}lgfu in Adama MickjPwi.za w fuznaniu' Kerownik Kit.dry Hńtonj sztu*i i Kulfuly
UniwPsylelu im. Mikolaia Kopernik' w Toruniu' Autol kjlhdzi€sigciu Pn. naukos}.h i Ponad
śfu ańykulów z hhtorii sziuk Pla yŹnyĆh, litelafuly, teatu i ńuzyki.
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