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zjazd koleżeński - ]27 WyĆhowanłów z wielu rcanj*ów
17. luteEo - pj.N@ Po wyzwoleniu sPod okupa.ji hitleÓwskiej
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Pow.łańieKonilefu Wykonaw.zqorePrezenfująegowy.h.wanków

1964 xl ziazd Małachowiakóq PŹe*sziałeńie K.nilelu Wykonaw.z€8o
w Komibi Wychow kóa u.hwa]a o Pźywlćcnju nedalu D'{.'ii'.'
oddmie do użytku ńowego 8ńa.nu szkoł
197' odznacćnie szłoły (iŻy''1 rj]nn dońkil ż c1iaż.l4 oldłn o(i dzaur Palski
1930 lubilfusz osiemprkia, xII ziazd wy.howaj*ó'
Ódzmaenie sŻ*oĘ i nau.zyĆieli Mar'h]n K ńji Edła,i Nnfukuei
1990 x]II ąazd MałachÓwńkóq zarejestowmie ToNarzysfua Wy.howłnkóq wychosa
ców i Przłja.i.,ł cimazjun i Li.eum iń Mafrzałka slanisłłw. Mał'cho Śki$o
l{r r''). ąp.riAs7Loq do 'ońd' to ż \ŻJol lĘo'l7l.h
19'5 xlv zju d wychowanków, wydanie mono8lańi sŻkoły
2000 ]ubileusz 320Jeoa szkÓ]' xv zjazd MalachowiakóW
Prć*azańig szkole nowe8o szbndafu i dzwonu Dlźy /ał!b

2oo1 oddanie noweF skrzydh sżkoły konple*su spońow+o
2005 xvl zj.zd Mała.howiaków w sebĘ ro.znicę sińjłU PiRiwko rusyfi*aq'
*fu towani. bbliry Pmiąt*owej
2003 obcnody 50 rc.zni.y Powołania Końnefu wy.howankós Mała.nowjanld,
wnurcwani.bblicypdjwię.onej]akubowichojńackiem! iŹydziP olghicmu

seńu Pi€zesowi Towłż]'shva wy.howan}óq
zawieszenie dzwonu Mlly /ara, dafu PpPsl]a*uba chojn'Ćki$r dla szkoł
Uro.zyslaść$ńur.wania bbli.y ku .z.i MałaĆh.wiakćw polPgłch i zamodowńy.n
w lab.h ]93!1954 na lerenach związku Radzie.ki$o
fu
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DzlALALNosc TowĄRzYsTWA W}cHoWANKóW
WYCHol{Awców I PRZYJACIóŁ GIMNAZJUM l LlcEUM IM.
MARSZAŁKA STANISŁAI{A MAŁAcHowsKIEGo w PŁocKU
l{ oKRESIE PoMIĘDZYxvl A XVII ZJAZDEM 2005 - 2010 R'
Towarzysfuo wychowanków wy.howa ów i Pizyjaciól
cińnazjum i Li.eum im. Maszałk sbnhława Mala.howskie'
3oW Plolku sz.z)c' !9lu.<Ż ehl4 fueptPfu Jnąd.alalnÓ( ą
na rzecŻ.zafu qnq Móblnowianll PooąiłL t9 d. Ź]żrnonidal
x zjazd absol$entów w 1953 r, Przk?taĘąc Konilct organizaq]ny zjazdu w Końn.' wy*onawcŻy pod kiercwńiĆlweń
]akuba chÓjnacki€so któiy miaI stŻcc PośańÓwień ziazdu
i wy*onrymia jego 20 uchwal.
,'Drji uPływająe mĘdzy zjazdami Małachowhków wypeł
nia .odzieńńa Prao, todziMe iadości i hoski, óżńe wieksze
i nńieFze sPra y ży.iowe' Tym bardzjer ńobilizlią nas zFzd,
Jubileusze i sPotkania o.zników nafula]ny.h''' mówil prezes
TowarzysŃa, Ja.ek KaŹyńsk! $e wś9Pjc do ma!ĆÓ ego $y
tda8owanqo Prrez
dania w 2007 i biule9nu
''Młla.howi.k",
dr ElżbiPt9 cicsicIską'za ją..
w bieżącym !oku, w .zee.U odbędzic sir xvll zjŹzd Ma
łachowiaków z okŹji 330lP.ia szkov TowłzyŚlwo wychowankćw wybram Fzez u.zcshików Żjazdu w ,005 i noże się

po.hwalićwjeloma€nnynilpołerŻńiedziałanilmi.
Naibłdziejważkiń i cemym wydaŹcnjem (dar.ń seru)
było uNoŹeni€ PŹPz członkł XomiEfu i ab$lwenla Małacho'
w;nkiz 1955 L, ks Prcf' wojciecha córakkiego' w lutyń 2006

rc'' ifr ' bł' r?Óńa weimańsktgo ' F n dacF
sluzy cloB doblo.zynności oraz ochlony dzied2i.fua *ulfur}
wego przyznajeslypgndiau.zniom N{ała.nowianki
od lktoPada 2006 aśalo wzńosione !rydit'ndwo Komi
bfu wv.howanków, biulet'n ,Mała.howńk", prŻy wielkim nł_
khdzi; PEcy dr Elżbieiy ćiesie1ski*Ż.jąĆ' swój Udzi.l na tez
tyń ko] Hama HcikeMojŻtso*i.z. Do końs 20@ i u*aza}y
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Boźena wemik_Myślinsk'

wymia sre8ólne8o' PuynająĆ od Komihfu Honorcw%q ki'ry
fuorzylj: Tadelg Ma2os iecki, Adam sbuziĘ bP And Źej suŚłi, zbi8nies Kruvc$s*i i Xonrad
]ask'a' nł urcżyslym Pr%ra ń j. kojĆząĆ RozPo.u ęlo msą świętąw Fłzą Potem odslonięto
d ie tablie Paniątkowg' NasĘPnie odbyła Śię dwqodrińna Lonfelmc'a naukowa b*oń.zon'
konGibn Bitalowyń wilhozl giiary Jana obPrbeka' KonferenĆji lowłzyszyly rcź dwie y
awy aubcea r?onada Lyk skiego l Wo].ieha Krz)vińskiqo' Wiedoreń odbył sĘ vl Fż
Plkni* Młlachowiakóq zot8ańizowańy jak zwykl. przy dużym udziłle Wojciecha Nowysza.
W takcie tego {ieczoru zgbnno pomd 200 podPiów pod wnicki.ń (onihfo, 4lGrcnym na
zŹądzie prEz Marka sżoyajelskjgaq o wysqPignje do władz mia*a w sprawie nadania ulicz.e pomiedzy sąd€n a TN P ińieńia dr inż. ]akuba chojnackjc8o Użniowie spoitow.y zor8żńi
bwali zbiólkę m PotŹeby swoi.n obÓzów spÓnowy.h. Dżień i wiecńI okazały si9 niezwykle
ldańe i poŻstł na d]u8o w panięcj uczeshiłó$
DiuEa zpadaią.a w pańięć uó.zystość b poświę.enic ]3' wrtśnia
cy Kalyńskiq ufundow ej p*z (omitd wy.nowtrków Był to wicczóI szcze€óln' ryjąlkc
w' wzfug'ją.y przxoiowany dużym nakladem sił i inwenqi PŹeŻ sż.Lo}ę Pu y wsPófudziale
ołonków Końj lefu i ks ' d r Janusza Wiśniewskie8o' Mszę polową kon._deb lowali bP Młrcin
Marcinkowski wraz z ks' pmt Mi.hał.ń Gr2ybowskiń, k5' *an. Ryszald Dybiński, ks' !{'i.sł'W
cotowski i k6 d. Mircdłw Ko*k $ ob€moś.i między imyńi ńańzalka
sid'ką sbro
siy Mi.hała Bogko i wielu ińnych Prcminmhy.h gości oraz PŹedśżwi.ieli
^dłma
rdzin Żanordowa
nyĆh' Patrcn nłd um.zy oś.iąsprawował MoN i Konendłnt clómy Poliqi' w uloo.y*ości
wzigły udział dwie konPaniP honorwq którc oddały pÓtójną &]wę honoDwą na .ześćanor
dowany.h Uoniowje pod kierunkien pani dyrcktol i akbrów Pło.kie8o teahu Plą8otowa
li sPektakl hktoly.zny' opraw? ń!2y.Żńą apewniJ sławomjl całoyński 2 .hóreń Minśtel'
ulo.żyslośćodslonięcia bbliry Pamiąeow.j *anowiła po.ząhk Roku zjazdow*o na podd}
wie U.hsały podjętej przez zzlząd TwarŻysfua 25 .zetr.a 2fi)9 r ńa wniosg* Tadgu% Zoń
bi ł' Rok zjazdo y zakońży się ziazdcm w .z.uva 2010 i
Bylo Eź dużo dzialń bióącyĆh z iniqatywy ełonków TowarŻysfua' *ióizy poświę.ająea6
swoFj AIńa Mnł Plo.mjs. PI4de vsŻy kim sblano sie pÓz'skać źńdla limwania dla za
sPokaiania mjPilniejszy.h poft.b Małachowianłi i jc' uczniów z okazji zbliżająego się z'azdu
obzynmo wsparcie PatonaĆkie i finansowe od UoiAdu M szalkowskego województwa Ma'
zowie.kieBo' Maszalek Adam stuik objął Płrcnł€n hońofus}n Nasz Jubileuszouy zjazd
z okŹzli 330 lat funkqonowanja szkoł w 9'n nieFo' należą ŚĘ PodŻiękowania kol' Barbłze
Koryckieikijnodm]atjestelonkimTow zysfua i PMadzi społeŹni€ tĆhunkotńść Komi
tefu. oPńcŻ wsparcia fimMwe8o wspońniańy.h wy&j uroczy*ośc' wspoma3ano finansowo
yjazdy uczniów na olinPiady przedmiolowe (dU'! sukcesy U.zniów i nh nau.zycie1i), Teab
Inlegn.in' lówniez Ż udzialm mlodzieŻy spoza Polski, chór szkoh' drużyny sp.nowe, ufuńdowano leż mBmdy dla lenićq któlzy zajną PieŃsu e bŻy mieFca w kÓnłuGie na najlepszy
ucniowskj ńlm o Mała.howiane, iip. Konilł }ĘŹył się ównież fińańsowo w sPoh.zną akqg
zbiórki pioniędŻy dl. uttralenia panię.i wielkiego Plo.czaniną Wadawa Mil*e. c'ońkowie
Towalzystwa dziękj swoim kontaktom i śalaniom bezPośtdnio popiemją działa]nośćszłoły
Małachowianła wzboaa.iła się o ńagt na8owy ofiabwańy Pźeż*ol. zbigniewa Pelz6lego.
o w}Ttżenie PnmMi lizyŹnei osz*rone 3abloty ysbwiemie, laPlop, *ańeĘ HD wykła_
d'Ę na korybż, oraż pamiątki i Izeczy osobist do muzeun gkolncgo Po zmarłm w 200ó L
ab$lmnciP z 1945 i, a ałoży.i.lu i 3olehim ptzgwodni.zą.yń t(ońlthł dI inż' Jłkubjg choj.
n&kim ŻJodnh z dobq tadyśązjazdowł u.Ahi.y zjazdu Pozcbwialj po $bie ja*ąśfuałą
paniąlkę' Tak będŻie i ldraz. Glównemu wejś.iu do Mała.howianłi doda blaŚł! i dostojeństwa
HERB Sz*oly z mpis.m ALMA MATER PLOCENSTS.
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NAGRODY UFUNDO'VANE PRZEZ TOWARZYSTWO
W}cHoWANKów, WYCHowAwcoW l PRZYJAcloL
GIMNAZJUM I LlcEUM IM. MARSZ. sT. MAŁAcHowsKtEGo

.

statuetki,,Przyjaci€lMałachowianki"

3.

otŹrmują:

Mirosław Milewski

5' ks' d. Janusz Wiśniewski'

.

,,Róże Dobie.hny", wyróżnienia dla ża5lużony.h nJUczycieli' otrzymują:
2' Danuta NiesłuchowŚka
3' K.yst'na Piwińska

NagrÓda ,'Róża Dobiechny" Żostah
Pżyznana Poiaz Pierwszy z okazjixvII
zjazduMalaĆhowiakól'Dobiechra, żona
WoFława ogÓńĆzyka' piastlna Księ.ia
Bolesłava KlzyrvÓust.gÓ' ufundo$'ala
kościółekPod wezwłnicń śl'Michała
Archanioła w Podziękowanń za oĆale'
nie syna lannego w łaPlawie przcciwkÓ Pfusoń' Benedykt ni sProwadzeni do
te8Ó kośĆiołaobsadzili świąlyniędŻikini ńżańi' Pi2.2 wiele ftel lal kwiaty te
zdobiłY otÓ.zńie kościołąna tMale wpi
sały się w histo ę MalaĆhowianIł. Na8G
dę zrobiono ze sreb.a vĆdlug pro]eklu
dr Elżbiety ciesielskig-Zając'

Nagiodę ,,Dzwon Jakuba"

_ dla

ufundow

Przeż Pana Marka chojnackiego
pŹyjacil'ł Malachowidl.j otrzymują|
ą

l,BISIzomarSp. z o.o.
2. Iuńdacja ollen ,,Dat serca"
3'Kofuad]Ńkóla PrezszaŹądu,Dyrektorcene.a]ny,,PoLimex-Mostctil5.A'"
'1. Malek Mo|rowie.ki i zesPót Teatr! DBmaĘĆzne8o im' ]. szaniasslde8o
Konenda Miejska Policji w Pło&u
ó' (!.ato.iuń oświaty w Walszawie Dele8afula w PłoĆku
7' Wydział Edlkaśi Urzę.lu Miasta Płocka
8' ts' Prca dI hab' Wojcie.h Gó.alŚki
9' stanisław lrydlysiak
10. Kazimierz Ostrowski
5.

Na8ioda ,,Dzwon ]akuba" zosiała usranowiona ż inicjatywy d. inż' ]akuba chÓjnac_
Liego' Będą ją oh.zymywab' osoby szczególnie zasfuźone w działaniach na rzeĆz Malachowianki' DziałJnia le mogądotyeyć ńjsii kiŻ.wienia nauki, tladygi, dziodzicMa
tultuiÓl'L'go Promowania i sponsoriń8!
semi. duóoNlrm i materialnym dla nai
stasŻĆj ŚzkĄ ł' Polsce' Na8roda PÓPrżĆż swą id€ę i formę (wzorowaa na dzr'onach
znajdujących się w sztole - ,,DUżym ]akubie" i ,,Malym Jakubie', wykonana z brązu,
o ca}kowitej wlsokości 16 Ćń, Ezon dzwonka zwieńąony będzie hcńem Małachowian
ki, na Pł6rczu znajdzie sie nazwa ,,]akub", Pod nin miejsce ńa wygTarercwanie imienia
i nanńka osby wyióż.lonq, na wieńo dolnym naph ,,ALN''Ą MATER PLocENsIs")
byłaby na$'iązmień do działalnościi zasfug ]akuba chojnaĆkieao absolwenta Mała_
chowianki, założyĆi€la , hzydziestolelrrje8o prrewodniĆŻą@gÓ, a nasĘPnie HonorowĆgÓ
PlzewodnieąĆe8Ó Komitefu Wychowanlów MałachÓwianki' Laureaci na8lody ,,DzwÓn
Jakuba" lvPisywaliby się w po.zet osób dla któiyĆh, tak jak dla jakuba chojńaĆkjogo
ważna jest Praca Po Publio bono' To hÓnÓIÓwc wyńżnienie PŹybawńć bedżi. z oka_
zji vaźnych wyd zeń w żyĆiu Ljceum' Z okJzji zjazdów Małachowiaków, o dziesięć
lat, Przyzjawmo by 3 ńaeiÓdy ,,Dzwon ]akuba", a raz do rcku, nP' z okuji urÓĆzyŚbgo
wręczenia świade.tlv ńafuralnyó, jeden ,,Dzwon ]akuba"
w sklad KaPifuły Plzyznając€j tę nagodę będą wchodzili: PrewodniĆżąĆy KÓmiiefu
wychowiń}ów, Puedsiaviciel Komitefu Wychowanków i Maiek chÓjnacki, klóry 2a
deklańwat ufundowanie 20 na8ód ,,Dzwon Jatuba"'
Na8Tody rozdane 2 okazji xv]r
du Malachowiaków zostały Plzyznare plzezka
złoźoną
z
.zlonkó$'
Tow
zystwa
wychowanlów, WyĆhÓwiwców i P.ziaciół
Pifułę
i
Gjnnazjum Liceum in' MaBz' st' Małachowskie8o w PloĆku w Śkladzie:

'

zj

sPeqahą Nagrodę Dyfukton szkoĘ ożyma zbi8niew ferzesty w dÓwód uznania
niezwykle8o zafu8ażÓwania w PEĘ na Ź@ gkoly

1l

RADA PEDAGOCICZNA
LICEUM oGóLNoKszTAŁcĄcEGo

IM.

Za.lPd

MARsz.

sT.

MAŁAcHowsKlEGo

w LATACH 2005-2010

DYrtxroM:

N^!cłĆt4E
Nruczcrcte

4zlu '

EnŻ wóieBiŹ Bfuówśla

1J

'Io@c

:

UĆzniowie wyróżnieni Med.lem Dili8€ntiaew

loku szkolrym 2003/2009

UcznioWie ł'vróżnieni
N1€da cm D]llgcnll.e
}' roku sŻkoln}'Dr 20t]9/2010:

.'

MBdalenJ Dotrrańskal]l.

. PrtĄ'k \Lt.i.kotr'Śki Ill d
. D.mifika Dani.lak lll b
. Nlj.hal Kużnie'vski II] i
lll
'! l/i \Ąi(lo\ski
nra
$,..d.
lll
n
t JL
Zanrbonelli
lli i
. loanna
l),)mnrikn Paln\od. Ill a
]

!

^Jin\

Śi]l]7niśLi lll

J

sUKcEsY MAŁACHoWIAKÓW W LATACH
OLIMPIADY

Rok

szkolny

UczeńluĆzennica

2004lŻ005

PawełFigurski

Łukasz Banach
Michał stępniewski
Damian Budzyński

Mańa sirydonow

Ż005/2006 BaTtoszMacĘewski
PawełFigurski

lomasz Zołnowskl
Rafał osetek

Kataź}.na sawicka
Radosław Bumy
2006/2007

Katarzyna Sawicka
Izabela Prager
Radosław Bumy

Kamil Wawrzyński
Dariusz Malczyk ,

Antonńa ogonowska

I

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

osiągnięcia

Opiekun

finalista XXXI Olimpiady Historycznej
finalista IX Olimpiady Historycznej
finalista )fiIX olimPiady Języka Angielskie8o
finalista XXXIV Olimpiady Biologicznej
finalistka Olimpiady Teologicznej

finalistaXV Olimpiadyfilozoficznej
finaliŚta XVI olimPiady T€olo8ii

Katolickiej

finalista XXXI Olimpiady Historycznq
finalista xlII olimpiady Ir lormatycŻnej
finalista L\III Olmpiady Matematycznej
lauleatXxx olimPiady HistoryĆŻnej
finalistka XXIV olimpiady Języka Łacińskie8o
laureat XX Międz}'narodov''ych Mistrzostw w Grach MatematycŻnych i Logicznych w Paryźu

Xxv olimPiady Języka Łacińskie8o
XXXuI olimPiady Literafury i Języka Polskiego
finalistla U(xl olimPiady Języka An8ielskiego
finalistka
finalistka

finalista LVn Olmpiady Matematycznej
złoty medal (dluż}.nowo) w Mistrzostwach Matematycznych
Państw Bałtyckich
finalista XI edyqi ohmPiady \^/iedzy o Uńi Eulopejskiej szcŻecin
finalista XVII Olimpiady Teologicznej
finalistka XIX Olimpiady Filozoficznej

2007lŻ008 A8ataGrzybowska laureatkaxXvIolimPiadyjęzykaŁacińskie8o
Izabela

PIa8er

Aleksandla Goszczńska
Antonina Ogonowska

Tytrnan

Ewa

Radosław Bumy

2004_2009.

hureatka XXXI olimpiady Języka An8ielskiego
finalistka )(XXIX olimpiady Języka Rosiskie8o
finalistka XX Olimpiady Filozoficznej
finalistka )L\X[ Olimpiady Artystyczne] s.: muuyka
finalista z wyróżnieńem XV olimPiady InJomatycznej
laureat LIX Olimpiady Matematycznej
finalista \rI Międz},narodowej olimPiady Lin8wistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej
brązowy medal - Międzynarodowa olimpiada Matematyczna

Agnieszka Samowska
Ewa Rashid
Wiesława Iwańska

Leonarda Mejer

ks' Maciej Jastrzębski

Agnieszka Samowska
Janusz Grabowski
Olga Wojgenica
Agnieszka Samowska
Renata Bączek
OlBa Wojgienica
Renata Bączek
L. Mger
Ewa Rashid
Olga Wojgenica

K. stępniak
s. Ewa

Dudzik

Renata Bączek
Ewa Rashid
Izabella Dębska
Sebastian Oshowski
Janusz Grabowski
Olga Wojgenica
Olga Wojgenica

w Madrycie

brązowy medal - Międzynalodowa olimPiada Lin8wistyki
Teoretycznej, Matematycznej i stosowanej w Buł8arii
wyróżnienie za najciekawsze fozwiązanie zadania - olim_
Piada Lingv/istyki Teoretycznej, MatematycŻnej i stosowanej

Kamil

Warzyriski

Damian
Wiktor

PahowicŻ

Danielak

2008/2009 .Magdalena Domańska

Mońka Krzemńska
Wiktor Danielak

w Bułgańi
fńalista olimpiady Wiedzy o UE _ Pułtusk
finalista XI edycji Olimpiady Wiedzy o UE - Szczecin
finalista XXI olimpiady wiedzy Ekonomicznej
finalista XXXIV Olimpiady Historycznej

finalista XX\{I olimpiada lęzyka Łacńskiego
fina]ista XL olimpiada Języka Rosiskiego
finalista 50. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Swiecie Wspol-

czesnym

Katarz}.na stęPniak
Katarz}'na StęPniak

Katarz}na stęPniak
Beata

Pietrzak

Renata Bączek
Maria Sieczkowska
Beata Pietrzak

2009/2010 Magdalena Domańska finalistka XXV olimPiady Języka Łacińskiego
Renata Bączek
Malcin Laszuk finalista XxxIV olimpiady JęŻyka An8ielskiego
Anna Skowrońska
Bartosz gomński laureat XXXVI olimpiady Historycznei
Beata Pietrzak
Maciej Wilmanowicz uczestnik finafu III olimpiady Losy Źohierza i oĘża Polskiego Michał KacPlzak
Justyna sliwińska rinalistka )o(xvl olimpiady Geo8laficznej
Anna Siulborska

15

MATURA

2OO9

DomajowychegzańjnóW ńaturalnychprystąPiło 287 absolwentów Lice!ń.
T.zy osoby muŚiał Żdawać egzaminy PoPlawkowe w sierPni!, ale ostatecznie
wszyscy absolwenci oti7-yńali świadechva dojrzalośĆi'
Wyniki egzamjnóW zost.]y oficjalnie uzńane za ńaileP9zĆ w Ptocku, naw€t
po uk/g.ędrielL 'dl'U /P do vd'dlnJ'!'j1\' rdfil' '/rlow'"/14i}/.'v_i

ŚtatyŚtyczniĆ o9ią8nięciami Eimujalnyńi'
Należy Podkreślić,ż€ wynili z większościPrzedmioiów mieszczą się w trŻe.h
naisyższych stanńaĆlr dla szkol w wojcwódzlwie nazowieckim. Dużo wyższy
niż P.zecięinie jest także ProĆeńt egzaminów zdawany.h na Poziomi€ rozszeIzon}m, Ćo ułatwilo abgolwentoń dosiai€ się na ahakryjne kierunki studióW'
znaĆznie większąńiż w woiewódŻtwie PoPulańośĆią Ćieszy' się w Małacho'

wiancc Przedmioiy ścisłematematyka, fizyka i chemia' statystycznie, każdy
absolwent Liceum, oPrócz e8zamńów obowiązkowych zdawat jed€n eEzanin
dodat]<owy, co także na tle winikó$' wojewódzkich daje baldzo wysoką PIze

z Powodu

licznyĆh zn]ian w .e8ulaminie nafury Eudno te wyniki w sPo
sób Plecyzyiny odńieść do reŻultatów z lar PoPlz€dnich, ale z Pemościąmożna
stwieidzió że w Li@!m jest utrzymy1vary wysoli PÓziom nauĆŻania' ś\łiadczy
o tyń także ańaliza wyników rekrutacji na studia wyższe w 2009

.

261uĆ2niów Mataóowianki 2 287 zdający.h ńatuię Podjeło studia na uczel"

'r
.
.
.
.

na Uniwersyteraclr i AlademiaĆh Pedagogicznych
\Ąo|loie Al adcmr T-. \ni./lFi
lJ ro''|-'
lvAkademiiMedycznej 45 osób,
w AlademiiRolniĆzej 10osób,
w Alademii EkonomiĆznq - 8 oŚób,
w Akad€mii wychowania Fizycznego 3 osoby,
w Akademii ob.ony Narodow€j 1 osoba,
w Państwowej Wyższ€jszkole zawodowej- 8 osób,
w Ak.deńii Górniczo Hutniczej 2 osoby'

hn'.
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\k|fupnt E HlL\Ófuitż Plż$ląnŻE
15 l]75) ż 1 pnździn1ikn

Żaa, L

Maladowiaków dniem zadumy nad
tra8iĆŻną historią naszego kraju i dniem Pat.iotyzmu'
Ż in:.jllys]'8- |-\) hlebok i./ odb) ld {P Llo./'.lJ:(
.Jd' ł'a Dębow ld iP.i s rcmJ+ o8olnoPol.lip8oP'ogrońu eduka.yjne8o /,Katyń - o.alić od zaPońnieńiJ/'
W ten sPosób uczniowje wraz z g.onefu Peda8o8icz'
nYm oddali hoid pięĆiu olicelom zamordowanym lv Ka
Ęniu, charkowie i Twerze: mjr waĆ1awowi Łaskienu,
lPl rĄlod/'ml-'7oh' Lhr"ntFUl/Us i' Por Al'} {l drou i
wyeatkowskiemu Po. IeiŻ€ńu Paśńi€wski€nu i asP' stefanowi LiPinski.ń!'
Na uroczystośćzaP.oŚzeni Żost li Potonkowie zamoldowanyĆh oficcrów, świadkowie kłańŚtwa katyńskie8o z aasów PRL u: Mańa Łoska, .ófka mji' Wacława
Łaskie8o, Michał sPirydonow, wnuk asP' stelana LiPskie8o oraz cólkajednego
z adiutantów ma62ałka Józela Piłsudskie8o -Maria Dzwonlolvska'
UĆzniowie klasy lI c, kiórej wychowawczynią jest mEl Ewa Hlebowicz, P.zy_
8otowali .Żeśćaltystyczna ,,Pamięć i bóI Katynia", a także PrezentaĆję ńuln'
ńedialną złożonązezdjęćdokuńentalnychzekshuma.jiw Kal'niu $' kwich1iu
1943 ro*u, kom€ntarzy do tych zdjęć oraz PodliŚanego PrzeŻ stalińa rozkaz!
zamordowania Po]skich oficerów Ż 5 malca 1940 .oku' Ljccaliści Pizedstawili
16 rV 2009 był dla

także życiorysy uhońoro$€nych Dębami Pamięci ofiĆe.ów' Hi9torię asP' stefana
LiPskie8o oPolviedŻiał jego wnuk, Michał sPirydonow. zwicńczeniem uloczy
stości byto PoŚad2€nie na dzi€dzińo szkory Pięci! dębów, szósiy dosadzono rck
Poźni€j,16 k$'ietnia 2009loku' Malaóowiacy wtedy Po raz dru8iuczcili Pańięć

Po]aków zańo.dowanych w Kat}niu' Klasa lIIcz inicjatywy wychowawczyni,
mEr lwy Hlebowia, przy8otowala Pro$am historyczny i $' ten sPosób $łącŻy
ta się w obchody śwIATowlGo DNlA PAMlĘcl oFlAR KATYNIA' odbyła
się !.ojekcja tilmu ,,Pie]g.zym Pojednania" oPowieśĆio kŚ. zdzistawi€ PeŚz
LowŚkiń, kale]aŃe Rodzń Katyńskich i wymordowanych na wschodzie. Ma_
ła Ćhowiacy zaPa]ili także zn i cŻc Przed sześĆioń. Dęb am i Pamię ci, zaŚ a d zoń ym i
w ramach ogólnoPolskie8o ProElamu edlka.yjne8o ,,Katyń oĆalić od zaPo_
mienLd r .zerdcr /008 -olu u (r.eFl L 2000 rol u
Pię.iu isześciu uPamiętnionyĆh PrŻcz sPołecznośćszkolńą oficerów miało
zwiąŻek z Mała.howiarrką: J€rzy Paśnicwski stud€nt, absolwent liceuń; A]ekz na
sander Wyczałkowski nauĆzyciel; wacław Łaski tyPogra' ojciec
!.zycie]ek Włodzimieiz Ehrenkreutz - lekalz, ńąż naley.ielkł stelanLiPiński
'ednej
- Policjanl, Pladziadek absolwentki' szósty Dąb Pamięci uhonolowal stanislawa
Wóicika pul|ownika, loeŚtnika i Powstańia śląskie8o'

- obie ulo.zyłościsPotkal]r się z go.ą.yn Przyjęciem 8ości i uĆzestników
s$'iadczą o tym $'PiŚy rł (słta' P iąlka ei'
,'D.i!kui. sck!ć.z ir zn n[|rninłą h!ż:lł.śt
|.śiai{aą P ieci afu kaĘ in' T:|lko
a
B..i|rrśnz
.jhhtDlii
Dż.
|.tlfuuić
s ,s! b z Rasjr, Śdvż dal]ziskjtlą\i
PtinĘlr
u ,Nz]lćll .ni.n lvd| łoq.!kr.l1 .itfli żakłrfi 1n i .ł,| iroli Tl, ilrż e, żę nszn dtq3a
Ahldżi.żr sa. k 1ie ' !. 4\n1.| an1,n dk PJ'ŻlsŻłlchl1)kDk,i."
Mi.ń Łalka' rł(trl! 16 kwichia 2009 i
,rlr
N ic.h ,rk,śl|, któń ksztr]lo
ż!/.k l!/n, któ|!/ l dziśodda!iśl!1żeść,
ksztdł
"nl1dl
tllj. żv.i
1ldżi "
"nonldl rv PoJngkDlanlu za /aPlĄ/enie l Pveży..hk podnioslej lrcaysbś.i
,,

Ks' And lŻe] ZPńbrz

u

ski' kapelanslużb Munduros'vdr

Mń łPlocka

,,Dzi|kuj.nl1| D|] k.ji Rnlzt Palrralnz"ej i uc,lio Ma|rchofuin'1kiżn lr| 1it
nie i. bahnl?,nt dfudooleh i| tvnl Pr|rieł
n]qaDzkdkn, FPirdfrk stefinr
Łł,isłĄąoiźłń ołorl L o!lns:&Ioj., :''0nolud'l.9 łJ:. z NKWD 10'futlż. i Pa

illli

\łńuksb'ina ].\iińs(n'go, Nl.haIspirydonolvŻżoną
t

..c|rl lujl tP lidłrj hkli hx , li
rkori-dtk ftj szkafu."

lesfu|1

dl

r]v,

visdile.ł Plock,16 czc

ldl, ln,1rsl6r

,,],d,1i.ćD Knhlrlńl

i

ż. Posirlln l ś1ainl1..tua 111Ąłu/nl

zsteP.J Ko'ne.dJń rviejskilj P.lilij v

,,llsJ.

ca 2003

lj}ocku, ml' insp' n8r

d,v.}!od,a ką Mrln.tlod,in ki (1955-1959)

i

Jack olgińik

l1.łk ję zr EPa

zn.haMć i tacz ui Mnłn.hovin kr'''
"nhżv
lPJdnNi.iel ToNarzBwa PŹVja.n' A( PPlk DgI Tadcusz

^lbin

J€dnym

2

boh.te.ów uhonorowaych Dębem Pańięci 16'06.2008 roku był

Dl WŁoDZIMIERZ EHRENKREUTZ

ićnić. obozu w Kozielsku,zańoidowany w Katyni!
WodzimićrŻ EhFnldeutŻ uroduil się w l90l roku w Bieźuniui Ukończyl znane ł'.rszawskie cimnJaun cóń}je8o, Śfudiował na wydziale medycz.ym Uniwersyteb Wargawstie8o. Doktoryzor'ał się w 1927 roku Praował w waszawie' osLołęce' siedlcJcb
Byłc€nionymint€mistą kaldiolo8iem'
Pochodz'l z rodziny o bo8atych EadycjaĆh P.triotycznyĆh. Je8o oicieą Nikodem Eh
renkreut' w Ćzasach zaborów or8anizowal akĆje w obionieięzyka Polskiego Był5e
kretaŹĆń urzęd! rozjemcze8o Ma8jstrafu Miasta stolcĆaego Waiszawy i dfuBoletnim
skaibnikiem związtu Zrzeszeń sanolządowych MiĆjskich |zcĆzyPospolrej Polsliej'
Matka Modzimierza, Felika, Pochodziła z rePPsjonowanqo Po PÓl'stiniu styĆŻnio'
wyn rÓdn czckalskiĆh i szrański.h' łv czasie I wojny śR'iatovejPielę8noNałJchoryĆh w rvarszawskiń 9pitalu Dzieciątka ]ezus. Była Prawdziwą Maiką Polką Bolesną
w ]I wojnic światowcj ŚhaĆiła trzcĆh synćw: włodzinielza ońarę nordu u' KałĄriu,
Kazimicrza - zamÓrdÓwdĆgo w oboŻie koncntrałnyn w Ausch\{ii, i najmłodsze8o,
Jarcsława _ architektą żÓłnicŻa PÓwŚtania warsŻawskie8o, kh)ry zginąl lv njemieckin
obozie Dauhergen_sclrónberA.
żoną Włodzimierza Ehenkreutza była Hama 2 olszowskich' córka dyrekbra Ńc
k

iej Malachow ianLi, Późn iei

n

auczycielka g€oaIa fii w MałJ ĆhowiańĆe '

WlodzimieŹ Ehrenkreutz sfuźbę wojgkovą IÓzPoĆząl rv 1920 fuku, w.lĆŻyłw biiwie Pod Radzyminem. skoczył Podchorążówkę, blal udzial w ćwiĆzoniaĆh wÓjskÓwyĆh w RzeszoMe i Przeńyślu. W 1939 loku obzymał P.zydzial do Ż' Pułku PiechoĘ
siedlcach' we wrześniu1939 rcku poma8al rannym Podczas nalotóv bonbowyclr'

'9 wrzcśnia 1939 ńkt

Poże8nał Żonę Hannę i syna Andr?€ja, by dołączyć do Polskich
oddzia}ów. żonie blagającj gÓ Ó pÓŻÓstanią zadał Pytanie: cŻv .hesz, żeb! r.z s]t, inł

W Brz-eściu otŹymał PrzydziałnJ kÓneńd.ńta szpitala wojskowe8o w TarnoPolu.
choć Proponowano mu ucieczĘ do Rumunii pozostał z Żołnierzami, nie chcjał zosta
wić rmyĄ ttóryńi się oPiekowal Po .ozwiązeiu sŻpitala w TarnoPolu udał się z woj
skiem w kiefuńtuBrmicypolsto losiskiej, wcż),ł,że RÓsjaniĆ wywiozą8o do j2ohki.
Tlafi] jednaŁ podÓbnje iak tysĘ.e polskich ofieńw, dÓ KÓżiclŚka' ostahią wiadomość
od nęża Hanna EhPnkrfutż oh'zyna1a Ż dalą 2 Począ&u maica 1910 roku'
Przy zHłokach (wed}ug uzędÓ e8o wykazu niemie.kie8o Poz 1721) znaleŻiÓno lśiążolę woFtową re@PL' i lGt'' wdÓwa uPomniała się o te listy w PcK rv Waszawie'
vslys,Żała: cidfu, ną ,niłaśćBaska, ti.hÓ

Ewa Holeiko owsian' dziennik'Ita krakowsta, krelvna Włodzimierza Ehrcnlreut_

za, przechowuje Pamiętnik Hanny Ehtnkrcutzo$rej. w książ.e ,,Nic shaanegd' śPiŚała
także jej oppwieśćo daremnych staraniaĆĘ by wydobyć męża z obozu i o PoszuknvJ-

ńaĆh wiadońości o ie8o losach
Na podst.wi.

ńfoma.ji Esy Holejko'owsiany'

Żo

CHWAŁA BoHATERoM - ABsoLwENToM
I

NAUcZYCIELoM MAŁAcHowIANKI

wizĆśnja1939r amja związku RadzieĆkie_
go bcŻ wyPowiedzcnia wojny najeóala na Pol_
17

sĘ siedemdziesiątlatPóźni€j/ r7i
2009l', w Małachowiance

18wueśnia

odbił się urcczystości

Poświęcon€onśonięciuTablicy UPamiętniająej
Absolweniówi Nauczycieli Malachowianki'''
17 września 2009 r w szkolnej alli *sją na
ukową lmzyście rozpoczęto ob.hody tej szcze
8ó1nej rocznicy. zaPioszeni 8ośĆjei lczniowie
w swoi.h wystąpienia.h niwjązywali do wy_
daizeń sprzcd siedeńdzi6ięciu lat, eksterńi_
naĆji Polaków, łagiów Pan Michat sPilydÓnow
- wnuk asPilanta stefana LiPiński€ao, wykÓ_
iŻystująĆ pJmiątki rodzinne, zdjęcia i dokunen_
ry Przybliżył Postać swoje8o dziadka, więźnia

obozu w Ostaszkowie, zam old owa nego w 1940
roku w Twerz€. Do Pamięinych' jaLże tlagicz
.ych $.ydarzeń nawiązał iakże KŹysztol Tyl ze
stot'arzyszenia Jeździecki€8oBierzewicewbaF
wach'1' Pulku shzelów Komy.h zieni ĘŹyc
*iej w PJocku' Relerar
,,zbrodniĆ dokonane
prez ZSRR na naiodŻić polskiń w lataĆh 1939'
t956"
kŚ' PrÓf' dr hab' MiĆhał cŹy_
bowŚki''ygloŚil
vyPowiedź,
rozPoczęta słowami
]e8o
,,Kto konholuje Przeszłość,może decydovać
o Przyszłości"/Poruszyła wszyslkich sfuchagy
Ksiądz Grzybowski opowiadał o ńaniPulacii
laktani, PrzeŻ ltóre światuwieił w rczPocze
Ćie wÓjny przćz Polaków Uświadonil wszysts
kim, że Pamięć Ó wydJlzmiaĆh ŚPrŻd latjest
najlePszą na8lodą2a męstwą odwa8e i ĆńÓtę
Poległycn' Podobne reneĘje iowaŹyszył wy_
Powjedzi Płk' Anlonie8o ]el.a a Żwiązku Kom_
balantół lolskich. W debacje głos zablJła takźe

$

młodzjeżMalachowjanki uczniowieklasyIIĘ
klóŹy Ppd oPieką m8r Elżbiety sz*ePańskiej
przySolowali referaty. Wszyscy zebrani teSo
dnia w szkolnej auli oirzynali obszerną lekcję

13 wrześńa 2009 roku w nagej szkole odby
ła się c2ęśćwłaśĆiwaurrĆzystościodslonięcia
Tablicy UpańietnjaiąĆ.i AbśÓIwentów i Na11
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Mimo obeoości nie
' '
mal wszysthĆh uĆznićw i na!.ŻyĆieli
m dŻiedzńfu śŻkÓlnym PaÓwala ĆisŻa
i Śkupieńie' lrzed ŚyńbÓliczną tabli'
Ćą ze zdjeĆiami oŚób, które 10 kwiahia
4inęł w kat6tofie lotniQeiPod sn}
leńsliem, P}onęły nica, stała mrta hG
szkolny wirydaŹ'

WsPólną modlirwę PoPlowadził
Andraj KoPeństi. D! Michał KaG
Przak odczytał lreśćPŹemówienia,
ks'

które P.ezyd€nt

Lecń Kaczyński

nial

t7głosić w Katyniu Pod.zas !rÓ.Ży_

si]ści w 70' rcŹnjcę zbrodńi kaqńskićj'
]akŻe PiÓro.zo żabŹńiałyŚłowa: ,,Ka'
tyń stał się bÓlesą.aną Polskiej histońi,
ale takźs ńa dfu8ie dziesięciolecia za
hur ElaĆje niędzy Polabmi i Rosiana
ni sPlawny, b' kJL'ńska lana mo8ła
9ię vreszcie w Pełni za8oić i zabliŹnić.
]esleśmy już na t€j drodze' My, Polacy
doreniamy działania RGjan z ostatniĆh
lat' Tą dn8ą ltóra zbliża n.Ś* ńarody,
powimiśńy iśćdalei, nie zahzYnująĆ
Śię na ńejani nie cofając' (...) oddajmy
wsPó]nie lrołd Pomor.lowanym i Pomó
dlny się nad ich g],owaml chMła boha
lercm! cześćich Pmię.i!"
calDwe srroje ucaiów, pooet szta_
darÓw' ń€Żwykla powa8a ńa twarŻach
zebranyĆh twou ył wyją&Ówy naŚrrój'
Towalzyszyt on ffizys&im w drodz€ dÓ
Fary gdzie pani dytktor Renata Kutyto_UŁig zamówita mszę v ini€ncji Ó6ar

Po ns2y nauczyciele i p.acownicy
o.az uŹniowie sPolkali się Plzy
wisząej w holu tablicy uPahięEliają€j
ofiary zblodni katyruki€j sPŹed siedem
dziesięciu latna kńtkim apel! pamięci'

szkĄ

|:ł:

1\i

"

TEATR INTEGRACY'NY MAŁACHo}VIANKI

Inl*ra.y]ny Malachowianki ni8dy by się nie naiodził, gdyby nie moja Mł
ofuafu na potŻeby druaiPgo cziowiek'' Mama uoyła ;;ie s6żllw;ścina
ipo l ?lJ Ll h 'pfuÓb ll'ołn. roJ'' 'fu.l' trr\r h d/'on ./dp.r ę'J 1 e. no
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m'lo4J rcd,i![ L oso]oob?".yaowdr'' 7 e7l' ''; -'rco -}oldP
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';
"oq'n"gowrjryń
upoślcdzenia ńzyańe ], nc'ł

hiejsfu ludzkicgo niesz.zęś.ia' w jĆdnej .hwili zobaŹyli
ie;z
cŻe śtaszliwszą uPośledzenia uńysłowe' PieNszym odrucneń byl śIa.h' pobń 9*rępowanjg

o''.-Jd'Jllo_j''.ą-7eF''ipp
! /7

i".i"Bo.se'fulloqroBt)ib).,l'

oddb' dn Wbdy Poł.now
n'
in poi"d7 Pńv Ń k/ drug
z lel<ŹŹem, 2 Psycholo8iPm, 2 ped'gogiem o dfusin afu placy;

blÓwska - PsycholÓB

Pnowała wówdas jako

r|odłe. mJJ Polo-niepehGpńn;ni' Jola"wb!
Dą
bEPcu'a w DPs * Bivilni; z.ridąpryjqń

pToo1ąęsŃoĘfury'lv'"No_00' !.''po''l\.FlJp'P}
]J'hob ' nFdł! sLoJ:żloó'o/

WB'.'lnr''poT';Hv-

z!.z-ęIjśny ,,XoP.iuśzkien" m notyMch baśni hm BŹe.hwyPocąrki były tudńą ,nau a_
wąĘi4 jż kiedykolwicł dojilzie do Preńi.!' alc u łyśńya -l'r t-a'
ęn.
"ą $iel
sP.iłtria. Pbqomdsz z BNilna takbwłli bowi€n rażdą wizyte !v Małachowianc jak
l enj'b iL7 ilrlon 7"dptbąÓ'"' o'"'oyJl' 3oo7 D od/'cm_J'7vl'.r'ol P?F
Pv'v$al' l,Fm ie: DbP'ŃPd'l'lioo o'żd \tlod-F, Po!Żąl'ovo n" ros'J aa'ep;"4'
Pohol PgÓ F lPl' wi"lol Óheso oośl'/J lid q l''r\'h s "l' ?'wo.Ę JemJl ";idl"ż
do oda'om"8..h]' o'.Ś 7}Uylżbvm s.e]L dorc.
)r'ó. 9. eĘliho!' ;LeBo Jl o, Flr
ol''\"'' nPp"łno p'ds '.m.olP8oTa' r.Ó n )4d''9'4kaopoloal'.my
of,i; Ę h p6ln
ło nań się

!żr ry!.l J-P"cPaó L./<D.'5bEapaluoZiqlv'elt od J20do3o

pesnł chwili PrŻyłączyłsię do nas Mare* MolbwieĆ*' które3o plosiliśny o konsulra
lcźyseEką w9.dl na Próbg i zoŚtał 9 lat, Poko.h.l nasz fuaĘ a teat jego Pokthał Marck

W

.i9

pźyPrcw.drił KŹysia wje',bic*ie€o kbjry zajął si? opra.owmiem n!zya;y; spekrakri' a
Po
lem Magd? Tom zgwskł z'ańgażowali si9 w pia.e ieatfu ńlodzi MugvcieL aiot so w_

.'l',ldlgo.'juv'a'5LJs"bdłó1o\how'l'El;lJJ..owd}ęra''('. oBafi{'f'"'oW:l'.r1
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" ro wyreakdi' (rdy ko8oś lubił okazują ' to wprost, jeśli Ź$Óś lub kogoś nie ak.epfoią - dają

nió spontanicaoś.i i radości' nż9 wsPieE}y ich uŹUcia i Ćiepło
z któryn przyjeżdżali na Póby' Dla fu*jfrłÓdzieży była lo lek.ia pedŹmgiki i igvca wiaei
- .zysranie 2 $oizńU Trzeba było uważać na ni€PełńÓsptwncgo płbm ńa rćdie, Ponói
ń! albo go zBznie raiowa4 8dy zaPominłl blj. Podtzyma4 8dyby sir za.hwiat
iaźnie odouć' U.zyliśmy się od

vJĘL VoL'oł {l' dvFl'ol PlfliPso bdh' oo.s'ą'l' 7o Ź.b'
/JJWdł{ "o.
' '.^.el
d/j yJJego Zbi%'ń e"Du lł' n_pł o.P'"qnijllvPl 'yrmrn!''.p..oÓ
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' o" znaŁ
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b

kich' zaw9e mogliśny li.zyć ń' oPiekę lgkaską Boż€n}i Pań*owski4 klón ioważyżyla ;n
bezinieresownie n' wszyslkió wyprawach Poke i zn granicą W dogim mku
Pr;.y Lyła na'
sręPna Premiera] ,,sPiąr x.ólewna", klóra sPrawiła ak6olom
więksŻą radośći iakże bar
d7o.iA w''edZ'.Podobdld p' b'Ó
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yJaś]iwi
PPFUe pizs}anie na Ź€cŻ lolcranśi' Mlodzicż byh UEdosaną Pensjonafiusze DPs'u
na.wę
ińPl.Ży
i
na8
bcz
ic' Musicliśmy kaźdcmu niphać n! ka .e
lć kolegom w Brq'ilńie W t,lcifi loku wyŚlaw il iśmy,, Pjnokia" tyn n2ń w ko.wen.ji
i]esfu, aby wotzyć pensjonaliLśŻom DPs-u wiscj moź]iwoś.i}'ypoNicdzenń sicbic. Wiclką
satyslakcję P[yniosła nam prcmi.n tĘo pżcdśvienia w .2żśieńiędz}ńeodovej fonfefun.ji
pod hislem
9] jnny musjbyćsamotny?" MłodzieŹ inau.zycielez dziesię.iu ka

gl

ełn'

'To]eranaa
jósbylj8łebokoPofusz.ni,,Pinokio"powiedziałtszystkooPżcżyci..h.Zlowickaodrzum.
FBo i npr.iJa%o w ,poh.7.n.a ? Jd. TJdo. olu' \ (l / (b.
s.ta" o
we wrzgśniu 2004 rcku byljśm' dzięki Fundacji ollen
',Dal
Ploc*a, któuy nas sponsoro$al' na L wie. zaProsiło nas stowaizysŻenie Milojni*ów Te ńlv
szko]ny.h !v Wilnie' Nłodzieź Mała.howiłnłi.zsto ulleżdża za gI
lak baldzo wycie.zki' jak nasi a*to[y z DPs.u' P].kali pÓd ostą Brańą i Pła*ali 2 wł62nia
bo do*alj moc kwiaiów. Rodary 7 Lifuy og.'olili swoje ogleki' żPby u.z.ić 3o]ti z rlo.|.' wy'
Fzdpolnsbwirb dzo dobrP, *ddne ssPomienia' ]uż Po powlocic l''} śaviliśmy,,Pinokia"
wTeatzgPłoc|jmdlanieszk ńówniaśa'KolejnąPreńierąbyla-Rańaj;ńa" śp.kbklńańc
tywadr Żnanego cposu hinduskie8o' Był on bardŻo tfudny dla akloló\'iealfl, ze !vz8lgd! na e3
4,ty*ę i odd'lrie kulfońw9 ale Maftk Mokrowiecki PŹiąl tak znalomilą konePc]ę, ż. mimo
obaq oy plzd awi€nje zośanie zaakePtowanc Przez sidownię w ńźnym wieku i o zróżni
rr okaa]a 5ię sukĆeseń Wy*alviliśńy ,,Rafrżjańę" z ÓkŹzji
Dnia Dzie&a w Pło.kiń o8lodzi. zml%jaym otz kjlkakDhi. w M
młodzieży i dorosły.h' w lip 2005 roku byliśmy l''thurrc.k na FśtiwJ]u] ,Thurrc.k l'ŃPlc
rnd Th.iI EuroP.an cuesb" zaPmzcnj Paez sł'da ńiejski. ']hufu.k' F*tisd eń je* baldb
Żńany i .ńiońy w łodowi9*! ńiePełńosPlawnych }'AnElii' Zespą z Anglii prPnbwały Śvój
doiob€* any y.zńr poez]g, ńuykg, bnje. Nasz ieat Poka a l Pinokia" $ c m ys d ]a wid owni
''
ljcąej Ponad 500 Ńjb' Podróż do Anglii oPłacil nam Urząd Miaśa Pło.ka, a Pobyt zoĘanizG
b4l''lEre 'o 3 .ovdd/' W
l 'o0ó'Ó L w\ 'l1D'I'' n
?y3od"r \ioÓ"oól"gldżj'n"
'vE ' mof}d.] ph(n' Prq'l'cjb{' Bol''L"-''' P'r Jld'
Rcżyseo{al ja* zawszc Młrck Mokrcwic.ki, muzykę oPhowJł Krzys'of wiel7brkl {eno'
Et6ę PŹygolNała El'bieta ciesielska zając' spektakl bardzo Podobał sie plblidnoś.i. chyba
jegde sd_AŹni. pŹyhb Pełńą wdzięku ,,caline.zk{' kiórą nasz ełt wy awiał kilkłna]icie

oP te są na dobrosolną sp.łd9n.j Pla.]r zol8ań'. aliśńykil
.h..ybqwny.h
Pr?ś,l awięt'ńi iz.brauśny oglomnąsuńe ponad10tys Na
Fz.d*awjó
pobzeby Bfuilń' ń' lepsze wyżywi.nie śviątelXgna but' swctry i na ukochaną kawł dLJ na'
9y.} P€trlonarius4l zÓbi]iśmy kilkn Poważnych 7bi&.l kŚjążek' Ódzieży i śrÓdkólv Źyśoni.
od wŹP]śnił20lx rc*u Pnei.my w nc.o innyń zespole' T$orŻą 3o PrŻedP $sŻyśkindzi€ci
nlcPclnosPrawne w ńŻnyń *ieku i n}odzież Ma]a.howiłnki' DŻicci b uęniowń sP*iJlńe
j
3o oślodkiszkohcrvycno$awe8o ft 1 ośDdka s7kolno.wycb. a .zEBo nr 2 w Pło&u
cańą się .hęhie do Pra.y na s@nje' badzo lubją Mark Mokmwieckiego i Ma8dalenq Tomaszgwską któIry Prcwadzą z njmi z.ię.ń i lezysenlą sPektaklg' w badzo klótkim cz'sii Pruygc
towaliśmy',Ba'kiJanaBrzóHy" pr?dśawienie PclneUińiechu ipogody ńad.bryPouątek
współpracl Dzjeki pomocy ńnansoNej rund !.ii ollen,Dł s€ru' o
wszy*kie dŻiałania teatru

ka

31iśmy ten spckt k] zaPre,lntować ńa Ljfuie między imymi s Donu Xulfury Polskicj w Wil
ńie. Nżdal iełeń oPiekunem batn i dalej pnoig Erm Z ]olą DąblowsĘ M4Óśią córalskł

o rcwskjn, Markien Mokrcwjcckiń, KŹyŚien WierzbicŁń' Ma8daleną Tonł
vcNską i Elą zaiąC TowaĘyszą nań dzielnie nauŹy.igl€ j wydrowaw9 z obydwu ośrcd*ów
wy.hosawŹyó. zEjdujeńy w na*j prary satysfakśę i radość' a nasi niePe]ncPEs'ni @li!_
ją Śvoje mŹgnia o świecią w którym ka'd. *aęątko i.9' łaĘduień, PodŻisiańyń i kÓ.hanyń'
Taka ie m.gń teatru, który łączy na seni. spraNnych i niepd:rosPrawnyÓ'
sgbastianen

,,CHoRZYSTĄ NIKT SIĘ NIE RoDzI...'
RoZMAWIA|Ą:

Magdalena Grzegotzewska, soprarł klasa III D
Damian Gadomski, tenor, klasa III D
Damian Gadomski: Chórzystą nikt się ńe rodzi.
Kazdy, kto do chóru został pruy1ęty, musiał przejść
pewną droge. O Minstrelu krążyłowiele legend.
Jeszcze przed rozpoczęciem liceum temat przesfuchań i naboru wzbudzał emocje. Niektórzy dla chóru wybierali szkołę, inni panicznie się go bali. Na
tym etapie nie za]eżałomi na uczestnictwie w Ęm
przedsięwzięciu. Dopiero tozpoczęcie roku szkolnego przełamało moją obojętność.Wtedy miałem
okazję po raz pierwszy usĘszeć zespcłł'Nie był to
jeszcze zachwyt, po prostu pozytywna opinia.
Magdalena Grzegorzewska: Zawsze lubiłam spiewać, dlatego też, kiedy pierwszy raz usĘszałam o Minstrelu, pojawiła się myśl,by z nimi śpiewać.Podczas
IX Pikniku Europejskiego znalazłam się na Starówce. Na
scenie stali chórzyści z Lo Małachowskiego. Byłam zachuycona ich skupieniem, wyglqdem, a przede wszystkim dźwiękami, jakie niosły sĘ po Starym Rynku. oprócz
legend krążących o szkole cłnr Ę najrłażniejszym bodźcem, który zdecydował o wyborze liceum.

DG: Spiewanie w chórze nie jest dla każdego,
więc na pierwsze ptóby zostali zaproszeni Ęlko ci,
kt&zy pozyĘwnie przesz|i początkowy test. Spo_
sób naboru twotzył j,lż Pewną renomę grupy. Nawet dla mnie, któremu chór był prawie obojętny,

chól ,'Min6trel" L.o.

im. Marsz. St. Małachowskiego
w Płocku

Dyrygent:

.

9awomir Gałcz1riski
Współprowadzący chór:
. Eliza Łochowska

.
.

Jarosław Domagała _ foltePian

Michał Korzeńewski
Data powstania: 1992r.
Liczba koncertów w latach 200G2010:

.110

Obozy szkoleniowe w latach 2006-2010:
. Loznica - selbia 1 ŁŻ7 .07 .2006
e Homa Lipova - Czechy

.
.

30.06-13.07.2007

Cervia _ Włochy 3_74.07.2008
Homa Lipova - Czechy
28.0G70.07.2009

Chór śpiewalm.in. z takimi artystami

iak,

o Kazimierz Kowalski

.
.
.
.
.

e

Woiciech Siemion

Halina Fląckowiak
Krzysztof Marciniak
Płocka orkiesha Symfoniczna
Kwintet Dęty CanŻona
zespoł muzyków z Akademii Muzycznej w Katowicach

o lerzy Zekik
miała znaczenie możliwośćwyboru, spróbowania. Do osiągnięć chóru należy m.in.:
Chociaż myślałem,że zaptoszono mnie przez jakiś o koncert zawierający Pańie z oPeI,
operetek i musicali z Płocką Orkiegfupi przypadeĘ przyszedłem na pierwszą próbę.
strą symfoniczną w sali KonceltoByłem zdezorientowanym pierwszakiem. Na spowej SzkĄ Muzycznej w Płocku
(30 września 2005r')
tkaniu chóru zafascynował mnie Panuiący klimat
o koncert muzyki gospel z muzykami
specyficznego treningu. Starsi chótzyści - zabawni,
z Akademii Muzycznei z Katowic
inteligentori, zgrani... Imponowali mi. Dlatego dalej
w sali Konceltowej SzkĄ Muzycznej w Płocku (17listopada 2006r)
czując się ,,Poza" , zdałem sobie sprawę, że chcę je
. koncert muzyki sakralneirv katezmienić na ,,wewnąfiz" .MijaĘ pierwsze próby. Padrze fockiej (30 września 2007r)
miętam, kiedy po którejś z nich ktoś ze ,,starszych"
. oprawd
Mszy Sw. w Bazylice Kazaprosił.wszystkich na spotkanie Po zaięciach. Potedralnei z wykonaniem Mszy ku
czci Zmańwychwstania Pańskiego
mimo chęci - nie poszedłem . Teraz żafuję, że gfupi
E. Gruberskeigo (3 maja 2009r)
lęk czy wstyd nie pozwolił mi się zjawić. Ta syfu. udział w XXII Łódzkim Festiwalu
aĄa pokazała, że chór to nie tylko próby i koncerty.
chóraJnym, chór zdobył wyróżnienie (21 listopada 2009r)
Chór to znajomi, przy1acie|e, grupa dobrze zgranych i lubiąrych się osób. To mi się bardzo podoba- Więcei informacji znaidziesz na shonie:
ło i chciałem stać się jednym z nich.
www.minstrel.wikidot.com
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"GETTING CLOSER
-POLAND" SEMTNAR
zo ał o8łoszony Polskim Rokjem
Rokiem I'aela w Pol*. w dnia.n

Rok 2003

v lzraclu
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2003 rol! Lic€ln o3ólno*szbl
MaEz st MałachowskĘo bylo go'
spodarzm uacshików międ7łnarodowe8o
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scminariun zaińiĆjowańeB. przez Pokki In
styful w Tel Awiwi. Pokka z Bliska (C€ńing
clog Poland)' PrŻez cziery dni dyrckio_
Źy sŻkól śrcdni.lronz .duk oŻy, zańwńo
z lzńelŹ jŹk i Ż óby.h żĘków PÓlski, mie
li okaz]ę wysfu.hać wykładów mjm' taki.lr
osobjslości iak Macici KozloĘki (historyk
i dyPlofiła, vlata.h ]999 2003Ańba$dor
RP w lzraefu), Kalol Yaron Be.kei (Publj.y Ą
dziennikarł tłuna.Ż litemtul' z ln*ytutu
Polskiego w Tcl'Awjwie), F.liks Tych (hisro
ryk i publiĆy*a' !v lata.h 19952006 dytek
tor zydowskieBo Instyrutu Historyczn%o)
Robe szuchh (Polski laure nagfudy iń.
Ircny sćndl.owej, aulol kŚiążki ,, Holokau*
łozumiećdlad$o?'')' AndŹej Meiejs_
s*i (Nslory( ekspeł Insr/fufu sobicskiego
w za*r.sic śosunkóv międzynarodo y.h'
be,pieg?ńswa i.neĘetykł'
cłówną ideą seninarium było przybliżt'
niP uczBhikon *osunków Polsko źydow
ski.h na prz.,tŹeńi dziejów nasz$o *rajq
wyńiana doświad.zeń w zakgsie naugjnia
hkiodi nainowszciw opardu o probleńaiy
k Holokausb' poznanie Śysbmów 9du*acjj
w Pols.e i lztaelu otaz nawiązani. wsPółPrac' łtóra wkrótc zaowocol'ał' wizyta
ni rcboeymi nlodzieży izEelskie] ze szkoł
T.h.ńikowski HĘh s.hool s Ndanii (tedńą
a szłót Paihgs*jch nłYĘo Li. n). G6cie
nielj b*że okaaę uĆ7tshieyć w waptala.h
kulfo rowy.h, 2wi.dzić niado Płock, którc
!/tk]o ich Śloją afthitekluią i gościmością
miegłańóq odwiedzićinstyfuc'ekulbral
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WSPÓŁPRACA Z MIASTEM PARTNERSKIM FoRT WAYNE

w naju 2010 rck! Płock będzie obchodził dwudziestą locznicę wspólPlacy Ż anery'
kalGkin miastem Paltnerskim Forl wayne. Jedną z wielu fom wsp'jłplacy jest zainiĆjo_
wana Przez slaniśawa Podzielińskie8o' alqavnie dzialają.e8o na rŻeĆŻ TÓviżystwa
Miasi sictlzmy.h Masta Foń wayne' wymiana kulfurcwa niędzy uĆbiańj uaŚ pioMszy.h szkol Pońad8imażjarnyó W 2004 iÓku ńasZ liGum PrzyjełÓ ProPozycję vzięcia
udziafu w prcjĆkĆiĆ Pod ńazvą GlÓbal sfudentŚ Erchań8e ?rÓjeĆt' Nawiązaliśmy kon_
tatt Ż katoli&ą Śzkotą Prywahą BishoP Dwmaćr Hj8h school' w acMo 2005 tku już
Pierw9a trójka MałaĆhowiaków Pż}'jęla w swoiĆh dÓnach ńwieśników z Fort Wayne.
Prkz pÓńad ńi€Śią. ańżrykańscy 8ościemieli okazję Poznać z blńka życie codzienne
Polaków, U-eszczać na Ie8ulame zajęcia w Małaclrowiance oraz Po rozPoczę.iu rvakacji
odwiedzić najĆiekawge zakątkj nas48o kBju.
w sierPniu tego 9ne8o rcku ugesEricy Projektu Pojechali z Ewizytą do swÓiĆh pa _
nerów Podobnie jak ich anerykańscy koledzy w czasie Pobytu w PolR', b.ali Ćz}Tny
udzńł w vybEnych zahciach szkolnyclr, kolkach zainlercsowaó lokalnyĆh wydalz_
niach kultlralnych isPo.towy.h, zwiedzali najcielQwsze mĘsca stanówIndiana i IlIi
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;iązan]<ęl zaPalili zni.z na srcbie matki MalałłaPikudskieBo. zlp€łnie inny.h wraań do
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- oĘ.nize.ńy
id od 1979 Ż i'li.FtFvy opigkuM lol. SKKT"ciżcmk
PTTK D8i T.dM Żombiń' fu *imńłlem ML.zyó€la ueniowi€ PŹygdMywau ĘtulanĘ oPia.Óływrli Pżcbio8 tral w okoli@Ćn Eoc*a i byli Prz.wodniłanj' UŹerbicy ądu nie
ql*o ńusloli pokoać kil*u*ilomelmwe tas' .le ńzwjązać PlzyBobw.n? Przez olgańiztolów
ksty' Nl mccie bGli udział w kmku6.ó' Bl..h I zabawa.h o .h.!a*iere bry.lyĆŻncsprawńG
ścjowym w*y*ke drużyńy a udżiał bjdzic otąmywaly dyPlomy a 3fupy wyóźliająe
aę w fury3ly?ny.n ma8aniaó puóŹry' i M!rcdy'
w Pi.t*ąm raidŻk 13 wŹjni. 1979 rLu wzĘło !d'a| 13a ueni'v, lyn {6 M'laóG
'
wiłnki' KmiEt o€anjaryjny ńjdu śkładal3ię z uaióq kló.zy liekowali' w Pr.Ędsywa
jnprez
niu
furystyŹńy.h. Xomandorem by' cr7Ąou szamel, aslcP.ą - cr?3oŹ Pacz*owsłi
sek.laŹcm _ Kablryna wiśnicws*ą |aate.ńiM2m - B%dłń GŹehli skłónikioń - Wojciech
. o ybsli K'e'of,LMo fu t'v!h, l ńE loń.4 ly .ię w soę.we' ŻpPh rull JóŃslów cało.
.i7Jl'ssla z Lr.r!' Lw''ąd. l/ R.dJwD'
Tnsy kol.inych Bidó* wiodv Po n.jPĘ*ńidF.yó aki*J.h Poiu'fu coiyńińŚłiĘp' cG
r.z wiekśaBa nlody.ł furyśów, Ź sŻkól poddamrych i śre.inich. Plftł' j okol'ą we
dro*.l' nimi' w )c( rajdżjc ]930 .&u ś'fuwJh rekordo{i lieba 739 osób, a'a'nizowłych

R'id M.|.óowianłi

od

zńieńiła 5ię forń! l.jdu. z*oń.żńic odbywa się ł Lleum ogólno_
Macz. st MalaóMski{o' Mło'lzjeż pŹy3olowuiP geEg pytań dolycącyśh

1994 fuku zna.znig

L'bką.ys iń'

hisbnii klllUry

Pło.ła'

'
basy, Żd.ni.
dyPlom, o lillź lat żmi.ni'ln 9Ę gfuPa oĘMaabńq ale
PiĆNśaBo do @hi.8ą dziśiD )oul 6jdq Pd6bl' b śmreda: Uoni&i! Małaóc
wianki prŻy3otonją rajd dla swoich łoĘów B Vk'' z Pło.b i okolic'
Rald
wPk y j. w Pm.s dydakty.żno'wyóowawĆŻy l naleł do t dydi Źłoły'or
'jzkiłisą naj.zRiĆiej uąniołie
izalorłńi
z kla3 z szszeŹeniem u geognń' sp.śńd nich Ekntlją
s
sir elońLwie sKKT'P._rx.
przygŃwJlj u.aiMi. kla_
xxxl raid ,cizm}'", ltó'y odbył śę24 Paźd.ifiiłazxB
'!*u, ousającyn n.d właściwym
sy lc, M al. z *ona]doPm lukŻ*m Pc9lą od 9}Ęrańa!.m
Pubigai.ń ądu w skbdz]c - A3nie9Ż}a wiclaó*a, Mafu soko]o$lł sylwia Xodoski
Terroęny rajd miaI na .clu popagowanig ekrlogji i ucz.enle xxx r.znicy poł'lańia Gc
gtFińsko.Wlo.ławsfuqo Parku (rąiobrazowo8o. organizatoEy PŹygoiowali dla uczeshików
tasy, a na nich ksry i ad.ńi. Związane ż plo.Limi pomilami PŹyrcdy i a8.dni.niami doty.ą9mi cwPK' Na n.CiĆ l'ady.yjnie ał.ł na ueeshik'w dyPlońy i Pu.hary. U.Abty
rrapbn,ołP8o'
mosh obq*a oL,liffiiowł wył,wt o wJloleh prłrcdn'oyó P
UltFb arm(złi. '.y'U usueh'l' 6sqą.łErxĄ PrŻ€afu{oPlc ZJŹ{du MĘsl'eao
rrrrśPEEśP.n Jań N.trowlri i e*ębŹ Plni J.dwi8a rgniń6k! oraż gośćhonoEN7 dy
Ekbr c1Ą'Px P Andr2j Bl dowst, ł!óry ufuldował ńagrcdy i sT3łośjłkólłą Prele*śę'
W mjdzic wzjęło udział 2{a u.zniół i 24 oPiekunów z 14 dN'yn zc szkjł z rło.ka i okoljc'
Najl€P!żtńi dNżFaml' Klórc ny.iężyływ tym rcku okMły 9ię:
sKKr.r'rT( ,xościEkowq/ z szłołyPÓd9r.wow€j ńr 17 w P}o.r!
SKKT-rTTK -waba" z Gińń.4um nr l w I'ldru
SKKI_PTTK -sosw" nr l w Pło.*'
z u Lo w Płocłu'
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NARTY? NARTY!NARTYII!

Zińą2002 roku łoie naUczl'cjell, MJgdalcn. J.'riszewska' Kdtarzvna slęPniak, ]acek
ŁaŻowl ŻolBanizolvałoPora, PjeffsŻ]r NyjaŻ.l ni nartl doŻieleń.a. U.zestjrjkamibyLi
ncŻniNvic jcdnl'jklasl W następnym loku Po]echJly iuż dwi! kla'l i tv st}'cznfu 20l0
roku rvśIód ni lośn ików bj ałcso sza le lisx!3 znalaŻła si! nłodŻicŻŻ lóżn]'.h klis N]ala
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konkD6l Poz ŚtrlJią lLt knla ŹKr.iczcę Pi{llszoklas!ścinalują l]erb ]V.la.ho1(ianki'
ukladaią z Puzh ńgurv8lonetry.zne, i l \ laŚn]'.h cjil jmię \'j'cho\ż1(.}1 Muszą t'y_
ldTa{. s(d/
/l ,L, r\()!l'ordr.\ l Jt -,/)/l /.-'-pTl ir8i
jeLlen tulsiqo snM żu.t!v
Mv },ier
'sżrki, .l4.ak dl|!ltl|,
lh:l,L'\, l, \ l:rn r( ni l |ł:lt |! t! lrn' :]l:.h' 4 l, | łtv'
,,

l:]- t'{'. l łnl:/.łlvnł]]l'!'.tr'
dad. l'r: fE.,r.v d !'V.ło n'd/ ł.,?.l/'
utżyć si shn
.r. tloa'| \l.
aśai. '
"li,
Dlża rzrlłnć
ńć,

/'J:l'ldłjv Jl'
ts.d:'r'l'

i ,i.l!

,i.

sł o s:ło]a l ł' ś''i'.tr, l,łłl:n'
h'llałi 1'l:l'
Jl:ul '.
Bill 'ł]
l,'i'''łln]! r' r !Ę:es nnh' rnh+ ln
lNs:usIki.h:dpn
tittn ht, ttn lntn.h poa\\r hrnh1l
^n:Ik!o
?l"s:.:va

A,1 r ka"

i.. tl:l|siąn i|:

s'nplcll kl.ż tk

i kohllfi|

nlttlrć ,ńu| !"

DZIEŃ PATRoNA sZKoŁY

B!
sre3o

Uż.iil d[slkob'sbnrs'|\'J
l's.nacic

sc DnL

nicuśijłCg

DŻicdYknja NilLc?i hnbicgoyilicho\skiq]o,,'P U\'

o!ci.l' odr N [ażd] n
u
Pocig.hd ello d biej ft'
'oP
mięJll
nE\kizitclÓyńi
.ńj.
illkŁiieln
i.isz!.Eo"
e]
30
l
F7yP'dku.
'
zimiaś Żijcć drdiktll?ol.h t$o dnF.db!\.r !|U]ovl
śvaP!l P.zypomi'miąly hEio.iq (
W t-vnr ./' !ń F ie (sn,klo5i:].i oJ Pow ń J iją nI Plbni.r qujzu, nl ld2i.F.lro
o 9lol.,
'9ie1Ż.
jPj rdńńie' a hk2 \'iedŻ, o lIo.ku'
.]ri dn8rh bi[{U!]a.lł N luInie
i ZabavJch ltvnoloow],(h PŁ]'8dowiń]th Fż.7 L.Ż]'.i!li \1.
leńi.2po'nliłn}'.he ]o.ilona.z|sŻyłol'romlokubnnjolibi.af.nrlslo'r.!iukł:dótr
bn..znydr szli $ ta.- z nLczól{uną ó ik{y_.j4 illli.hi m

.zci,]blq.zlźnlcśiisrobronł PJ.lle'

"7.P'7.

" ir

t{ k$idnNr0r0.oku dn,yny kl. "'

4.i.1,'

Eo'Dn'ż]'ny+otkJ\sięzd 4]]n
olazii don .!n.jkL.łl ] hkżc IjdlPorvi

żv.ŻLh\DJiąPI.(A]E]]]t,d!śkoni
L.kc i riś.rjjn.rdrlinansL łro!rodu

KLASóWKA z PŁocKA

Tow'rżyśbrcNalkNe lr!*kiq Gfu wybo@ ońż wyd'' Edur4i UądU MiJsb nŃ
*r og|Giły na pdą*u mlft Konluts Wcd'y o l'ło.r:u, n'zywlny X]aówLą z Plo.il'
w climinaśach szkolny.lr' I chPi. końkusu, który odbyl łe ]r sty.znl , wzięło od'i'l ponad
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KONKURS VATFMATYCZTiIY,,MALACHOI{IAK"
olga wojgi€ń.a,

pomyslodaw.zyni i oĘlnizato.ka konkuśu

KonkurśMateńatyony ,,MalaĆhowiak '' or8anizowany od ]995 roku, pu eznaczony
jest dh gimnazjaliŚiów 0.iedyś ośńioklasislów). któży lubią rozwiąz)-wanie cieka{ycn
Prcblenów i glachehą .ywaliu cję'
Two!ąc regulamin nasa8o konkuBq wbiowalam się na zasadach organiacyjnych
olińPiady Matemaiycznej' ,,Małachowiar' Śkłada się 2 dwóch etaPów: Pielwszy Pole
ga m iÓzwiązańu Plrez uczniów PewnejilÓśĆi zadań, które rozslamy do 8imnaziów.
Uoeśbicy rozwiązując zdania w donu, nÓgą i PÓwimi korzystać z kiążek matema
ryayó, zbiorów zad Ę' NdtęPnie swoje rczrvjążnia prŻyslają do Małaciowianli
i ńa iĆh podstawie dolonuje się kwalińtacja do dngiE8o etaPu' lińal KÓnku6u Ódbywa
śiev naŚżyń li@uń, w obemości konisji każdy !@shik $modzielnie nlsi rczwiąu ć
5 zadan' Na taj podstawie wyłmimj są laurca.i.
Przez vi€le lat lrży orgmżaĆji ,'Mała.howiaka" Poma8ała mi, sPrawując oPiekę me
rytÓryĆaą pdi dy€ktor Jmina Rędziiska PŻychodzeń, wsPanhly matematyt i na
uayci€l' od kilku lat wŚPLiłorganiżaroren KonlQ6u jest m8! Paweł Fijołek człowiek'
na którego zawsze nÓżna li-yq który lubi i ńatematytę i młodzież'
Dodan nieskromniq źF Paveł je* ndń użnień, a ja jsteń uomĘ pai Prolesr
]aniny Rędzińskiei Pżychod2eń, również abŚÓlweńtki,,Miłaóowiańki"'
w kolejnych €dyc'ach Konkursu MatematymegÓ ,,Mała.nÓwiak" brili udział użniowie z Płoclę' Bielska, Gost}ńjna' sielPca, sikorz, stań'€Ę ŁąckJ, samiŁ MaĘ wśi,
zurcmina i wielu imych miejscowości. co rcku Przekorujemy się źe jest wiel! mtodych
ludzi. lrorzy lubią wysiłek inlele(tualny i czerPią saL'9fakcję, z każdego inleEsująe8o
PomyŚfu i Ćiekaw.8o rozwiązania'
wŚzy*a laureaĆi fugćgÓ końluiŚu Ókaz'avali się PóŹniej baldzo dobrymi ueniami'
wśród nich zdalnł śięnaP.awde wybilia !ny+ Radek Burny, już Fko u*ń
,,Małaóowiankj", w 20o€ rcku zdobył brążÓwy nedal m Międzynarcdowej olimPia_
łie \Łtendb enel " ol h Vesa?| ,loh mPdJ na /.woo.ó \'Lalematyc/ny.h rąr ślx
Ba]lyctich' l"ue lomek zobroBu hnj'9| lo| mpi.d V'Ęfaly.7ly.h w 2m4 w 2005
'
rcku, b}'l laureatem,,Mała.howiała''.
Na8TÓdańi w ńaszym kon]fusie malematycnyn zwŚze by\ kśiążkioiż dÓdatko'
re Punkt' P.zy PkrutaĆji dÓ ,,Małachowianki" (o ile P8xlamin na tÓ pÓzwalał)' od kil'
ku lat fundatoEm nagród jest U.ząd Miasta Plocka, 2a Ń jesieśny bardzÓ wdżięĆbi'
Mamy nadziejg że kolejne edycje ,,MałaĆhowiaka'' Prz}niosą u@iom nÓwe doświad_
czmia malematyczne i wiele saiysfakĆji'
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skokŹch pŹez

PŹ.

ńieis@ ńa sparbkndzie spo ów l(omy.h 3_4 cz ca 2006,
mieF€ na Mistz.stweh Re8iru Łód'ki*o]uńiońw w wXKw 6 senvG2003,
vI miejsc na zawodach o8ólnopolskich ofi.jalny.h w !\'KKW 3 - 5 paździemika 200&
vII ńieFe na n awodłch Regionalnych w wKKw Pod8aj 9 10 Paździeńika 2009,
vnl mieFe w Meńórjale And.żtF Kobylińskidgo WXKW Nowielice 23 30 sjeęnja
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ALEKSANDRA coLIŃsKA, uc,linkł k]as!:r i, fun'i,' ]^]t osz.ŻlPeń t! \l]cj\kńr
U.znrwskiDr KlubiP społ.vym pod knrunki.jn lrenela E!E.nnś/ilo]i
]ei P,y goda z l.kko leIvką Po./qłi ljL v szóścjL.sj! sŻkol! Po
ólcesńr.h niu./v..ljsy.hoNania li7llYńeg. ol.' ilq!,],h slok rvl\'yi bi.sJlJ oi 1lll]D!
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SUKCESY CHŁoPcow

dru'ynr Pjlki siatkoiti tcnoMna PrŻcz mgl la.ka ŁazoweBo .d wielu l't odnosi suk_
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chlopów N htach 2002 20]0,
lv DlcFcc w ogólnopokkinr Tunricju Pilkisiatkow.jMęż.zyzn o P char Pl.Żeli sRs

miejse l'Tunigru liłki siatksfj MgżovŻn o flclił Kierolnjka sbdium rłychowa_
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KoŁo STRZELECKIE

W rofu szkolnym 2009/2010 w ,,MałaĆhowianG'' rozPoczęlo dzialalność koło strze
lĆĆkic Pod opieką dr Michala Ka.Przaka. Na PiefusŻyĆh ŻajęĆiach z]awiło się 56 osób
Poten frekwĆnĆja zaĆ2ę1a spadaĆ ale za lo Poziom ŚtÓPniowo Śie podnosił
Ż czJsem PozÓśiali jĆdynie najivytlwahi' kióryn nie Przeszkadzał kilkuŚtoPniowy
n!ózPodczas shzelania nł otwartym lerenje
zajęcia Proaadzone śąw ramach Li8i obrony Kraiu na sbz€lnicy Przy ul' NÓrbcr
tańskiei' lnslrukro.em wtajenniĆzaiącyń u.zniów Mała.howianki v alkana szfuki elowania i Proładzenia ognia jest nasŻ.bsolwent' PanJacek Pajda. Li.ealiści sEŻelaią
z karabinków Pneumaiycz.ych na dystańsie 10 m' kbks 50 m j z pisloletu sPoriow€
go 15 m. Dla urozmaicenia czasami żucamy ió\'nież Bianatańi' wieizyn' że tych
u mjejętności ni8d y bezPośednjo niebędzienyńnsieli wyk.rŻystać' PoŃw takiń razie
udział w Placy kola? Żaięcia Praktyczne ł'kole ŚtzclĆĆkim ćwiĆzą zdolnÓść konrntra.ji, systematyvnośó a P'€de wszystkim uczą ÓdPowildzialnośĆi, a to zal.iy ni.zwyklĆ
pizydahe lv życiu ykolnym' a Późniejrv dorosłym'
Mińo krótkie8o otresu działalnoścjczłonkowie koIa noaą jr' PoszŹycić się suk.eŚahi' W ŻawÓd ach z otazji roczni.y od zyskan ia niePodle8lości, v listoPa d zie 2009 rcku,
ABnieszka BÓrysiuk Żajęła 2' ńieFc w konkurenaj łączonei slrzelanie iŹutgranatem,
sylwń kwośka 3' miljsĆc l'skŻclanit! a PiolrKlawczyk zająl2. miejs€ w obydwu

konk!Fncjach.

KoŁo INFoRMATYCZNE

od Ponad'1lat ł'MJla.hou'itrnc€ ishrjeie Pro$'adzone PiŻlŻ mg. inż' sebastiana
trwski d8o koło n folm a ty cz. e. Jego 8łórvnv ce leń jes t PiŻygotowanie !.7! iów do
'n
ńatury z Infomratvki' Pomaga N tym nau|a lvieLu
aleol},rnóa' oraz ('sPólne ozwiązyos

i

wJnic wszystklch Żad a natural.ych. Tematyka Zadań \'ymtraa, by ucrcslnicydosko_
nalili Pżede N57}'5tki'n 'iu mie]ętności pro8rańowanią tworŻ€nia Jl8oryhóq bypoznali
język sQLbaz&nych orazarkusz kalkllacyjny E\c.l' PiaĆa daie Nyniene efekty Rok_
rc.znie M ał3 cho$ ia.y zdają.jl inforń.tykc n. ń.hlŹoosiągająre7uLlaiy na poziomie
plau'ie dwa razy rvyższlm niż śl.dniakiajÓl!. Ż tqjo Plzedmjolu
Pomnnodlobnych trldnoś.i ]v tlunacŻcnŃ wisduyuczniom w różnyń wicku onz
z różnym stopn'u oPanolvJniJ mJtcrialu (IcŻnnrwie klas Pietwszych' drugichi hzeclch
u częs,cz ają wspólnie na Żajtcia) Udaj€
się zrealiŻorvać dodatkolve Ćelc Przygotot'ać
li.ealjstówdo olimPiad i ko.k!Bów
U.7est'ricjr kd. stwoiŻ],li anglojgzy.znąłmnę szkotv ońz nÓwą włsję *rcn!' Pol
skoję,y9nej. Prowad2ąĆy zaję.ia dokłada $TŻelki.h statań' ab, PżL'biega}y one ł spo
sób umo'nviająĆy swobodne roŻPoczęcie naukj na ucŻelniach wvższych, a za swói
na]więksŻy sukccs Uważa wybór nrlo natycznejścieŻki kształcenia pod.zas studiów
pIZcŻ w i.lu b'łych uczeslr ików z a]ęć.
Największc osiągnięcia uczeshjkólv koła:
. Rłdosłarv Bumy linalhta o8ólnoPohLej xV olimPiady lnlormaly.znej

. 'l fJ W'l1"_o$1/ vJbu'/BJ'1l'l o''' DJ.''' o'1a' ńnJiviMl7Ó.
'
|e l'"Bo^onl FJl .mR7 i,l\lfR! ( rlrrch.00ei2010
! Ra(ał wilmanowiĆa Malcusz Bujalski finaliści o8ól']oPohkie8o KÓńtuśu ,'Di
t
.

TomasŻ trsolowski, Ton3sz zieli'iskioraz Matcin Lan8e- ZlvyĆiYzcy oraz ńna
liści VIIITonaszo\{skie8o Konkutu lnroi|nalycznego,
Pioh KrŻemiński !.7estnik zawodót' II stoPnia xIV olimPiidy ]ńfÓmatycznq

KoŁo FoTocRAFICZNE

Kolo fotografiĆzne Powo]a] do życia w 2m3r n.ućŻyciel r'vchorvanja ńz),Ćacgo (Pry
rvat Lie PaŚjÓnat foto8rańi), mgrJacek ŁJŻÓlvy od PocŻątku isinienja kÓła zaPrcszenie
do pÓmocy i oPieki nad niń Pizyjął Ptzcs Plo.kiqo Towarzystw. FotogDficznego,
l Jn Ą'fu ' kL. NlP/ioon ńi''n\n 4\o f 7ć' P1' b''o'potlin'',
o 1 -Fn llo'iP
zn akom i lym lo log la len, który odwied zi l u czniót' pod czas zaiec później od pow iad at
-d P\ż' J lPclnlol s'''il'' nn' ł L'h h'ldn" {.?Bo/lwo'l'' l' l' nl' t'e o'.
naiajuż za sobą Pie vszc wvsiat1' szykująkolejne Przjr8otollują się do kontuBów
z okazii xVII ZjaZdu MaIachowiaków o8}osili konkurs,,MałaĆlrowianka w obiektywid,,
a.lresowany do wszystkichncznlółl

I

I
1lłł
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DLACZEGo MAŁACHoI{IANKA?

Na

tÓ

Pytanie starało się odpowiedzićć }akldzieŚieciu ucTiów Malachowianld Pjśali
kielowali' wybielaj4Ć pÓ gimnu jun właśnienmze licuń' oto ń€któĘ

o t}m, czym się

,,Końż$ ghthdżilfr, Śtnne|an, plzed wybolerl szką średniej' odfuŁdżiłdln kilkn Plolknh iee
óu, ,le daPi.lo Lidln a 8ólnat6zt"łcle irL Mr|sz sl. Mrłarhauskjć4Ó żdĆizknwilo n ie. Po
fiad asjń&t|ćłnie ul! Śzko1y PftńówĄ do ,n k witl hhklią' cż,ldn1, żżu Mrłrchą|iafie
z ajde frjżliuaśćddbr.8o rżwini?ci, sulch taLfita,, że Mdlddfuirnka znPfu 1 ,ni dogł|bh|
ww j pożMli dobrze zd,ć
l tnkże pozfrlć dńmń!ćh ludzi. Nie &uiadłM sję' wlból
"llturc, ,nirłd fulbi.fdć j6ż.Ź nz,
Małarhruia ki b!ł lrrrĄ1 cd''b!'n
Pa|funie u'b|ikb! 1 Ę żko|ł'
To pfućićż du |A. pawiedzieć u Pftlsżłóii: ]ćłćfiMn1nĆhauhhe,n'"
Kasia- klasa 3

-wybóf nkał!| ,żdkżniłnnPrzede Wzlstkifr o11 kj P,Żiahu ' Mnłnchawń kl b'4, j fuŚ! nddnl
ająsżą sŻkdlą 1o PłÓ.*u' zdMrłnń sobia Śpfiu?, że i4 ka'nze,ie lunożliui kl. l'ÓŚtd b Śk
n 1olhdlżÓ e ł din' Pa4 t!fr on żruŁe poĆiąłnu nie kk nic.' l t!.h b Md\nćhauid e,
ńniŚkrvj łkat.u EufuPk, njabrdklić'"
Monika, klasa 2.

,,M!ślałh,że fu j" wlb ła Ma|fthauinnLł pdd bPhlućn apinii, nckfu fudżićóą ćzy leż po
dqżrjIć zn noini \in lzjnL rkl| plż1)idĆi'lfri' z ćzrŚd Ódkrvłen kllfr,k, i to Mnłnrhauiańą
uybrdtd n|ie, że nie b1lla nfiagoulJbo|u' syndnbnżn s|W nnish|sz! sł,łaŚĘ ŚłÓuo nnlEżlL
d ml.psz! znrczy ulbnn! - i kki ttk tk u kj rkak."
Piori tlasa 2.

,,W

łenl Mal,.hfujnnkę,

pÓniMż l]tklen ka hlnwuać hid!ą. frI1Żil$ą Mojn

brbein, lrta,

tfinfi,sksąibfut,końżrLitęszkdł'lateżchcirłl,nunóc"lruić.żcskń.*.y:s::ił:y;;.

Ę Żkatę' gd!ż kł k ndibpsze lic.kn u nĘzlln lidcie' Po l!śkhhl, źżańjdę fu
pżljaćiół i w fuspdnhhj nt askże bqt zdobwał uiellz?. Ni. pofrlliłlm ŚĘ' cÓ Ędj, za|n
sćlhfuła frhić dłuld i bag"ta hisłal'ią Maląchauinńi' chci"|b!fr kied!ś łft śthjiltilĄ|n
nbŚÓludne , p el,e, b! nok nk|Uiska b'ło uizltóul,a tego Lieuń' Mńn ndziek, że łaAę si
arśćinhiŚ|olii Małnchouir ki ''

,,w!b leń

ł jćŚtć l? Zld

a]ob! sie, że la b"ndfie i brldzo ploŚte pltlnie kdndk adp@kdzi
koż,o Żdblzżźu jed|llt zdl iu. uMż,fr, że ist ta ńdjlepsfu ŚżkÓłn o8óh,otśztrł.ącl,
do jakkj ńĘlnfr lrdlć Pa uka'x€rfu ii,n ki ń' słlszrlokl, jż ućzniauie, kłólżlt łu .hal1Żą, Śą
b, Ża ń|:hi, d.ć lo ułośie w M"laćhauio a clonk,uie frajćilÓdziĄ|z Ęni nąjuiekze i firjblfdŻi.j tfułżPrzliaźnie. MitD ża ujedŻidłafr o ćżeknją.ći i. .iężkiei p c|/, chcńk n sł fu|iżń do zlit! Qęsząjącej da tei sżkał!'"
Krysia. klasa 2.

,,DLoce|o

ną

ie

',Dkfuga MdtdĆhruidnka?

To chllb,

fiiehÓfuilć|Ók|innfuinąii

szut

wł i Puls. Pźekfrczając Pfugi sżlalv nie sp6ób |ie poczuć

lątl

iejs.r.któftfiiebędżićplzćć,r,,',;i;#r:#.,;I::,i

ńieżkdł l fr0 usi' Nisd! ueeśiaj niż 1idłżt slyczĄFci z Mlhcho
uil|kĘ
i.j lani nL Nikt ż fraki fudżr1r użeśńiejdd kj żbĘ |ie e$zczd' a ]i..n,n
"ni l si| fu gnnńnżiń1dd lófujćśnikób z Pła&d' apouindali o sPeąfic ejalhńftże
dfuiedzilł

,,Pte

lnle dziecińshŃ

sŻtał!, uJsokhn piżio,hn ndfućzn ń,

a

kj wlbiłn!ćh użnirch. s]ył e,n

też,

ż. M,łrćhau.d11-

uż! ddpduidzinlnośti. Kią Pieuz! z zabdry|e żkałe,|żekta
iej polożenia fin
"fib
wz4ólz nlnski . Pien re d|i n &i sPn ił!, że znaalen ż!ć żyeie,n szkat!' Mhro 10i.Lu

kn

trud lrh thuilusynink WPonlinrn w,z)lslkie gddzin! spedzone nn lhbiahleh pżedfriatdń,
uśród +aniąchtl1dzi Małąc]'auir kn a ńePaulnrul,'1l Mnn"t!
Arek, klaŚa 3'

"wybnłdn Ę żkoł|,\dyż sł!ea|ai| o nLj uie|e ći.Płlch łóu' MdtdńfuirnLI cieszy sĘ papu
funościr, nie lLesnwtpliuoii, iż iest ftho,tfunną sz*ałą' Mnłrthfuin4l d]nuifu|ąli ńi o lzełel
pnńljacej. zdćh|tÓnd ith do.unĄi, bnn|zo chcirłrfr
Nścinrleycieli i u ifuL ej atfrosffte fu
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