
  

 

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy! 

Pięć lat temu obdarzyliście nas mandatem zaufania i powierzyliście obecnemu Zarządowi 

stery Towarzystwa Małachowiaków. Czujemy się teraz zobowiązani do zdania relacji z 

naszych dokonań. 

 

Kadencję rozpoczęliśmy pod koniec czerwca 2015 r od spraw organizacyjnych, ale jakże 

ważnych dla funkcjonowania każdej organizacji:  



- 

zreformowaliśmy obsługę księgową, oddając nasze finanse do profesjonalnego biura 

rachunkowego,  

- wybraliśmy bank z korzystniejszym kontem oraz  

 

- uruchomiliśmy nową stronę internetową. Zyskaliśmy możliwość wysyłania do Państwa 

newsletterów z życzeniami świątecznymi oraz z ważnymi komunikatami, np o Walnych 

Zebraniach Towarzystwa. Strona internetowa posłużyła również do przekazywania informacji 

o znaczących wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszej społeczności:  

 

o nominacjach do nagród i tytułów dla koleżanek i kolegów, o sukcesach szkoły, o 

pożegnaniach zmarłych nauczycieli i absolwentów, o spotkaniach roczników, o piknikach 



Małachowiaków. Na stronie publikowaliśmy przysyłane przez Was wiersze, wspomnienia, 

opowiadania. 

 

Już na początku kadencji wprowadziliśmy nowy zwyczaj odwiedzania grobów naszych 

nauczycieli przez członków Zarządu. W imieniu wszystkich Małachowiaków już od 5 lat w 

Święta Zmarłych zapalamy znicze na niemal 70 grobach położonych w Płocku i niedalekich 

okolicach. W tym czasie organizowaliśmy we współpracy ze szkołą Zaduszki Szkolne - 

spotkanie, na które mógł przyjść każdy Małachowiak pragnący poświęcić chwilę zadumy 

wspomnieniu naszych ukochanych profesorów. W tym roku zapraszamy 3 XI. 

 



Udało nam się również zaszczepić nową tradycję Wigilii Małachowiaków, które odbywały się 

co roku w okresie bożonarodzeniowym. Połączone były z koncertem lub jasełkami 

wystawionymi przez uczniów.  

 

 

Nową tradycją były też Wieczory Seniora,  



 

 które odbyły się w 2016 i 2017  

 

dzięki wielkiemu zaangażowaniu p. Elżbiety Ciesielskiej-Zając. Ich kontynuacją (choć w 

zmienionej formule) były spotkania w rocznicę matury, np w 2018 r spotkał się rocznik 

matura 1964 z okazji 55-lecia matury  



 

, a w 2019 rocznik matura 1979 z okazji 40-lecia matury. Z inicjatywy absolwentów - 

seniorów  

 

 ufundowany został kamień "Nauczycielom Małachowianki". 



 

Z kolei absolwenci z 1964 zakupili tarczę z numerem 24, która wisi przy wejściu głównym do 

szkoły.  

 

Wprowadziliśmy nowe zwyczaje, ale nie zapomnieliśmy o starych tradycjach. Nadal z dumą 

kontynuujemy wręczanie najlepszym absolwentom szkoły medali Diligentiae  



 

, prosząc o wręczenie wybitnych absolwentów. Podczas naszej kadencji byli to: dr Krzysztof 

Piotrowski, prof. belwederski Magdalena Król,  

 

 

 dr Jakub Dobruch.  



 

Kultywujemy zwyczaj spotkań piknikowych Małachowiaków  

 

, których odbyło się juz 17 w historii Towarzystwa.  



 

 Niestety, z uwagi na epidemię zmuszeni byliśmy podjąć decyzję o odwołaniu pikniku w tym 

roku. Z tego samego powodu XIX Zjazd Małachowiaków nie odbędzie się w 2020 r. 

Staramy się promować Małachowiankę i Małachowiaków w Płocku i w całej Polsce. 

Cieszyliśmy się z przyznanego na wniosek Towarzystwa medalu "Pro Masovia" dla 

szkolnego chóru "Minstrel"  

 

oraz z tego samego medalu dla Marka Chojnackiego. Kibicowaliśmy gorąco nominowanym 

do tytułu "Płocczanin roku": prof. Magdalenie Król, Jackowi Ostrowskiemu, Markowi 

Chojnackiemu, prof. Januszowi Kempie  



 

 z zespołem uczniów z Małachowianki, Czarkowi Obczyńskiemu... Byliśmy na otwarciu 

wystawy prac malarskich wszechstronnego Małachowiaka - malarza, poety, harcerza - Jana 

Chojnackiego.  

 

 Wystawę można obejrzeć w szkole na ścianach XX-wiecznego skrzydła od ul. 

Małachowskiego. Ale również  staraliśmy się, by płocczanie przypomnieli sobie, że Jan 

Zumbach  



 

 był Małachowiakiem i wykorzystaliśmy do tego głośne kinowe  

 

 filmy z 2018 r: "Dywizjon 303" i "Bitwę o Anglię".  

Dwa lata temu, w 2018 roku Towarzystwo obchodziło jubileusz 60-lecia istnienia.  



 

 Jak Państwo widzą, goście dopisali,  

 

 były życzenia,  



 

 chór "Minstrel" uświetnił nasze spotkanie występem,  

 

 był tort urodzinowy,  



 

 a potem wspaniałe rozmowy po latach. 

W ciągu ostatnich pięciu lat skierowaliśmy działalność Towarzystwa również w stronę 

społeczności lokalnej. We współpracy ze szkołą i Radą Rodziców zakupiliśmy do auli 

projektor  

 

 za niemal 20 tys zł. Przekazaliśmy dla potrzeb szkoły drukarkę oraz wydawnictwa - tomiki 

wierszy, albumy o Małachowiance, książkę M. Grzybowskiego i broszurki o szkole. Aby 

pozyskać środki finansowe na realizację kolejnych pomysłów, zaczęliśmy pisać wnioski do 

różnych urzędów i instytucji. Złożyliśmy ok 30 wniosków, z czego niemal połowa dostała 



dofinansowanie. Niech te liczby Państwu zobrazują jak trudne jest to zadanie. Oto projekty, 

które udało nam się zrealizować: 

W 2016 r p. Katarzyna Kuplińska otrzymała dla Towarzystwa dofinansowanie do projektu 

"Duszna sprawa",  

 

 czyli zwiedzanie Małachowianki nocą oraz do konkursu poetyckiego i plastycznego "Historia 

z Małachowianką w tle", który skończył się wydaniem tomiku ze zwycięskimi pracami.  

"Duszna sprawa" Urząd Marszałkowski 15 000 

"Historia z Małachowianką 

w tle" 

Urząd Marszałkowski 5 000 

 

W 2017 r  



 

 p. Katarzyna Kuplińska zrealizowała dwa zadania publiczne pod nazwą "Duszna sprawa"- 

kolejna edycja, a p. Cezary Obczyński "Trening olimpijski z informatyki" dla uczniów 

płockich szkół.  

"Duszna sprawa" UM Płocka 5 000 

"Duszna sprawa" Urząd Marszałkowski 12 600 

Trening olimpijski z 

informatyki 

Urząd Marszałkowski 5 000 

 

W 2018  

 



 rozpoczęliśmy współpracę z Funduszem Grantowym dla Płocka, który zaowocował 

warsztatami z astronomii dla uczniów płockich szkół. Projekt powtórzyliśmy w 2019 roku w 

rozbudowanej wersji "Niebo nad Małachowianką", czyli warsztaty z astronomii i 

meteorologii. Projekty zostawiły dla szkoły pomoce dydaktyczne z astronomii oraz ogródek 

meteorologiczny (jedyny w Płocku). 

"Wakacje z gwiazdami" Fundusz Grantowy dla 

Płocka 

4 500 zł 

"Niebo nad Małachowianką" Fundusz Grantowy dla 

Płocka 

7 000 zł 

 

W 2019 r powróciliśmy do współpracy z Urzędem Miasta Płocka i wykonaliśmy zadanie 

"Małachowianka na Szlaku Gotyckim"  

 

 - oprowadzaliśmy po szkole podczas Dni Gotyku Ceglanego oraz wydaliśmy broszurkę 

informacyjną. W tym samym czasie p. Cezary Obczyński zrealizował projekt "Płocka 

Akademia Olimpijczyka" skierowany do uzdolnionych młodych matematyków. 

 



Udało nam się również uzyskać pieniądze od Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora 

Zabytków na stworzenie wirtualnego spaceru po Małachowiance, na który serdecznie 

Państwa zapraszamy. 

 

 

"Małachowianka na Szlaku 

Gotyckim" 

UM Płocka 2 600 zł 

"Płocka Akademia 

Olimpijczyka" 

UM Płocka 8 800 zł 

"Wirtualny spacer po 

Małachowiance" 

WMKZ 4 000 zł 

 

W rok 2020 z uwagi na pandemię trudniej było uzyskać dofinansowanie, ale i tym razem nam 

się udało.   



 

Pan Cezary Obczyński ponownie uruchomił "Płocką Akademię Olimpijczyka" tym razem z 

dofinansowaniem w wysokości 14 000 zł (projekt w toku realizacji). Pani Katarzyna 

Kuplińska kolejny raz będzie prowadziła projekt "Duszna sprawa" z dofinansowaniem  w 

wysokości 10 000 zł.  Uzyskaliśmy też wsparcie z Urzędu Miasta Płocka na powstanie 

zupełnie nowego albumu o Małachowiance oraz na zorganizowanie konferencji "Dziedzictwo 

840 lat Małachowianki", w której mogli Państwo dzisiaj uczestniczyć i koncertu 

"Małachowiacy muzycznie dla Płocka", na który serdecznie zapraszam dziś na godzinę 17.00 

i 19.00. Następnym projektem, który jest w toku realizacji jest zadanie "Z 

audioprzewodnikiem po Małachowiance" - zakupimy 40 szt urządzeń do oprowadzania po 

zabytkowej szkole. 

"Płocka Akademia 

Olimpijczyka" 

UM Płocka 14 000 zł 

"840 lat Małachowianki - 

album jubileuszowy" 

UM Płocka 6 000 zł 

"Jubileuszowy rok 

Małachowianki" 

UM Płocka 7 000 zł 

 

"Z audioprzewodnikiem po 

Małachowiance" 

Urząd Marszałkowski 35 000 zł 

"Duszna sprawa" Urząd Marszałkowski 10 000 zł 

 

 



 

Łącznie w czasie ostatniej kadencji Towarzystwo uzyskało dofinansowanie do swoich działań 

w wysokości 141 500 zł, co było możliwe jedynie przy olbrzymim wkładzie własnym 

osobowym, czyli pracy wolontariuszy - członków Towarzystwa i naszych przyjaciół. Jest to 

najlepszy moment na to, by teraz podziękować wszystkim, którzy przez ostatnie 5 lat 

zechcieli pomóc Towarzystwu i szkole, czy to finansowo, czy nakładem własnego czasu i 

pracy.  

 

W imieniu Towarzystwa Małachowiaków dziękuję ( w kolejności alfabetycznej): 

Joannie Atlak, Alinie Bale, Annie Betke, Wandzie Bieńkowskiej, Ryszardzie i Zdzisławowi 

Bukowskim,  Janowi Chojnackiemu, Annie Chudzik, Dorocie Chylińskiej, Elżbiecie 



Ciesielskiej - Zając, Magdalenie Częstochowskiej- Jędrzejak, Danucie Dworczyk, ks. 

Ryszardowi Dybowskiemu, Pawłowi Fijołkowi, Ewie Gajewskiej, Danucie Chętkowskiej, 

Sławomirowi Gałczyńskiemu, dyrektor szkoły p. Katarzynie Góralskiej, ks. Wojciechowi 

Góralskiemu, Milenie Gurdzińskiej, Bogdanowi Iwańskiemu, Magdalenie Janiszewskiej, 

Kazimierzowi Jankowskiemu, Agnieszce i Michałowi Kacprzak, Violetcie Kilarskiej, 

Katarzynie Kuplińskiej, Renacie Kutyło-Utzig, Robertowi Lipowskiemu, Katarzynie Majzner, 

Kazimierzowi Mikołajewskiemu, Wojciechowi Nowyszowi, Monice Nycz, Cezaremu i Annie 

Obczyńskim, Sebastianowi Ostrowskiemu,  Annie Patelskiej, Sylwestrowi Pawlakowi,  

Zbigniewowi Perzestemu, Aleksandrze Pocheć, Dorocie Radaszkiewicz, Ewie Rashid, 

Mariuszowi Różyckiemu, Tomaszowi Ruteckiemu, Annie i Jarosławowi Skowrońskim, 

Piotrowi Sosnowskiemu, Elżbiecie Szczepańskiej, Ewie Szmydt, Małgorzacie Szymczak,  

Bartłomiejowi Wasiakowi, Magdalenie Wilk, Grażynie Witkowskiej, Małgorzacie 

Włostowskiej, Elizie Wójtewicz-Brzozowskiej, Tadeuszowi Zombirtowi, Pauli Zuchniewicz 

oraz wszystkim pozostałym członkom władz Towarzystwa. Być może dla Państwa są to 

nieznane nazwiska, lecz ich ilość pokazuje jak wielka rzesza ludzi pracuje dla Małachowianki 

i dla Towarzystwa. Bez zaangażowania tych osób, bez ich bezinteresownej pomocy oraz 

pracy nieoczekującej poklasku i nagrody nie udałoby się nam zrobić NIC. Dziękuję! 

 

W uznaniu naszych zasług i dokonań na polu kultury, nauki i edukacji Prezydent Miasta 

Płocka nagrodził w 2016 r Towarzystwo Małachowiaków wyróżnieniem w konkursie "Godni 

naśladowania". Zaś dzisiaj  



 

 Marszałek Województwa, Adam Struzik, wyróżni nasze stowarzyszenie medalem "Pro 

Mazovia" za przyczynienie się do rozwoju Mazowsza. 

 

Przez ostatnie pięć lat Zarząd Towarzystwa starał się jak umiał najlepiej reprezentować 

szeroko pojęte środowisko Małachowiaków, działać w imieniu  Państwa na chwałę naszej 

szkoły. Państwa ocenie pozostawiam czy nam  się to udało. 


