
 

Trochę statystyki 

W roku szkolnym 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława 
Małachowskiego w Płocku w klasach III uczyło się 236 uczniów i wszyscy ukończyli szkołę. 
Średnia w klasach III wyniosła w tym roku 4,34 i  jest wyższa niż w roku ubiegłym. 

  Jak mawiała Veronica Roth: „Rywalizacja pozwala nam nad sobą pracować, wydobywa  
z nas to, co najlepsze, co najsilniejsze”.  

A zatem trochę o jej wynikach: 

najwyższe średnie końcowe uzyskały klasy: 

III d – 4, 65 

III i – 4,62 

III a – 4,55 

 

64 uczniów uzyskało średnią 4,75 i powyżej 

Oby równie dobrze poszło Wam na maturze! 

Na szczególną uwagę zasługują również sukcesy naszych uczniów w olimpiadach 
przedmiotowych, dlatego pragniemy ich szczególnie wyróżnić. 

Olimpijczyk Klaudiusz Mikołajczyk został finalistą tegorocznej XXXIX 

Olimpiady J. Łacińskiego – opiekun mgr Renata Bączek. 

Serdecznie gratulujemy !!! . 

Tradycją szkoły jest przyznanie i wręczenie Medali Diligentiae uczniom, którzy po  
3 latach nauki uzyskali najwyższe średnie. Medal Diligentiae jest to medal ustanowiony  
w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany wychowankom Korpusu Kadetów  
w Warszawie. Nawiązując do osiemnastowiecznej tradycji, kiedy to w latach 1786-1792 
najpilniejsi uczniowie otrzymywali złote i srebrne medale „Diligentiae” czyli „Za Pilność”, 
uchwałą XI Zjazdu Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława 
Małachowskiego w dniach 5 i 6 września 1964 r. postanowiono przywrócić nadawanie 
abiturientom – prymusom złotych i srebrnych medali „Diligentiae” wraz z dyplomami 
ufundowanymi przez Komitet Wychowanków. Liczba wręczanych medali rokrocznie jest 
równa ilości klas maturalnych w danym roku szkolnym. Zasadą jest, że wręcza się jeden 
„złoty” i pozostałe medale „srebrne”; medale przyznawane są zgodnie z obowiązującym 
regulaminem zatwierdzonym przez Towarzystwo Wychowanków i Przyjaciół Małachowianki.  
 
 

  



A oto najlepsi z najlepszych, czyli tegoroczni medaliści: 

1 Gawin Alicja 3I medal złoty 

2 Szałkiewicz Marta              Kamila 3I medal srebrny 

3 Mikołajczyk Klaudiusz       Michał 3E medal srebrny 

4 Majchrzak Katarzyna       Zuzanna 3A medal srebrny 

5 Cichosz Olaf 3D medal srebrny 

6 Tomaszewska Kinga 3A medal srebrny 

7 Koźmińska Natalia            Wiktoria 3E medal srebrny 

8 Rzewnicka Dorota 3D medal srebrny 

 

 

Medali możemy przyznać tylko 8, a świadectwa z wyróżnieniem uzyskało aż 64 uczniów. 
Dlatego dla 56 pozostałych została ustanowiona pamiątkowa nagroda. Jest nią denar 
Dobiechny - fundatorki kolegiaty św. Michała Archanioła wraz z dyplomem pamiątkowym. 

Uczniowie Małachowianki osiągali również sukcesy sportowe – 39 z nich w uznaniu zasług 
otrzymało dyplomy i kubki termiczne. 

Serdecznie gratulujemy !!! . I pamiętajcie, że jak radził Albert Einstein: „Ważne jest by nigdy 
nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy 
zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie 
potrafi pytać nie potrafi żyć”. 

Wszystkim, którzy kończą w tym roku Małachowiankę, życzymy 
połamania piór na maturze i dostania się na wymarzone uczelnie, 
aby nie tylko robić karierę, ale przede wszystkim realizować swoje 
pasje, rozwijać zainteresowania i spełniać marzenia!  

Do zobaczenia na maturze!  

 

 


