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Малиновський Антон Станіславович  
 

Ви живете для людей 
 

Антоне Станіславовичу! Протягом багатьох років колектив університету 
знає Вас і з великим задоволенням зазначає, що всі прожиті роки Ви виявляли 
якості мудрої людини: внутрішня дисципліна, обов’язковість, вибагливість до 
себе і до оточуючих. 

Завдяки завидній працездатності й винятковій цілеспрямованості Ви 
пройшли великий шлях від студента-відмінника, Ленінського стипендіата до 
першого керівника області. Працюючи на відповідальних посадах, завжди 
ставили перед собою основну, головну мету – добросовісне і сумлінне служіння 
людям. Вони ж відповідали Вам взаємністю і довірою. 

Впродовж 52-річного трудового шляху Ви приділяли велику увагу науково-
технічному прогресу і творчо спрямовували зусилля на розвиток і стабілізацію 
народного господарства. Особливий тягар і відповідальність лягли на Ваші плечі 
при виконанні завдання з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 

Протягом тривалого часу Ви займалися науковою роботою, результатом якої 
є вихід у світ наукових праць, навчальних посібників та захист докторської 
дисертації.  
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Ваша поетична збірка «Я собі не зрадив» – це тонка творчість, яскраві 
художні образи, людські душі, це любов до життя, до оточуючого середовища. 

Ваші поетичні рядки покладено в основу багатьох пісень. 
Ваша вірність, служіння народу, великий життєвий шлях, мудрість, 

душевний порив покликали до рідної Альма-матері, де Ви звертаєтесь до 
студентства з повагою батька: «Його величність студент». Як заповіт звучать 
Ваші слова: 

 
І я собі негласну клятву дав, 

Що мушу без вагань і без умов віддати 
Все, що я маю, що в житті надбав, 
Для тебе, рідна, мила Альма-матер. 

 
Завдяки неймовірним зусиллям зростає Ваш авторитет як ректора. Наша 

Альма-матер набула статусу національної. Ваша мета – зробити міцний науковий 
фундамент вищого навчального закладу екологічного спрямування з міцною 
науково-технічною базою, сучасним рівнем обладнання навчальних аудиторій, 
естетичним оформленням і високою духовністю – успішно реалізовується. 

Поєднуючи педагогічну діяльність з науковою, Ви багато сил і знань 
віддаєте вихованню молоді, особливо, підготовці керівних кадрів, аспірантів. 

За багаторічну агрономічну роботу на багатьох відповідальних державних та 
адміністративних посадах Батьківщина нагородила Вас орденом «Знак Пошани», 
двічі – орденом «Трудового Червоного Прапора», орденом «За заслуги»  
ІІІ ступеня, відзначила почесним званням «Заслужений працівник сільського 
господарства України», Почесною грамотою Верховної Ради України «За 
особливі заслуги перед Українським народом». Ви є почесним громадянином  
м. Житомира та найвища нагорода для Вас – повага від людей. 

Такій напруженій праці на різних напрямах діяльності допомагала вірна 
Ваша подруга-дружина душевна і доброзичлива Лілія Олександрівна. 

Доктор економічних наук, професор Антон Станіславович Малиновський, 
Ви є прикладом для підростаючого покоління, колег, друзів.  
І чим більше в Україні буде славних, скромних й доброзичливих людей, 
патріотів, подібних Вам, тим жити буде легше в достатку і злагоді, оскільки такі 
люди прикрашають не тільки себе, а й свою країну. 

Наше найкраще побажання Вам: великої творчої наснаги, активної 
громадської діяльності на славу України, зичимо Вам здоров’я, родинного 
затишку, творчого натхнення. Нехай прожиті роки, як час сподівань і звернень, 
стануть для Вас найдорожчим скарбом, а мудрість іде в парі з молодістю душі. 
Нехай усміхнеться удача, допомагає Бог у світлих доленосних справах. 
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