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W numerze:

Słowem wstępu
Szanowni Państwo.

 Tegoroczny listopad obfitował w moc wydarzeń 
kulturalnych i patriotycznych. Za nami V jubileuszo-
wy festiwal Piotra Skrzyneckiego, który przyciągnął 
nad Srebrną takich artystów jak Czesław Mozil, Piotr 
Cugowski czy Michał Szpak. W gali finałowej mińską 
publiczność porwali wspaniali jak zawsze nasi kra-
kowscy przyjaciele z Piwnicy Pod Baranami.    
 Festiwal jest mińskim pomnikiem twórczości Pio-
tra Skrzyneckiego, który, mam nadzieję, doczeka się 
w naszym mieście również bardziej monumental-
nego upamiętnienia. Życzę Panu Piotrowi, Honoro-

wemu Obywatelowi Mińska Mazowieckiego, sali koncertowej jego imienia 
oraz pomnika – ławeczki przynajmniej tak pięknej, jak ta krakowska. 
 Listopad jest miesiącem spadających liści i białoczerwonych flag 
wywieszanych w dniu Święta Niepodległości. Tegoroczne uroczystości mo-
gliśmy przeprowadzić na nowo oddanym dla mieszkańców Placu Stary Ry-
nek. Mam nadzieję, że jego nowe oblicze przypadło Państwu do gustu.  
 Rekordowa frekwencja w trakcie miejskich obchodów pokazała że 
Mińszczanie mogą być stawiani za przykład patriotycznej postawy w rado-
snym świętowaniu tego najważniejszego święta narodowego. 
 Listopad okazał się też radosny dla mińskiej oświaty. Mińsk Ma-
zowiecki został certyfikowanym Samorządowym Liderem Edukacji, ja zaś, 
miałem przyjemność odbierać statuetkę „Primus” dla samorządu, który 
„uzyskał najwyższą liczbę punktów rankingowych wśród wszystkich certyfi-
kowanych w Programie Gmin i Powiatów”. Na uroczystej gali w Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbierałem wyróżnienia obok takich 
oświatowych potęg jak Lublin czy Gdynia.
 Zachęcam Państwa do lektury wszystkich artykułów miesięcznika 
MIM, w których podajemy tylko fakty, zawsze rzetelnie i prawdziwie.  

Burmistrz Miasta  
Marcin Jakubowski
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Obchody Dnia Niepodległości - 11.11.2013
 
Szanowni Państwo.

Zebraliśmy się dzisiaj w miejscu szcze-
gólnym. Na nowo oddanym mieszkańcom 
Mińska Mazowieckiego Placu Stary Rynek. 
Placu, który jest niemym świadkiem hi-
storii naszego miasta. Co by nam dzisiaj 
powiedział, gdyby mógł? Przywołałby za-
pewne walki z zaborcą podczas kilku kolej-
nych zrywów narodowych. Opowiedziałby  
o oddziałach Polskiej Organizacji Wojsko-
wej rozbrajających niemieckich okupan-
tów 11 listopada 1918 r. Wspominałby po-
grążonego w głębokiej modlitwie generała 
Hallera, dziękującego Matce Boskiej Aniel-
skiej za przegnanie bolszewików w roku 
1920. Przypomniałby, że to tu, w tym miej-
scu przebywał Marszałek Józef Piłsudski, 
Achille Ratti późniejszy papież Pius XI. Na 
pewno nie opuściłby Stary Rynek opowieści  
o dumie i honorze oficerów 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich, których tak sobie upodobał 
Marszałek, że ulubioną klacz bojową Kasz-
tankę oddawał im pod opiekę. Nie mógłby 
Nasz Plac zapomnieć o unoszącej się nad 
nim w największe dni targowe melodii 
języka jidysz. Zapłakałby strasznie Stary 
Rynek na wspomnienie o 21 sierpnia 1942 
roku. Oszczędziłby nam jednak zapewne 
obrazu tragicznych wydarzeń z likwida-
cji getta, gdy ponad tysiąc mieszkańców  
pochodzenia żydowskiego zamordowano  
w tym miejscu, a prawie pięć tysięcy wy-
ruszyło stąd w swoją ostatnią podróż. Po-
dróż po śmierć w Treblince. Z opowieści 
Placu dowiedzielibyśmy się jeszcze o wy-
zwoleniu i kolejnej okupacji, tym razem 
sowieckiej. O  zamordowanym burmistrzu 
Hipolicie Konopce, czy chorym na sucho-
ty Staroście Mińskim Julianie Grobelnym 
– jednym ze Sprawiedliwych Wśród Naro-
dów Świata. Mimo ciężkich i tragicznych 
zapisów na kartach mińskiej historii, cie-
szyłby się zapewne Stary Rynek, mówiąc o 
obchodzonych tu rokrocznie Narodowych 

Świętach Niepodległości i z odsłoniętego w 
2000 roku Pomnika Niepodległości. Gdyby 
tylko place mogły przemawiać ....

Szanowni Państwo.

Nie przez przypadek w tym jakże ra-
dosnym święcie przywołuję fragmenty  
historii naszego kraju, które do radosnych 
nie należą.  Fakt, że Polacy w swej ponad 
tysiącletniej historii tak wiele razy tracili 
przymiot państwowości na rzecz Szwedów, 
Rosjan, Austriaków, Prusaków, Niemców, 
Sowietów, a następnie odzyskiwali wolność 
i niepodległość, nigdy nie tracąc przy tym 
tożsamości narodowej, jest w losach świa-
ta bezprecedensowy. Cieszymy się wolno-
ścią od prawie 25 lat. Całe więc pokolenie 
Polaków urodziło się i wychowało w wol-
nym kraju, w niepodległej Ojczyźnie. 

Trudno jest tym młodym Polakom uświa-
domić sobie, czym jest niewola państwowa 
i jak cenną wartością jest niepodległość. 
Wszyscy musimy pamiętać, jaką cenę przy-

szło nam na przestrzeni dziejów zapłacić 
za posiadany dzisiaj status, za możliwość 
celebrowania naszego największego świę-
ta narodowego. Święta Niepodległości.

Narodowa świadomość własnej historii, 
oddawanie hołdu narodowym bohate-
rom, czczenie miejsc pamięci to przejawy 
współczesnego patriotyzmu czasu pokoju. 
Przejawem takim jest też szacunek oka-
zywany współmieszkańcom, poszanowanie 
dla dóbr publicznych, przestrzeganie pra-
wa i szerzej - obowiązujących norm spo-
łecznych, uczestniczenie w życiu kultural-
nym czy solidarność społeczna.

Wszystkich nas stać na patriotyzm, pa-
miętajmy jednak, aby w imię źle pojęte-
go patriotyzmu nie narzucać nikomu wła-
snych poglądów politycznych czy wyznań 
religijnych. Zróżnicowanie polityczne, 
społeczne, wyznaniowe i narodowe od 
wieków ubarwiało historię naszego kraju, 
jest można powiedzieć naszą państwo-
wą cechą, którą odczuć możemy również  
w historii naszego miasta. Nie bez przy-
czyny wolności obywatelskie stanowią filar 
praw i obowiązków wpisanych w Konstytu-
cję Rzeczypospolitej Polskiej. Uszanujmy 
więc wybory naszych współobywateli, nie 
stawiajmy się na siłę w przeciwnych obo-
zach, osłabiając w ten sposób więzi naro-
dowe jakie zawiązała nam historia.

Ciesząc się wolnością, niepodległością pa-
miętajmy, aby Plac Stary Rynek jak naj-
dłużej świecił blaskiem, jaki został mu 
ostatnio nadany, aby przez długie kolejne 
lata mógł być świadkiem tak wspaniałych 
uroczystości jak ta dzisiejsza.

Dziękuję bardzo.

Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski

fot. arch. UM MM
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Święto Inwalidów Wojennych - 8.11.2013

Szanowni Państwo.

Związek Inwalidów Wojennych jest orga-
nizacją szczególną. Jego znaczenie dla 
kultywowania tradycji narodowej oraz 
kurateli nad bohaterami, którzy w obro-
nie Ojczyzny ponieśli wymierne straty, 
jest nie do przecenienia. Zapewne o każ-
dym członku ZIW można by napisać od-
rębną książkę.

Biografie osób tworzących struktury tej 
organizacji są pełne bohaterskich czy-
nów, poświęcenia dla kraju i wierności 
dewizie BÓG HONOR OJCZYZNA. Zwią-
zek Inwalidów Wojennych RP to jednak 
nie tylko pielęgnowanie pamięci ofiarnej 
służby dla Polski sprzed dziesiątek lat, 
ale też czynne angażowanie się w bieżą-
ce sprawy naszego kraju. Dla wszystkich 
stowarzyszonych w ZIW służba jeszcze 
się nie skończyła. Dbają oni zarówno  
o godne życie dla wszystkich inwalidów 
wojennych, ale też członków ich rodzin 
w szczególności wdów po poległych żoł-
nierzach oraz inwalidach wojennych któ-
rzy odeszli już na wieczny spoczynek. 
Uczestnictwo sztandarów ZIW na wszel-
kich uroczystościach patriotycznych,  
dodaje im splendoru i patosu. 

W ostatnim czasie z inicjatywy związ-
ku na terenie całego miasta odznaczane 
są sztandary szkół i instytucji wspiera-
jących związek. Ten niewątpliwy akt 
wdzięczności inwalidów wojennych, każe 
nam wszystkim jeszcze bardziej zadbać  
o związkowych kombatantów i ich rodzi-

ny. Takie święta jak to dzisiej-
sze pozwala nam wypełniać ten 
patriotyczny obowiązek. Tu pod 
pomnikiem Związku Inwalidów 
Wojennych przy koszarach woj-
skowych, składając dziś wieńce 
oddajemy cześć neutralnym poli-
tycznie i światopoglądowo inwali-
dom wojennym, będącym przykła-
dem dla młodych pokoleń Polaków 
na to jak należy dbać i pielęgno-
wać prawdziwy polski patriotyzm. 

Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski

fot. arch. UM MM

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy przystąpił do reali-
zacji dwóch zewnętrznych projektów. 
Pierwszy projekt  „Szkoła Współpracy. 

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym 
nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopol-
ski, systemowy projekt Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. Projekt skierowany jest 
nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, 
rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, 
ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pra-
cowników jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz organizacji pozarządowych. 
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie 
współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami 
i nauczycielami oraz przedstawicielami 
innych środowisk na terenie szkół i przed-
szkoli w Polsce. Cel ten będzie realizowa-
ny poprzez opracowanie, upowszechnienie  
i wdrożenie modelowych rozwiązań.  
 
Drugi projekt „2014! Młodzi dla Wolności” 
organizowany jest pod honorowym patro-

Realizujemy projekty obywatelskie

natem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorowskiego i Minister-
stwo Edukacji Narodowej we współpracy 
z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W ramach 
tego konkursu zamierzamy przeprowa-

dzić inscenizacje historyczne przybliżają-
ce wiedzę o czasie przełomu oraz całym 
ostatnim dwudziestopięcioleciu Polski.

Tomasz Płochocki, ZSZ Nr2
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15 listopada, na konferencji prasowej, 
Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski 
przedstawił, przedstawicielom mediów, 
pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych w sprawie zwrotu uchwa-
ły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki.  Z treści pisma wynika, iż 
w przesłanych przez komisję rewizyjną 
dokumentach Rzecznik Dyscypliny nie do-
patrzył się naruszonych przez burmistrza 
przepisów prawa, ani też żadnych kwot 
wynikających z rzekomych naruszeń.

Rzecznik nie znalazł w przesłanym za-
wiadomieniu żadnych merytorycznych 
podstaw do wszczęcia jakiegokolwiek 
postępowania przeciwko burmistrzowi, 
Dyrektorowi Muzeum Ziemi Mińskiej czy 
komukolwiek innemu i postanowił zwró-
cić przesłane dokumenty. Od pisma rzecz-
nika nie przysługuje odwołanie, tak więc 
zamyka ono sprawę zarzutów formułowa-
nych przez trzech opozycyjnych do bur-
mistrza radnych: Roberta Ślusarczyka, 
Tadeusza Błaszczaka i Krystynę Milewską 
- Stasinowską.

Rzecznik Dyscypliny zwraca zawiadomienie

W konferencji uczestniczyli również Pan 
Leszek Celej - Dyrektor Muzeum Ziemi 
Mińskiej i Pan Andrzej Kuć –  pełniący 
funkcję Prezesa Miejskiego Klubu Sporto-
wego.

7 listopada odbyło się w Miejskiej  
Bibliotece Publicznej Seminarium  
p.t. „Uczyć się, ale jak?”. 

Jest to projekt, który powstał, aby wes-
przeć uczennice i uczniów w długim  
i trudnym procesie uczenia się i przecho-
dzenia przez kolejne szczeble edukacji. 
Jego celem jest także wyrównanie szans 
edukacyjnych osób, które pochodząz ro-
dzin o niskim statusie społeczno-ekono-
micznym. 

Realizatorem projektu jest Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmia-
nom w partnerstwie z Miastem Mińsk 
Mazowiecki i Zgromadzeniem Sióstr Miło-
sierdzia Św. Wincentego a Paulo. Obecnie 
dobiega końca już druga edycja projek-
tu, który z sukcesem realizowany jest od 
2011 roku. W tym czasie wsparciem w 
ramach projektu zostało objętych 1031 
osób ze Szkoły Podstawowej numer 1, nu-
mer 2, numer 5 i 6 w Mińsku Mazowieckim 
oraz ze Specjalnego Ośrodka Wychowaw-
czego w Ignacowie. (red)

fot. arch. UM MM

„Uczyć się, ale jak?”

fot. arch. UM MM
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„Himilsbachowa tablica”

Dwudniowa, 1 i 2 listopada, dwunasta 
Społeczna Kwesta na Rzecz Ratowania 
Zabytkowych Nagrobków znajdujących 
się na cmentarzu parafialnym w Mińsku 
Mazowieckim po raz kolejny przyniosła 
ze sobą wymierny efekt w postaci ze-
brania okazałej sumy pieniędzy.

Hojność osób odwiedzających mińską 
nekropolię zaowocowała wrzuceniem do 
kartonowych puszek trzymanych przez 
kwestarzy 15 130, 10 złotych, które zo-
staną przeznaczone na odnowienie kolej-
nych zabytkowych obiektów. W tym roku 
przedsięwzięcie zorganizowane przez 

19 listopada odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Jana  
Himilsbacha oraz jego żony Barbary. 

Na dziesiątym piętrze bloku przy ul. Górnośląskiej 9/11 w War-
szawie znajduje się mieszkanie, w którym mieszkali od 1967 
r. do śmierci Jana 25 lat temu - 11.11.1988 r., a Barbara do 
śmierci w lutym 2013 r.  W uroczystości uczestniczyli sąsiedzi, 
przyjaciele i znajomi Himilsbachów, władze Spółdzielni Miesz-
kaniowej Torwar, a przede wszystkim mińszczanie - fundatorzy 
tablicy. Wyposażenie mieszkania i pamiątki po sławnym mińsz-
czaninie zakupiło Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckie-
go w celu utworzenia ekspozycji stałej, bardzo oczekiwanej 
przez miłośników twórczości Himilsbacha.  (MDK)

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowiec-
kiego wsparli swoją obecnością m.in. pi-
sarka Małgorzata Gutowska – Adamczyk, 
burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki Mar-
cin Jakubowski, dyrektorzy szkół Jadwiga 
Ostrowska – Dźwigała, Grzegorz Wyszo-
grodzki i Tomasz Ciechański oraz lokalni 
radni Daniel Milewski, Michał Góras, Ro-
bert Ślusarczyk, Jerzy Gryz, Robert Ga-
łązka i Zbigniew Grzesiak. Wszyscy oni, 
podobnie jak m.in. przedstawiciele grupy 
rekonstruującej żołnierzy przedwojenne-
go 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz człon-
kowie i sympatycy TPMM, wcielili się w 
rolę osób zbierających środki na uratowa-

nie mińskich świadectw przeszłości. Każdy 
darczyńca przekazujący pieniądze na ten 
cel otrzymywał okolicznościowy folder 
przedstawiający dotychczasowe dokona-
nia związane z ratowaniem zabytkowych 
nagrobków. Istotną nowość stanowiło też 
umieszczenie przed już odnowionymi 
obiektami tabliczek informacyjnych, czym 
zajęła się mińska agencja reklamowa pro-
wadzona przez Roberta Czyżkowskiego. 
Ważną rolę w usytuowaniu tych „znaków 
rozpoznawczych” odegrali również Zenon 
Hawryluk i panowie Pudłowscy.      

Tomasz Adamczak 

Odnowią kolejne zabytki
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Szanowni Państwo,

Przypada dzisiaj 94. rocznica urodzin Ry-
szarda Kaczorowskiego, Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, 
człowieka honoru i głębokiej wiary, męża 
stanu.

Życiorys Ryszarda Kaczorowskiego  
to ogromny bagaż doświadczeń II woj-
ny światowej i czasu emigracji.  Nie dał  
się złamać nawet aresztowany przez 
NKWD.  Skazany na karę śmierci spędził 
wiele miesięcy w celi czekając na wyko-
nanie wyroku, który ostatecznie zamie-
niono na 10 lat łagrów.  Szczęśliwie od-
zyskał wolność i wstąpił do Armii Polskiej 
formowanej wówczas przez gen. Andersa.  

Walczył m.in. pod Monte Casino.  Godno-
ści Rzeczypospolitej strzegł dalej już na 
emigracji, pełniąc wiele odpowiedzial-
nych funkcji, w tym tę najwyższą, Prezy-
denta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie.   
Wydawać by się mogło, że gdy w grudniu 
1990 roku Ryszard Kaczorowski przeka-
zywał Lechowi Wałęsie insygnia władzy, 
Jego misja dobiegła końca.  Nic bardziej 
mylnego.  Przez kolejnych 20 lat poświę-
cał się pracy dla Ojczyzny.  Stał się sym-
bolem niezłomnego patrioty, który będąc 
ponad politycznymi podziałami łączył, nie 
dzielił, przekazując tak ważne dla niego 
wartości zapisane w dewizie „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”.  

ODSŁONIĘCIE POPIERSIA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO
W dniu 26 listopada odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem popiersia Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego z udzia-
łem wielu znamienitych gości w tym Pani Prezydentowej KAROLINY KACZOROWSKIEJ. Poniżej zamieszczamy przemówienie 
wygłoszone z tej okazji przez Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego:

Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego  
i nasze miasto połączyła nić sympatii. 
Często Pan Prezydent tu bywał, odwie-
dzał przyjaciół.  Szanując Jego postawę 
w czasach dla naszego kraju trudnych, 
szanując Jego honor i odwagę, mieszkań-
cy Mińska Mazowieckiego nadali Panu Pre-
zydentowi tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta.  Skwer, na którym dzisiaj się znaj-
dujemy dwa lata temu został gruntownie 
zmodernizowany i dzisiaj nosi imię Pana 
Prezydenta.  3 lata temu Muzeum Ziemi 
Mińskiej wydało wspaniały album, będący 
pomnikiem pamięci o człowieku, któremu 
nasz naród tak wiele zawdzięcza.  Wtedy 
też mogliśmy się spotkać w gronie przy-
jaciół Pana Prezydenta, włodarzy ziem  

i miast, których honorowym obywatelem 
jest Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski.  
Był też tam razem z nami świętej pamię-
ci Prymas Józef Glemp.  Spotkaliśmy się 
wtedy w miejscu szczególnym na Zamku 
Królewskim w Warszawie, gdzie w 1990 r. 
Pan Prezydent przekazał insygnia władzy 
państwowej – suwerennej i niepodległej 
Polski.

Szanowna Pani Prezydentowo, 10 kwiet-
nia 2010 roku łączyliśmy się z Panią w bólu 
po tragicznej śmierci Pana Prezydenta  
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. 
To dla nas ogromny zaszczyt móc dzisiaj, 
w sposób najlepszy jak potrafimy, uho-
norować Pana Prezydenta.  Odsłaniając 
Jego popiersie  na skwerze Jego imienia,  
w mieście, którego jest Honorowym Oby-
watelem.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

fot. arch. UM MM
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SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI
Certyfikat „SAMORZĄDOWY LIDER 
EDUKACJI” dla Miasta Mińsk Mazo-
wiecki po raz TRZECI.

27 listopada br. Marcin Jakubowski Bur-
mistrz Miasta Mińsk Mazowiecki uczest-
niczył w uroczystej gali podsumowującej 
tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Pro-
gramu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rze-
czypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider 
Edukacji”, które odbyło się w auli Colle-
gium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Miasto Mińsk Mazowiecki już 
po raz trzeci otrzymało Certyfikat „SAMO-
RZĄDOWY LIDER EDUKACJI”. Ponadto Mińsk 
Mazowiecki znalazł się w grupie samorzą-
dów, które w procedurze certyfikacyjnej 
uzyskały najwięcej punktów rankingowych 
i został dodatkowo uhonorowany przez Za-
rząd Fundacji pamiątkową statuetką i dy-
plomem „PRIMUS”.  

Program „Samorządowy Lider Edukacji” 
realizowany jest od 2011 roku, wspólnie 
przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkol-
nictwa Wyższego i Agencję PRC. Honorowy 
patronat nad projektem sprawuje prof. 
Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego w latach 2009-2012. Ideą 
Programu jest identyfikowanie i promo-
wanie jednostek samorządu terytorialnego 
podejmujących wartościowe inicjatywy 
w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu 
oświaty, a także podnoszenie jakości dzia-
łań samorządów w sferze lokalnej polityki 
edukacyjnej.

Uczestników III edycji programu „Samo-
rządowy Lider Edukacji” oceniał zespół 
ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji  
i Szkolnictwa Wyższego składający się  
z przedstawicieli polskiej nauki i pracow-
ników uczelni posiadających wiedzę, do-
świadczenie i dorobek (teoretyczny lub 
praktyczny). Uzasadniając przyznanie 
Certyfikatu Miastu Mińsk Mazowiecki re-
cenzenci zwrócili m.in. uwagę na: kon-
sekwencję miasta w realizacji przyjętych 
celów i długookresowość zadekretowanych 
rozwiązań, która pozwala realizować cele 
zarządzania w oświacie w sposób skore-
lowany, systemowy, w zgodzie z przyję-
tą misją. Zarządzanie oświatą w mieście 
spełnia kryteria nowoczesnego zarządza-
nia strategicznego, takie jak otwartość, 
kompleksowość, orientacja na przyszłość, 
kreatywność, orientacja na wyniki czy 
współdziałanie. Komisja zwróciła uwagę na 
systemową działalność miasta w zakresie 
prowadzenia klas integracyjnych na po-
ziomie przedszkola, szkoły podstawowej 
i gimnazjum, jak również na wartościowe 
projekty w zakresie edukacji na rzecz ryn-
ku pracy, przy jednoczesnym zapewnianiu 
działań ograniczających ryzyko wyklucze-
nia (np. przy Gimnazjum nr 2 funkcjonują 

klasy przysposabiające do pracy dla mło-
dzieży zagrożonej patologiami). Komisja 
podkreśliła oryginalne, efektywne formy 
edukacji ekologicznej i prozdrowotnej (już 
od poziomu przedszkolnego), szeroką ofer-
tę kulturalną miasta oraz ofertę w obsza-
rze edukacji artystycznej (np. rozbudowa 
miejskiej szkoły artystycznej I stopnia). 
Recenzenci dostrzegli ponadto liczne na-
grody dla uczniów reprezentujących pla-
cówki, dla których gmina jest organem 
prowadzącym oraz ponadprzeciętną ak-
tywność organu prowadzącego i placówek 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 
Wysoko oceniono także unikatowy program 
edukacyjny Mińsk Mazowiecki Business 
Week, realizowany wspólnie z partnerem 
amerykańskim.

W trakcie gali finałowej Programu Graży-
na Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
mówiła: „W auli Collegium Nowym Uni-
wersytetu Jagiellońskiego już po raz trzeci 

wręczyliśmy dokumenty poświadczające 
pozytywny wynik procedury akredytacyj-
nej „Samorządowy Lider Edukacji” gmi-
nom i powiatom, które skutecznie podej-
mują wysiłki zorientowane na zapewnianie 
wysokiej jakości kształcenia i podnosze-
nie poziomu efektywności w zarządza-
niu systemem oświaty, w sposób zgodny  
z wymaganiami dzisiejszego świata, który 
socjologowie słusznie nazywają „światem 
na krawędzi chaosu”. W tym chaotycznym 
świecie w edukacji liczy się to wszystko, 
co uczy adaptacji do zmieniających się 
warunków: nieszablonowość działań, indy-
widualizacja nauczania, twórcze podejście 
do pracy z uczniem, ale także do zarządza-
nia szkołą, która – by kształtować elastycz-
ności u tych, którzy opuszczają jej mury 
– sama musi być elastyczna, dynamiczna, 
innowacyjna, nietuzinkowa. Bardzo się 
cieszę, że mogę kierować te słowa do sa-
morządów, które są liderami tak rozumia-
nej edukacji”.

Zespół ds.Oświaty
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Lista Partnerów, którzy przystąpili do Programu „Rodzinny Mińsk” i wspólnie 

Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA MIARY % ZNIŻKI UWAGI

1 Przedszkole Prywatne 
„KRASNOLUDEK”

ul. Nadrzeczna 4/2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-714-327

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

2 Przedszkole Prywatne 
„KRASNALEK”

ul. Paderewskiego 8 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-714-327 
(25)759-10-56

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

3 Przedszkole Prywatne 
„MINI RAJ”

ul. Warszawskie Przedmieście 32 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
602-471-741

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

100% zniżki Zniżka dotyczy trzeciego  
i kolejnych dzieci 

4 Apteka ul. Konstytucji 3 Maja 2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-62-05

zakup leków 10% zniżki

5 „Szkoła Pływania 
Delfin”

ul. Wyszyńskiego 56 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
530-777-537

www.delfin-club.pl

rekreacja  
– nauka  
i doskonalenie 
pływania

opłata miesięczna 20% zniżki Zniżka obowiązuje przy 
zapisie minimum dwóch 
członków rodziny  
wielodzietnej

6 Gabinet Lekarski 
lek.med. Halina Pajk 
lek.med. Anna Pajk 
lek.med. Krzysztof 
Pajk

ul. Kazikowskiego 42 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-48-89 
602-330-616

usługa  
medyczna

wizyta lekarska +

badanie USG

50% zniżki Zniżka przysługuje  
wszystkim członkom  
rodziny wielodzietnej

7 Euro – School Szkoła 
Języków Obcych

ul. Piękna 7A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)759-69-69

www.euroschool.edu.pl 
www.facebook.com/euroschool.
edu

1. Kursy języka 
angielskiego

2.Pozostałe 
kursy

opłata miesięczna

 
opłata miesięczna

1. 
25%zniżki – pierwsza osoba 
50% zniżki – druga osoba 
75% zniżki - trzecia osoba 
2. 
20% zniżki dla każdego członka 
rodziny wielodzietnej

8 Przedszkole Prywatne 
Montessori  
„DELFINEK”

ul. Świętokrzyska 23 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
662-955-685

usługa  
oświatowa 

czesne 25% zniżki

9 Poradnia Stomatolo-
giczna „STOMAX” 
lek. stom. Ewa Gusiew 
lek. stom. Małgorzata 
Kucharska

ul. Cicha 2 lok. 1 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
601-413-488

usługa  
stomatologiczna

25% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów mlecznych 
10% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów stałych 
50% zniżki - usuwanie zębów  
mlecznych 
25% zniżki - profilaktyka  
(lakowanie) 
100% zniżki - przeglądy uzębienia

10 Punkt Przedszkolny-
„PUCHATKOWO”

ul. J. Łupińskiego 2A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-27-62

www.przedszkole-puchatkowo.pl 
www.facebook.com/puchatkowo.
przedszkole

usługa  
oświatowa 

czesne 50% zniżki Zniżka obliczana jest  
od kwoty 350 zł

11 Salon Fryzjersko – 
Kosmetyczny 
„FRYZULA”

ul. Gen. Sosnkowskiego 12 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
668-338-580

usługa fryzjerska 15% zniżki -strzyżenie dzieci  
10% zniżki – strzyżenie męskie 
i damskie

12 Prywatna Praktyka 
Lekarska 
Gabinet Ginekologicz-
no – Położniczy 
Małgorzata Szpetnar

ul. Cicha 15 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
503-385-875

usługa  
medyczna

wizyta lekarska 20% zniżki
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Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA MIARY % ZNIŻKI UWAGI

12 Prywatna Praktyka 
Lekarska 
Gabinet Ginekologicz-
no – Położniczy 
Małgorzata Szpetnar

ul. Cicha 15 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
503-385-875

usługa  
medyczna

wizyta lekarska 20% zniżki

13. AKS „SAMIR” 
Sławomir 
 Ambroszczyk

ul. Warszawska 239 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
602-364-212

www.samir.pl

rekreacja – 
siłownia

10% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 1 miesiąc

15% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 3 miesiące

20% zniżki przy zakupie wejścia 
jednorazowego (1,5h)

Zniżka obliczana jest 
od kwot:
130 zł - cena karnetu 
pełnego na 1 miesiąc,
390 zł - cena karnetu 
pełnego na 3 miesiące,
20 zł – cena wejścia 
jednorazowego (1,5h)

14. Przedszkole 
Niepubliczne  
„MICHAŁEK”

ul. Dąbrówki 41A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
604-515-306

usługa  
oświatowa

całodzienny pobyt 
w przedszkolu wraz 
z wyżywieniem 

i zajęciami dodat-
kowymi

50% zniżki

100% zniżki

Zniżka dotyczy pierw-
szego 
i drugiego dziecka 

Zniżka dotyczy trzeciego 
i kolejnych dzieci

15. Gabinet  
Stomatologiczny 
Stanisława Miłkowska

ul. Florencja 8a 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25) 758-36-59

usługa  
stomatologiczna

50% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów (plomba) 
50% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów (kanałowe) 
25% zniżki – ekstrakcja zęba 
25% zniżki – badanie jamy ustnej  
i inne zabiegi

16. PERSS

T. Zybała,  
E. Drabarek Sp. J.

ul. Miodowa 4 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-66-50 
(25)758-88-34 
602-487-496

5% zniżki na cały asortyment  
(nie objęty innymi promocjami)

15% zniżki na usługę szycia

17. Przedszkole 
 Niepubliczne 
KLUB MALUCHA

ul. Nadrzeczna 22 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)759-32-57 
510-077-550

www.klubmalucha.edu.pl

usługa  
opiekuńczo 
- dydaktyczno- 
wychowawcza

czesne 20% zniżki

18. Sklep wielobranżowy-
FOR YOU 
B. Kowalik 

ul. Warszawska 90 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
698-685-999

obuwie dla dzieci 
do rozmiaru 35 
obuwie damskie  
i ubiory 
obuwie męskie 
torby i dodatki

10% zniżki

5 % zniżki

5 % zniżki 
5 % zniżki

19. KULTURALNY 
BAR    KEBAB 
W. Wesołowski

ul. Kościuszki 2  lok. B 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
516-929-930

usługa  
gastronomiczna

zestaw obiadowy

zupa

Kebab „L”

10% zniżki

10% zniżki

5 % zniżki

20. MAZOWIANKA 
BAR & RESTAURACJA

M. Kostusiewicz

ul. Piłsudskiego 32 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-26-16 
793-323-222

www.facebook.com/Mazowianka

usługa  
gastronomiczna

dania z karty - 
porcja

20% zniżki

21. OFFICE 1 
ARTYKUŁY BIUROWE 
I SZKOLNE

ul. Warszawska 163 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-19-21

zakup artykułów 
papierniczych

artykuły  
papiernicze

10% zniżki

z Samorządem Miasta Mińsk Mazowiecki realizują cele i wartości tego Programu. 

c.d. na str. 12
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22. LA BELLA ul. Piłsudskiego 21 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)749-29-09

usługa gastrono-
miczna

dania z karty 20% zniżki Zniżka dotyczy dań 
spożywanych 
w lokalu o łącznej 
wartości 
powyżej 30 zł

23. KLUB WALKI  
GRAPPLER

ul. Piłsudskiego 11A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
692-238-240 
793-298-095 
www.klub-grappler.pl

rekreacja fitness (karnet 
miesięczny)

sztuki walki (karnet 
miesięczny)

zajęcia sportowe 
dla dzieci (karnet 
miesięczny)

25% zniżki

 
25% zniżki

 
25% zniżki

24. BARTEK S.A. ul. Warszawska 63A 
Stojadła 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
506-397-953

buty dziecięce 
BARTEK

10% zniżki przy zakupie dwóch lub 
więcej par butów

Promocje nie 
łączą się

Dotyczy wybranych 
modeli z kolekcji

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM; Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Adres Gazety: 05-300 Mińsk Mazowiecki,  
ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  (25) 759  53 31, fax  (025) 758 40 25, e-mail:info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. 
Fot. z archiwum Urzędu Miasta, qmphotostudio, Leszek Siporski. 
Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów,  tel. (22) 760 41 64-66.

Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.

I  N  F  O  R  M  A C  J  A

                Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 
poz.651 z późn.zm.) – niniejszym informuję, że w dniu 28 listopada 2013 r. ustaliłem, a w dniu 29 listopada  2013 r. podałem do 
publicznej wiadomości wykaz obejmujący:
1)  stanowiska garażowe Nr Nr: 1, 2, 3 i 14 (części działki gruntu Nr 4622/11 o powierzchni łącznej 80 m2 ) przy ul.Granicznej,
2)  stanowiska garażowe Nr Nr: 9, 11, 18, 20, 22 i 23 (części działki gruntu Nr 1381 o powierzchni łącznej 120 m2) przy 
ul.Granicznej, 

 Opisane wyżej działki gruntu zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00006205/4  stanowią własność Miasta Mińsk Mazowiecki,  
przeznaczone do oddania w dzierżawę na kolejny okres, na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców.
          
 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 
od dnia 29 listopada 2013 r. do 19 grudnia 2013 r.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2013 roku ustaliłem, a 25 listopada 2013 r. podałem do publicznej wiadomości  
wykaz  obejmujący działkę gruntu    Nr 2360/4  o  powierzchni  211 m2  położoną  w  Mińsku Mazowieckim przy ulicy Dąbrówki , 
stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki,  przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków 
zagospodarowania przyległej nieruchomości składającej się z działek gruntu Nr 2351/4 i Nr 7781 .

 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono m.in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 
3 Maja 1 od dnia  25 listopada 2013 r. do 16 grudnia 2013 roku .

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI  

29.11.2013, Mińsk Mazowiecki
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Szanowni Państwo,

Uznając za ważne działania na rzecz 
mińskich rodzin wielodzietnych, szcze-
gólnie w obliczu narastającego niżu 
demograficznego oraz mając na uwa-
dze wysiłek, jaki rodziny wielodzietne 
wkładają w wychowanie mieszkańców 
Mińska Mazowieckiego, w czerwcu b. r. 
Rada Miasta Mińsk Mazowiecki uchwaliła 
Program „Rodzinny Mińsk”. 

 Program dotyczy mińskich ro-
dzin wielodzietnych z trojgiem lub więk-
szą liczbą dzieci  w wieku do 18 lub 24 
lat (jeżeli dziecko jeszcze uczy się lub 
studiuje).
 Miasto Mińsk Mazowiecki oferu-
je tym rodzinom ulgi w wysokości 50% do 

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO PRZEDSIĘBIORCÓW

cen biletów wstępu na imprezy i zajęcia 
organizowane przez Miejski Dom Kultu-
ry, Muzeum Ziemi Mińskiej oraz Miejską 
Bibliotekę Publiczną, 50% ulgi do cen bi-
letów wstępu na basen  i lodowisko Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 25% 
ulgi w opłacie za świadczenia miejskich 
(samorządowych) przedszkoli w zakresie 
przekraczającym podstawę programową 
oraz dopłatę do opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
 Zwracam się do Państwa z pro-
pozycją przystąpienia do Programu „Ro-
dzinny Mińsk” i zaoferowania zniżek na 
swoje produkty i usługi. Przystępując do 
Programu w szczególności Państwo zy-
skacie:
• stworzycie pozytywny wizerunek swojej 
firmy jako przyjaznej rodzinie,

• zyskacie nowych, stałych klientów,
• prawo do informowania o swoim part-
nerstwie i o zakresie zadeklarowanych ulg 
we własnych materiałach informacyjnych 
i promocyjnych, a także w miejscach pro-
wadzenia działalności,
• na stronie internetowej Miasta Mińsk 
Mazowiecki, w gazecie samorządowej MIM 
oraz w materiałach informacyjnych doty-
czących tego Programu zostanie zamiesz-
czona informacja o Państwa partnerstwie 
w Programie „Rodzinny Mińsk”.
 Państwa udział w Programie 
przyczyni się do wzmocnienia rodzi-
ny wielodzietnej oraz wpłynie na pro-
rodzinny wizerunek mińskiego biznesu 
oraz Mińska Mazowieckiego. Partnerstwo  
w Programie to nie tylko wspieranie ro-
dzin wielodzietnych, ale również uzasad-
niona ekonomicznie decyzja biznesowa.
 Aby stać się partnerem należy 
wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miasta 
przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku 
Mazowieckim deklarację przystąpienia do 
Programu „Rodzinny Mińsk”. Deklaracja 
dostępna jest na stronie internetowej: 
www.minsk-maz.pl.
 Członkowie Rodzin upraw-
nieni do korzystania z Programu „Ro-
dzinny Mińsk” będą posiadali imien-
ną Mińską Kartę Dużej Rodziny  
z unikalnym numerem i okresem ważno-
ści. Karty te okazane wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość (dokument 
ze zdjęciem) będą uprawniały do ko-
rzystania z ulg w miejskich instytucjach 
oraz u tych przedsiębiorców, którzy złożą 
deklarację przystąpienia do Programu. 
Każdy przedsiębiorca będący partnerem 
Programu otrzyma wzór karty oraz infor-
mację o aktualnej liczbie wydanych kart.
 Liczę, że przyjmą Państwo  
z aprobatą propozycję udziału w Progra-
mie na rzecz mieszkańców Miasta Mińsk 
Mazowiecki.
 Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 25 759 
53 33, mailowo: sandra.galazka@ummin-
skmaz.pl oraz w Urzędzie Miasta przy  
ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazo-
wieckim pokój 215.
 Program „Rodzinny Mińsk” do-
stępny jest na stronie internetowej: 

www.minsk-maz.pl

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zaprasza inne podmioty  
do przystąpienia do Programu „Rodzinny Mińsk”

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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Rowerem do Barcelony

 30 października , w cyklu „Bi-
blioteka podróży” spotkaliśmy się z Ka-
milem Bodziony – mińszczaninem, który 
rowerem,  samotnie przemierzył najtrud-
niejsze alpejskie przełęcze i dojechał aż 
do Barcelony. Opowiadał o swoich podróż-
niczych doświadczeniach, o gościnności 
europejczyków i satysfakcji po trudnych 
podjazdach.  Można też było dowiedzieć 
się, ile taka wyprawa kosztuje i jak po-
radzić sobie w ekstremalnych warunkach. 
Opowieść ilustrowały slajdy pełne pięk-
nych górskich widoków.

Przy cygańskim ognisku

Bronisława Wajs. Po cygańsku Papusza, 
czyli lalka. Poetka odkryta przez Jerze-
go Ficowskiego i wynoszona na piedestał 
przez Juliana Tuwima. Jej wiersze, proste 
piosenki pełne tęsknoty za przyrodą, są 
do dzisiaj chlubą cygańskiego dziedzic-
twa. Angelika Kuźniak, mistrzyni repor-
tażu, autorka  wyjątkowej biografii wy-
jątkowej poetki 5 listopada spotkała się z 
naszymi czytelnikami. 

 W książce z prawdziwym kunsz-
tem oddała radość i cierpienie cygańskiej 
duszy, a podczas spotkania opowiadała o 
świecie, którego już nie ma, o cenie, jaką 
Papusza zapłaciła za inność, o wielolet-
nim studiowaniu pamiętnika i listów swo-
jej bohaterki, o rozmowach ze współcze-
snymi Cyganami, o współpracy przy filmie 
„Papusza”. 

Z Dalajlamą 
w Himalajach
 Duchowy przywódca Tybetań-
czyków, Dalajlama XIV odwiedził niedaw-
no Światowy Zjazd Laureatów Pokojowej 
Nagrody Nobla w Warszawie. Z tej okazji  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej po-
kazaliśmy film, który jest opowieścią  
o niezwykłym spotkaniu z JŚ Dalajlamą 
w sercu Himalajów w Ladakhu w Indiach.  
13 listopada spotkaliśmy się z twórcami 
filmu Elżbietą Dziuk oraz Krzysztofem Re-
nikiem, korespondentem Polskiego Radia  
w Indiach, którzy opowiadali o kulisach 
filmu i o swoich spotkaniach z Tybetań-
czykami.  W tym samym dniu rozpoczę-
ła się w bibliotece wystawa fotografii  
Elżbiety Dziuk „Tybetańczycy w Indiach. 
50 lat na uchodźstwie”, która obrazuje 
troskę uchodźców tybetańskich o zacho-
wanie tożsamości kulturowej i cywiliza-
cyjnej. Zaprezentowane zdjęcia powstały 
w Delhi podczas obchodów 50 rocznicy 
pobytu Tybetańczyków na wychodźstwie, 
a także w Dharamsali, nieformalnej stoli-
cy tybetańskiej diaspory w Indiach. 

„Nad Srebrną” I Mińskie 
Spotkania Wydawców  
Publikacji Regionalnych
 W sobotę, 23 listopada po raz 
pierwszy zaprosiliśmy regionalnych wy-
dawców i pasjonatów lokalnej kultury  
i historii, aby wymienili się doświadcze-
niami, pokazali swój dorobek i pochwalili 
się najnowszymi publikacjami. 
 W konferencyjnej części spo-
tkania wykład o regionaliach wygłosił Ta-
deusz Krawczak, dyrektor Archiwum Akt 
Nowych, a „Publikacje o tematyce re-
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gionalnej” przedstawił Zbigniew Markert  
z Agencji Wydawniczej „Egros”.  Z kolei  
o „Regionaliach w Cegłowie” opowiedzia-
ła Danuta Grzegorczyk, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cegłowie, także 
autorka pokazywanego filmu „Harcerze 
z Cegłowa”. Spotkaniu towarzyszyła wy-
stawa prac Marka Chabrowskiego, który 
gościł „Nad Srebrną”.
Mini-targi spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem zarówno wydawców jak i pu-
bliczności.
 Swoje publikacje prezentowa-
li: Agencja Wydawnicza „Egros”, Biblio-
teka Publiczna w Kałuszynie, Krzysztof 
Dmowski, Fotopia, Gmina Mrozy, Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Cegłowie, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem 
Wielkim, Gminna Biblioteka Publiczna w 
Latowiczu, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Mrozach, Muzeum Ziemi Mińskiej, Ofi-
cyna Wydawnicza „Ajaks”, Oficyna Wy-
dawnicza „Zbroja”, Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze oddział Mińsk 
Mazowiecki, Powiatowy Środowiskowy 
Dom Samopomocy, Samodzielny Specja-

listyczny Zespół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej im. dr Teodora Dunina, Stanisława 
Gujska, Stanisła-
wowskie Towarzy-
stwo Historycz-
ne, Towarzystwo 
Przyjaciół Mińska 
M a z o w i e c k i e -
go, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi 
Stanisławowskiej, 
Tygodnik Lokalna, 
Tygodnik „Nowy 
Dzwon”, Tygodnik 
„Strefa Mińsk”, 
Zespół Szkół im. 
H. i K. Gnoińskich 
w Siennicy oraz 
Franciszek Zwie-
rzyński.
Wszystkim go-
ściom - wydawcom  
i odwiedzającym 
składamy serdecz-
ne podziękowania za liczne przybycie  
i chęć dzielenia się swoim doświadcze-

niem i dorobkiem. Zapraszamy za rok.

Nauka w bibliotece
 Zarówno dzieci, przedszkolaki  
i maluchy z opiekunami -  w Oddziale dla 
Dzieci, jak i młodzież szkolna – w Czytelni 
Regionalnej chętnie korzystają z lekcji bi-
bliotecznych.  Najmłodsi poznawali ostat-
nio postać Tuwima i jego wiersze dla dzie-
ci. W czytelni zaś maturzyści zapoznawali 
się z katalogiem i zasobami pomocnymi  
w przygotowaniu prezentacji maturalnej, 
a goście z Telsiai poznawali historię Miń-
ska.  Przypominamy, że lekcje bibliotecz-
ne wymagają wcześniejszego umówienia.

Zapowiedzi…
 Najmłodszych czytelników za-
praszamy na mikołajkową niespodzian-
kę filmową: 6 grudnia o godzinie 10.00  
i 13.00 odbędą się seanse filmowe z oka-

zji imienin Św. Mikołaja. Grupy zorganizo-
wane prosimy o wcześniejszą rezerwację 
w Oddziale dla Dzieci.
 12 grudnia o godzinie 18.30, jak 
grom z jasnego nieba, odwiedzi bibliote-
kę Naval, człowiek, który jako operator 
GROM-u poznał sekrety sztuki przetrwa-
nia w najbardziej ekstremalnych warun-
kach i napisał o tym książkę „Przetrwać 
Belize”.
 A 14 grudnia o godzinie 12.00 ru-
sza produkcja  w naszej Fabryce Świętego 
Mikołaja. Przygotujemy bombki, piernicz-
ki, kartki, łańcuchy  i inne atrakcje.
 Wszystkim czytelnikom i sym-
patykom biblioteki składamy serdeczne 
życzenia Wesołych Świąt i Wspaniałego 
Nowego Roku.
Do zobaczenia.

Miejska Biblioteka Publiczna
fot. arch. MBP
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Muzeum Ziemi Mińskiej 

MZM dla Niepodległej

Jazda w obrazach
Tegoroczne muzealne obchody 95. rocz-
nicy odzyskania przez nasz kraj niepod-
ległości rozpoczęły się już w piątek 8 
listopada. Zainaugurował je wernisaż 
wystawy „Dzieje jazdy polskiej”, na któ-
rą składa się ponad sześćdziesiąt akwarel 

i gwaszy autorstwa Janusza Bronclika. 
Jest to kolejne duże przedsięwzięcie ar-
tystyczne, które Muzeum Ziemi Mińskiej 
organizuje wspólnie z agencją Zegart Je-
rzego Zegarlińskiego i  Muzeum w Brodni-
cy. Ekspozycja ta swoją tematyką wpisu-
je się w czekające nas w przyszłym roku 
stulecie polskiego czynu niepodległościo-
wego, czyli wyjścia „Kadrówki” pod do-

wództwem Józefa 
Piłsudskiego z kra-
kowskich Olean-
drów, które – choć 
nieudane – w koń-
cowym rezultacie 
przyczyniło się do 
wyzwolenia Polski 
spod zaborów.
Pochodzący z Brod-
nicy Janusz Bronc-
lik jest malarzem 
oraz emerytowa-
nym lekarzem. 
Jest też wielkim 
miłośnikiem koni  
i znawcą kawale-
rii. Zgromadzonym 
w willi hrabiny Łu-
bieńskiej zdradził, 
że do stworzenia 
tego cyklu, obejmu-
jącego blisko tysiąc 
lat historii polskiej 
jazdy od średnio-
wiecznych rycerzy 
po ułanów z czasów 
II wojny, zachęcił 
go kustosz brod-
nickiego muzeum.  
„Dzieje jazdy” naj-
pierw pokazano  
w rodzinnym mie-

ście artysty, a nim trafiły do Mińska, od-
wiedziły m.in. Bydgoszcz, Warszawę i li-
tewskie Troki.

Tym, co uderza już na pierwszy rzut oka, 
jest niezwykłe wprost bogactwo szczegó-
łów. To zasługa naprawdę ciężkiej pracy 
faktograficznej, jaką wykonał Bronclik, 
nim przystąpił do malowania. Sam twórca 
opowiadał o trudnościach w zdobywaniu 
materiałów źródłowych, co dziś jest zde-
cydowanie łatwiejsze niż na przykład 30 
lat temu. Bronclik zajmuje się również 
ilustrowaniem prac historycznych.

Wernisaż zakończył się iście ułańskim po-
częstunkiem. A w planach jest podpisa-
nie umowy na wykonanie dziesięciu prac 
prezentujących etos polskiej kawalerii 
na rzecz Muzeum Ziemi Mińskiej, które – 
miejmy nadzieję – już niebawem będzie 
można obejrzeć w 7 Pułku Ułanów Lubel-
skich przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 4.

Siódmacy na cokołach
I właśnie w Dziale MZM poświęconemu  
7 Pułkowi Ułanów Lubelskich w ponie-
działkowy wieczór 11 listopada odbyło się 
zapowiadane już odsłonięcie pierwszych 
sześciu popiersi dowódców tej formacji, 
która – nigdy dość przypominania – w la-
tach 1921 – 39 wywarła ogromny wpływ 
na nasze miasto, współtworząc jego 
niepowtarzalny międzywojenny klimat.  
W muzealnym ogrodzie stawili się mińsz-
czanie, którzy woleli oddać cichy hołd 
bohaterom, zamiast połykać telewizyjną 
papkę o prawdziwych i wyolbrzymionych 
ekscesach w Stolicy.
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Wokół inicjatywy udało się zgromadzić 
mnóstwo ludzi dobrej woli, a także spon-
sorów, którzy ufundowali poszczególne 
rzeźby. Warto przy tej okazji przypo-
mnieć, że kolejne siedem popiersi ujrzy 
światło dzienne w przyszłym roku podczas 
kwietniowego święta Pułku. W roku 2014 
w ogrodzie muzealnym zostanie również 
zamontowanych sześć lanc z barwami 
pułkowych szwadronów.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowa-
dzenia sztandaru przez członków Towa-
rzystwa Pamięci 7 PUL oraz od prelekcji 
Zenona Duszczyka poświęconej bitwie 
pod Cycowem – jednemu z epizodów Bi-
twy Warszawskiej 1920 roku, który miał 
miejsce 15 i 16 sierpnia i w którym Siód-
macy, wchodzący wówczas w skład IV 
Brygady Jazdy, odegrali znaczącą rolę. 
Potem nastąpiło odsłonięcie popiersi wraz 
z prezentacjami krótkich biogramów po-
szczególnych dowódców i podziękowa-
niami dla ich fundatorów. Wymieńmy ich  
w kolejności:

Gen. Broni Kazimierz Sosnkowski – fun-
dator: Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej w Mińsku, gen. dywizji Janusz 
Julian Głuchowski – fundator: Bank Spół-
dzielczy, gen. brygady Zygmunt Piasecki – 
fundator: firma Partner, ppłk Jan Lewan-
dowski – fundator: Zarząd Dróg Miejskich, 
ppłk Kazimierz Stamirowski – fundator: 
P.H.U. „Konstans”, ppłk Jan Tyczyński – 
fundator: Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej.

Następnie goście udali się do willi dokto-
ra Huberta, gdzie czekał na nich kieliszek 
szampana w toaście niepodległościo-
wym oraz koncert fortepianowy Mariusza 
Adamczaka – młodego, ale już bardzo 
utytułowanego pianisty – który zaserwo-
wał dawkę Chopina. I wreszcie, wraz ze 
znaną bywalcom mińskich imprez Zofią 
Noiszewską, odbyło się wspólne śpiewa-
nie pieśni legionowych. Strofy te niejed-
nemu przypomniały słyszane w dzieciń-
stwie historie o bohaterach i patriotach. 
Wielu też znało słowa bez konieczności 
zaglądania do specjalnie przygotowanych 
śpiewniczków.

„Cyrulik syberyjski”
To kolejna propozycja filmowa wynikają-
ca ze współpracy Muzeum i Stowarzysze-
nia Współpracy Polska-Wschód. 12 listo-
pada podczas długiego wieczoru w ciszy 
i w skupieniu widzowie do głębi przeży-
wali wzruszającą romantyczno-wojenną 
opowieść, której kontekst historyczny 

przedstawił przed projekcją Pan Arka-
diusz Łukasiak. Kolejna projekcja filmo-
wa odbędzie się 17 grudnia o godz. 17:30, 
podczas której zostanie zaprezentowany 
film pt. „Wysocki dziękuje, że żyje”

Patroni Naszych Ulic
Akcja „Patroni Naszych Ulic” jest ogólno-
polską akcją edukacyjną Instytutu Pamię-
ci Narodowej, który od wielu lat podej-
muje działania na rzecz poprawy stanu 
świadomości historycznej Polaków. Na 
terenie Mińska Mazowieckiego partnerem 
akcji jest Muzeum Ziemi Mińskiej, które 
zaprosiło do współpracy młodzież z hufca 
ZHP. W listopadzie harcerze dostarczyli 
do mieszkańców ulic im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Generała Leopolda Okulic-
kiego i Generała Kazimierza Sosnkowskie-
go broszury przybliżające ich patronów. 
Akcja ma charakter rozwojowy i jest  
w całości finansowana przez IPN.

Oprac. Marcin Królik
fot. arch. MZM
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Z IMPREZ MDK

 Festiwal im. Piotra Skrzynec-
kiego to jedyne w Polsce tego typu wyda-
rzenie - unikatowe i elitarne. Ponad pół-
wieczny dorobek Piwnicy Pod Baranami  
i charyzmatycznego Piotra Skrzyneckie-
go stanowi wartość, którą Miejski Dom 
Kultury kultywuje by inspirowała na-
stępne pokolenia.
 Pięciodniowe święto sztuki, bo 
Festiwal to nie tylko muzyka, ale także 
poezja i teatr jest jedynym tego typu 
projektem w kraju, w który angażuje się 
krakowska Piwnica pod Baranami i le-
gendy polskiej piosenki, filmu, fotografii  
i teatru. Festiwal łączy wszystkie te dzie-
dziny i nawiązuje do wszechstronnych 
działań Piwnicy pod Barnami. 

 Festiwal rozpoczął się 12 listo-
pada warsztatami w ramach projektu e-
multipoetry. Zajęcia z grupą 30 uczniów 
mińskich gimnazjów i szkół średnich po-
prowadził jego twórca Michał Zabłocki, 
wykładowca Studium Literacko-Artystycz-
nego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie. Warsztaty były praktycznym 
kursem pisania tekstów piosenek. Przy 
wykorzystaniu nowoczesnych mediów 
pozwoliły one uczestnikom rozwijać kre-
atywność, zdobyć nowe umiejętności, 
doskonalić techniki pisarskie w różnych 
gatunkach literackich. Twórcza praca 
okazała się wcale nie takim łatwym zaję-
ciem, ale po czterech godzinach powstały 

słowa wspólnej piosenki. Zwieńczeniem 
pierwszego dnia Festiwalu był koncert 
Czesława Mozila.  
 13 listopada w galerii MDK odbył 
się wernisaż wystawy fotografii Ryszarda 
Korneckiego i Zbigniewa Łagockiego uzu-
pełnionej pamiątkami ze zbiorów Hieroni-
ma Sieńskiego. Na zdjęciach uwieczniony 
został Piotr Skrzynecki podczas koncer-
tów Piwnicy pod Baranami oraz spaceru-
jący po krakowskim Rynku. Na wystawie 
znalazł się również zachowany, odręcznie 
spisany scenariusz występu kabaretu z po-
prawkami Piotra Skrzyneckiego. Widnieje 
na nim zdanie z wykrzyknikami: „wszel-
kie zmiany będą wprowadzane jedynie  
z korzyścią dla programu”.

 Trzeci dzień Festiwalu był dniem 
teatralnym. Widzowie zobaczyli spektakl 
„Pieśń zaklęta” w przekładzie i reżyserii 
Marty Klubowicz, na podstawie poezji  Jo-
sepha von Eichendorffa. Pieśni skompono-
wane przez Piotra Andrzeja Walewskiego, 
twórcę słynnej „Dezyderaty” zabrzmia-
ły kryształowym sopranem Oli Maurer.  
W rolę Poety wcielił się pochodzący  
z Niemiec aktor Fred Apke, a towarzyszyli 
mu Marta Klubowicz, Ola Maurer i Piotr 
Andrzej Walewski.
 Piątek (15 listopada) przyniósł 
emocje konkursowe towarzyszące Prze-
glądowi Piosenki Poetyckiej. Jego celem 
jest promocja utalentowanych młodych 
artystów śpiewających utwory będące 

V Festiwal im. Piotra Skrzyneckiego
Gdzie jest Piotr?
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ostoją dobrego tekstu wspartego nieba-
nalną muzyką. Debiut, jaki gwarantuje 
prestiżowa pierwsza nagroda - występ  

w siedzibie Kabaretu Piwnica pod Barana-
mi - może stać się początkiem kariery na 
miarę tych, którzy zaczynali w Piwnicy. 
 Do tegorocznego Przeglądu za-
kwalifikowało się 14 wykonawców z całej 
Polski. Jury w składzie Elżbieta Wojnow-
ska, Aleksandra Maurer, Jan Poprawa, 
Wacław Krupiński  i Robert Zapora po-
stanowiło Grand Prix Przeglądu oraz na-
grodę specjalną - występ w Piwnicy pod 
Baranami przyznać Jakubowi Blokeszowi  
z Pszowa. Cztery równorzędne wyróżnienia 
otrzymali: zespół Nic Wielkiego, Domini-
ka Dobrosielska, Małgorzata Nakonieczna  
i Edyta Wilk. Ponadto zespół Nic Wielkiego 
otrzymał kwalifikację do 50. Studenckiego 
Festiwalu Piosenki w Krakowie. Wzrusze-

 Tym razem aktorzy Teatru Kró-
lewskiego Muzeum Pałacu w Wilanowie 
zabrali młodych widzów w niedzielne 
popołudnie 10 listopada na drugą stronę 
lustra. A dokładniej wyruszyli w podróż 
do krainy czarów wspólnie z Alicją. 
 „Przygody Alicji w krainie cza-
rów” na podstawie dzieła Lewisa Car-
rolla to historia o Alicji, która trafiła do 
magicznego świata bajkowych stworów, 
śpiewających kwiatów i nieprawdopo-
dobnych zdarzeń. 
 A 8 grudnia zapraszamy mło-
dych widzów na teatr pantomimy. W ten 
niezwykły sposób zostanie zaprezento-
wana „Opowieść wigilijna” wg Charlesa 
Dickensa. 

fot. arch. MDK

nia nie kryła Ola Maurer, będąc pod wra-
żeniem wykonania przez Dominikę Dobro-
sielską jej utworu „Szewczyk”. 
 Szczęśliwym laureatom sukcesu 
gratulowali burmistrz miasta Mińsk Mazo-
wieckim Marcin Jakubowski oraz dyrek-
tor MDK Piotr Siła. Zwycięzca Przeglądu 
otrzymał statuetkę Piotra Skrzyneckiego 
zaprojektowaną i wykonaną przez Łuka-
sza Niemojewskiego – rzeźbiarza, autora 
wielu wizerunków Skrzyneckiego.
 Laureaci konkursu wystąpili pod-
czas koncertu finałowego „Wśród poma-
rańczy na rozdrożach”, na który złożyły 
się utwory z repertuaru Piwnicy wykona-
ne i zaaranżowane przez reprezentujący 
MDK zespół Tamarysze.

 16 listopada w auli Zespołu Szkół 
im. Kazimierza Wielkiego odbył się kon-
cert galowy wieńczący 5. Festiwal Piotra 
Skrzyneckiego. Z artystami Piwnicy pod 
Baranami, w premierowym programie 
wystąpili gościnnie: Joanna Kulig, Dorota 

Miśkiewicz, Michał Szpak oraz Piotr Cu-
gowski. Widzowie mieli niepowtarzalną 
szansę usłyszeć zupełnie nowe, unika-
towe wykonania piwnicznych utworów. 
Koncert „Gdzie jest Piotr...” to nie tylko 
wspomnienie o Skrzyneckim, ale także 
hołd złożony mu przez artystów. 
 - Jestem szczęśliwy, że w Mińsku 
odbywa się Festiwal im. Piotra Skrzynec-
kiego – z zadowoleniem podkreślał Leszek 
Wójtowicz, poeta i pieśniarz, członek 
Piwnicy pod Baranami, prowadzący fina-
łową galę. - A to dlatego, że Piwnica pod 
Baranami była, jest i będzie oazą pięk-
nego słowa i pięknej muzyki. Widziałem 
bardzo duży zapał młodych ludzi, którzy 
próbowali opisać świat poprzez te pio-
senki i poprzez swoją wrażliwość - powie-
dział Leszek Wójtowicz. 

Agnieszka Boruta
MDK

fot.  Marek Wielgo, Leszek Siporski

Przygody Alicji w krainie czarów
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MIEJSKA SZKOŁA 
ARTYSTYCZNA

Pierwszy wtorek listopada rozpoczął 
się w Miejskiej Szkole Artystycznej 
wieczorną audycją klasy fortepianu 
pana Mariusza Adamczaka. 

Już przed godziną dziewiętnastą,  przed  
salą numer dwieście szesnaście w budyn-
ku przy ul. Kopernika zgromadziła się 
gromadka pianistów występujących za 
chwilę wraz ze wspierającymi  rodzicami 
oraz przybyłymi słuchaczami. 

Spod fortepianowych klawiszy wydoby-
ły się tego dnia dźwięki zacnych kom-
pozytorów takich jak Piotr Czajkowski 
(Magdalena Stochmiał z klasy czwartej   
wykonała romantyczną Melodię fran-
cuską ), Jerzy Fryderyk Haendel (Anna 
Bartkiewicz z klasy piątej i jej barokowa 
Sarabanda). Technicznymi możliwościa-
mi w  Etiudzie  D-dur Lemoine’a popisy-
wał się Artur Kłoczewiak z klasy piątej. 

Nie zabrakło również debiutujących wy-
konawców z klasy pierwszej, którzy do-
piero rozpoczynają swoją fortepianową 
przygodę. Amelia Jackowska zagrała 
‘Małpę na tapczanie’, a Aleksandra Krze-
mińska ‘Galop’ i ‘Wlazł kotek’.

W ludowe klimaty zaprosił słuchaczy To-
masz Tkacz z klasy drugiej wykonując 
melodię  ‘Miała baba koguta’ , zabrzmiały 
też dźwięki z ‘Łatwych etiud dla dzieci’ 
(Aleksandra Krupa , klasa druga) oraz 
etiud Berensa (Wiktoria wróbel, klasa 
czwarta), Agata Foryś z klasy trzeciej za-
grała natomiast Alouettte.

Wszystkie wykonania młodych  artystów 
zostały  przyjęte gromkimi brawami, cze-
kamy na kolejne występy klasy fortepianu 
pana Mariusza Adamczaka. 

Jagoda Jabłonowska
fot.  arch. MSA

Jesienne fortepiany…Ptaki mają stołówkę

 Zima za pasem. O kaczkach  
w parku miejskim mieszkańcy, zwłasz-
cza ci najmłodsi, pamiętają. Ale park 
ma jeszcze innych mieszkańców,  którym  
w mroźne dni trzeba pomóc. Mając wła-
śnie to na uwadze, ogrodnicy Miejskiego 
Domu Kultury zaproponowali zorganizo-
wanie konkursu na karmnik dla ptaków. 
Skierowany był on do uczniów szkól pod-
stawowych i gimnazjów. Do konkursu 
zgłoszono ponad 20 ptasich stołówek. 
 Jury w składzie Elżbieta Duna-
jewska i Michał Skrzyński – instruktorzy 
plastyki oraz Aleksander Drabarek – in-
struktor modelarstwa MDK oceniało nie 
tylko estetykę karmników i samodziel-
ność wykonania, ale także ich funkcjo-
nalność. I tak w kategorii klas IV-VI szkół 
podstawowych nagrodzono Jakuba Kru-
szewskiego (I miejsce) i Kamila Odziem-
czyka (III miejsce) ze Szkoły Podstawo-
wej nr 6 oraz Klaudię Kluczek (II miejsce) 
ze Szkoły Podstawowej nr 2. W kategorii 
gimnazjów komisja konkursowa doceniła 
karmniki Rafała Perłowskiego (I miejsce)  
i Igora Donnera (III miejsce) reprezentu-
jących Gimnazjum nr 3 oraz Macieja Szu-
bę (II miejsce) z Gimnazjum im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Ponadto przyznano 
wyróżnienia dla Bartłomieja Zabiele-
wicza z Gimnazjum nr 3. Dyrektor MDK 
natomiast wręczył nagrodę specjalną dla 
Zofii Szafraniak reprezentującej Szkołę 
Podstawową nr 6.
 Wręczeniu ufundowanych przez 
MDK nagród towarzyszył wykład na temat 
zasad prawidłowego dokarmiania ptaków 
zimą, który wygłosił Adam Gomółka, 
strażnik leśny Nadleśnictwa Mińsk Mazo-
wiecki.   
 Wszystkie karmniki zostały za-
wieszone na drzewach w parku miejskim. 
Zapraszamy do dokarmiania ptaków. 

Agnieszka Boruta
fot.  arch. MDK
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Muzyka filmowa w wykonaniu Chóru Ka-
meralnego Mińskiego Towarzystwa Mu-
zycznego zgromadziła liczną widownię 
miłośników pięknych głosów i kompozy-
cji - znanych i lubianych, towarzyszą-
cych hitom srebrnego ekranu. 

   Koncert rozpoczął utwór, które-
go autor sprzedał ponad 70 milionów eg-
zemplarzy płyt ze swoją muzyką filmową. 
Ten Włoch z pochodzenia napisał muzykę 
do ponad 500 filmów. Ennio Morricone – 
Gabriel’s oboe, pochodzący z filmu „Mi-
sja”. Autor za ścieżkę dźwiękową został 
nagrodzony Złotym Globem i był nomino-
wany do Oskara. 
 Następnie melodia, którą praw-
dopodobnie nucili towarzysze Krzysztofa 
Kolumba, gdy ten płynął odkrywać Nowy 
Świat. A na pewno czyniliby to, gdyby 
przed podróżą mieli możliwość obejrzeć 
film Ridleya Scotta – „1492: Wyprawa do 
Raju”, gdzie genialną i na długo zapada-
jącą w ucho muzykę napisał grecki kom-
pozytor Vangelis. Chór wykonał tytułowy 
utwór z tego filmu. 
 I czas na muzykę z filmu – rekor-
dzisty, gdyż jak inaczej można nazwać te 
11 zdobytych Oskarów. Dwa z nich dostał 
James Horner – jeden za muzykę, drugi 
za piosenkę My Heart Will Go On, którą 
skomponował wraz z Willem Jenning-
sem. Piosenka w wykonaniu Celine Dion, 
pochodząca z napisów końcowych „Tita-
nica” (bo o ten film właśnie chodzi), nie 
schodziła przez blisko pół roku z pierw-
szych miejsc list przebojów na całym 
świecie. 
 Po wielkich filmowych hitach 
zespół wyruszył w małą podróż w świat 
bajek. Na początek Alan Menken, etato-
wy kompozytor muzyki do filmów Walta 
Disneya i utwór Beauty and the Beast 
pochodzący z animowanego filmu „Pięk-
na i Bestia”. Potem kolejny bajkowy hit 
– „Król Lew” i piosenka autorstwa Elto-
na Johna, która, została uhonorowana 
Oskarem – Can You Feel The Love Toni-

ght. Partię solową zaśpiewała Karolina 
Świętochowska. I piosenka z prawdziwie 
bajkowej historii: utwór Hail Holy Queen 
- Marca Scheiman’a ze świetnej komedii 
z Whoopi Goldberg w roli głównej - „Za-
konnica w przebraniu”. Utworom tym na 
fortepianie towarzyszyła Aleksandra Wie-
czorek.
 Następnie zabrzmiał najśwież-
szy hit w repertuarze zespołu. Muzykę do 
niego napisał zdobywca trzech Oskarów 
Howard Shore - znany z muzyki do ta-
kich filmów jak: „Filadelfia”, „Milczenie 
Owiec”, „Aviator” czy wreszcie „Władca 
Pierścieni”. Piosenka pochodzi z filmu: 
„Hobbit: Niezwykła Podróż” i jest peł-
ną żalu i tęsknoty opowieścią śpiewaną 
przez tolkienowskie krasnoludy. Trzyna-
stu wojowników pragnie zabić smoka za-
mieszkującego ich dom.  W role tych trzy-
nastu krasnoludów wcielił się chór męski 
zespołu.
 Listopadową aurę za oknami  
rozjaśniły radosne filmowe utwory:  Ra-
indrops keep fallin’ on may head, czyli 
jedna z tych piosenek, które zrobiły więk-
szą karierę niż film. Pochodząca z filmu 
„Butch Cassidy i Sundance Kid”, a napisa-
ną przez Hala Davida i Burta Bacharacha.                 

CHÓR MTM ZAŚPIEWAŁ FILMOWO
Oraz utwór tytułowy ze sławnego filmo-
wego musicalu z 1952 roku – „Deszczowa 
Piosenka” do słów Arthura Freeda i muzy-
ki Nacio Herb Browna, z akompaniamen-
tem Aleksandry Wieczorek.
Po entuzjastycznie przyjętej przez słu-
chaczy filmowej podróży przyszedł czas 
na bisy.
 Tutaj zespół wykonał dwa utwo-
ry niezwiązane z filmami. Obie piosenki 
to utwory kultury żydowskiej, wykonane 
w języku jidysz. Dodi li, której autorem 
jest Nira Chen, jest zbiorem cytatów  
z biblijnej „Pieśni nad Pieśniami”. Oto 
tłumaczenie: 
Mój miły jest mój, a ja jestem jego, 
on stada swe pasie wśród lilii.

Kim jest ta, co się wyłania z pustyni 
wśród słupów dymu, 
owiana wonią mirry i kadzidła, 
i wszelkich wonności kupców?

Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubieni-
co, 
oczarowałaś me serce 
jednym spojrzeniem twych oczu, 
jednym paciorkiem twych naszyjników.

Powstań, wietrze północny, nadleć, wietrze  
z południa, 
wiej poprzez ogród mój, niech popłyną jego 
wonności! 
Niech wejdzie miły mój do swego ogrodu 
i spożywa jego najlepsze owoce!

 Drugi utwór pochodzi z nurtu po-
bożności chasydzkiej, wychwalający Boga 
Jedynego, Ken Ba Kodesh: „Tak, w świę-
to, tak przed Tobą, aby zobaczyć moc 
Twoją i chwałę Twoją. Pragnie, O Boże, 
pragnie dusza moja Ciebie.” Utwór napi-
sany został przez Gila Aldeme. 
Na zakończenie prowadzący koncert Ra-
fał Ostrowski podziękował w imieniu Chó-
ru Kameralnego miastu Mińsk Mazowiecki 
za mecenat nad zespołem oraz Miejskie-
mu Domowi Kultury za pomoc w organiza-
cji koncertu. 

MTM, fot. Piotr Gronek
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Związki Elwiro Michała Andriollego  
z Mińskiem Mazowieckim oraz połu-
dniowo-wschodnim Mazowszem zostały  
w ostatnich latach w różnorodny sposób 
zaznaczone  - Andriolli stał się patronem 
wielu instytucji i placówek naszego regio-
nu, zainicjowano wiele działań mających 
na celu promowanie i upowszechnianie 
wiedzy o życiu i dorobku artysty oraz 
zachowanie śladów Andriollego na Ma-
zowszu. Również w Liceum Plastycznym 
w Mińsku Mazowieckim podjęto szereg 
działań mających na celu przybliżenie 
sylwetki tego malarza, artysty, archtekta 
społeczności szkolnej. Corocznie organi-
zowanych jest wiele konkursów szkolnych 
dla młodych artystów – konkursy rysun-
kowo-malarskie, konkursy fotograficzne, 
ilustratorskie. 

Dnia 22 listopada w Liceum Plastycz-
nym w Mińsku Mazowieckim odbyło się 
podsumowanie trzeciej edycji Woje-
wódzkiego Konkursu Ilustratorskiego 
pod patronatem Starosty Mińskiego,  
Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowiec-
kim, PTTK O. w Mińsku Mazowieckim, Mu-
zeum Zemi Mińskiej i Fundacji Andriollego 
w Józefowie k. Otwocka. Tematyką tego-
rocznej edycji konkursu - Ilustracje do po-
ezji Juliana Tuwima uczniowie włączyli się 
w obchody Roku Juliana Tuwima Tuwima. 

Uroczyste podsumowanie dokonań mło-
dych artystów z gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych odbyło się w świetlicy 
ZSE, ul.Kazikowskiego 18 o godzinie 9.30. 
Część artystyczną przygotowali uczniowie 
klasy 1D, 1P pod kierunkiem  pani Joanny 
Dębowskiej-Kępczyk, wystawę pokonkur-
sową przygotowały klasy plastyczne pod 
kierunkiem pani Anny Zabrodzkiej-Skrzyc-
kiej, Tomasza Sadleja, Lidii Nowak-Cho-
micz. W uroczystości wzięli udział pani 
Joanna Janicka – prezes O.PTTK w Miń-

sku Mazowieckim, nagrodzeni uczniowie 
z nauczycielami, uczniowie i nauczyciele 
liceum plastycznego. Nagrody dla laure-
atów konkursu ufundowali: Rada Rodzi-
ców przy Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Mińsku Mazowieckim oraz pani Joanna 
Janicka  prezes O. PTTK w Mińsku Mazo-
wieckim. 

III WOJEWÓDZKI  KONKURS ILUSTRATORSKI 
DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZ-
NEJ I WSPÓŁCZESNEJ
pod patronatem Starosty Mińskiego, MZM 
w Mińsku Mazowieckim, PTTK O. w Miń-
sku Mazowieckim, Fundacji Andriollego  
w Józefowie, Biblioteki Publicznej w Miń-
sku Mazowieckim
EDYCJA 2013/2014 –„ILUSTRACJE DO PO-
EZJI JULIANA TUWIMA”

Nagrodzeni uczniowie 
Kategoria: gimnazja

I miejsce – Artur Kłosiń-
ski – Salezjańskie Gimna-
zjum im. Św. Jana Bosko  
w MM (opiekun artystyczny  
p. Diana Gajc-Piątkowska)

II miejsce – Olga Gałąz-
ka– Gimnazjum w Zespo-
le Szkół im. Piłsudskiego  
w Zamieniu
(opiekun artystyczny  
p. Anna Ignaczak) 
oraz Kacper Karaban - 
Gimnazjum w Zespole 
Szkół nr 1 w Sulejówku

(opiekun artystyczny p. Agnieszka  
Żurawska) 

III miejsce – Martyna Przyborowska - Sa-
lezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko  
w MM (opiekun artystycz-
ny p.Jadwiga Bajorek)

Wyróżnienia:
Maria Domańska – Gim-
nazjum w Zespole Szkół  
w Jakubowie 
(opiekun artystyczny  
p. Dorota Czerwińska)
Konrad Rokicki oraz Justy-
na Nozderko - Gimnazjum 
w Zespole Szkół w Hucie 
Mińskiej
(opiekun artystyczny  
p. Ewa Olszewska)

Kategoria:  szkoły ponad-
gimnazjalne

I miejsce – Dominika Ko-

żuch – ZPSP im. W. Gersona w Warszawie
(opiekun artystyczny p. Tomasz Barszcz)

II miejsce – Katarzyna Wyrębiak – LP  
w Mińsku Mazowieckim
(opiekun artystyczny p. Anna Zabrodzka-
Skrzycka)

III miejsce – Piotr Wrzosek - LP w Mińsku 
Mazowieckim 
(opiekun artystyczny p. Anna Zabrodzka-
Skrzycka)

W świetlicy ZSE można było również obej-
rzeć wystawę pokonkursową prac z pod-
sumowania Konkursu Ekologicznego dla 
dzieci i młodzieży ze szkół na terenie po-
wiatu mińskiego pod hasłem „MY-dla przy-
szłości… chcę żyć w czystym środowisku?” 
zorganizowanego przez Wydział Środowi-
ska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego  
w Mińsku Mazowieckim, które odbyło się 
w murach ZSE dnia 5 listopada 2013 roku.

ZSE, fot. arch. ZSE

 

„ILUSTRACJE DO POEZJI 
JULIANA TUWIMA”
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 W ramach programu młodzież 
mogła rozwijać swoje pasje w czasie 
warsztatów tanecznych, fotograficz-
nych i dziennikarskich. Zajęcia tanecz-
ne prowadził pan Jakub Chocholski,  
który dzięki ćwiczeniom gimnastycznym 
i choreograficznym nauczył uczestników 
zajęć nowych technik tańca, świado-
mości ciała, poczucia rytmu, rozwinął 
ich wyobraźnię i koordynację ruchową. 
Warsztaty fotograficzne z elementami 
grafiki komputerowej prowadzone były 
przez pana Marka Łodygę, który zapo-
znał uczniów z terminologią fotograficz-
ną, zasadami kadrowania, oświetlenia, 
podziału zdjęć oraz posługiwania się 
sprzętem fotograficznym, a także na-
uczył ich wykorzystywania zdobytych 
umiejętności w praktyce, obróbki zdjęć 
i przygotowania plakatu. Natomiast pod-
czas warsztatów dziennikarskich redak-
tor naczelny „Strefy Mińsk” – pan Dariusz 
Mól przybliżył uczestnikom zajęć zasady 
pracy dziennikarza, funkcjonowania re-
dakcji, wydawania gazety, nauczył ich 
przeprowadzać wywiad czy przygotować 
reportaż, a także oprowadził po redakcji 
gazety.
 Zajęcia prowadzone były  
w dwóch grupach – dziecięcej i młodzie-
żowej, które liczyły od 13 do 19 uczest-
ników. Każde warsztaty składały się  
z 3 modułów po 2 godziny dydaktyczne.  

Warsztaty artystyczne „Moja pasja – moja przyszłość” to projekt, w którym wzięli udział młodzi ludzie w wieku od 11 do 16 
lat, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen. Władysława Andersa oraz 
Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. Jego głównym organizatorem było Stowarzyszenie „Dwie 
Jedynki” działające przy Zespole Szkół Miejskich nr 1, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. Projekt 
realizowano od 15 września do 16 listopada 2013 roku. 

Moja pasja – moja przyszłość

 Łącznie z projektu skorzystało 
93 uczestników. 
 Dzięki dofinansowaniu z Urzędu 
Miasta Mińsk Mazowiecki udział w warsz-
tatach był bezpłatny. Wybór grup doce-
lowych nastąpił na zasadzie dobrowol-
ności i ogólnej dostępności. Warunkiem 
uczestniczenia w projekcie była dekla-
racja udziału wyrażona przez uczestnika  
i jego rodziców.

 Na zakończenie warsztatów 
wszyscy uczestnicy projektu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Wymiernym re-
zultatem przedsięwzięcia była wystawa 
zdjęć oraz album prezentujące twór-
czość uczestników warsztatów (fotografie 
można obejrzeć na stronie internetowej 
GM1 http://www.gm1minskmazowiecki.
szkolnastrona.pl w zakładce – Stowarzy-
szenie „Dwie Jedynki”).
 Innowacyjność zrealizowanych 
w ramach projektu działań stworzyła 
możliwości upowszechniania pozytyw-
nych wzorców, inspirowania młodych 
ludzi do twórczych zachowań, rozwi-
jania ich kreatywności, podniesienia 
samooceny i wiary we własne umiejęt-
ności. Projekt znacząco wzbogacił ofer-
tę artystyczną edukacji pozaszkolnej,  
a jego uczestnicy nie tylko rozwinę-
li swoje pasje, ale również otrzymali 
możliwość bardziej świadomego zapla-
nowania dalszej drogi kształcenia. Zre-
alizowane działania wsparły również 
rodziców poprzez wzbogacenie oferty 
zajęć ukierunkowanych na odkrywanie  
i rozwijanie zainteresowań oraz pasji ich 
podopiecznych.
 Duże zaangażowanie uczestni-
ków projektu oraz ich oczekiwania skłoni-
ły zarząd Stowarzyszenia „Dwie Jedynki” 
do organizacji drugiej tury warsztatów.

koordynator projektu
Magdalena Dąbrowa

fot. arch. ZSM Nr1
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„Wiele nie mamy – ale wiemy, że są 
inni, którzy naszej pomocy potrzebują. 
Pokazując uczniom, że można i należy 
się dzielić, pokazujemy, jacy jesteśmy 
naprawdę”.

 Już od trzynastu lat Towarzystwo 
Nasz Dom zaprasza wszystkie polskie szko-
ły do udziału w akcji „Góra Grosza”. Jej 
celem jest zebranie funduszy na pomoc 
dzieciom wychowującym się poza własną 
rodziną, w tym na tworzenie i dofinanso-
wanie domów dla dzieci, rodzinnych do-
mów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwa-
lifikowanych rodzin zastępczych oraz dla 
najbardziej potrzebujących domów dziec-

ka, które realizują prorodzinne programy 
wychowawcze. Dotychczasowe edycje 
pokazały, że „Góra Grosza” jest znana i lu-
biana wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Przez te wszystkie lata Towarzystwo Nasz 
Dom zebrało na szczytny cel w sumie 2 725 
454,03 zł. W ubiegłym roku szkolnym do 
akcji przyłączyło się ponad 10 000 szkół  
i przedszkoli, co stanowi 37,5% wszystkich 
placówek w kraju. UPS Polska przewiózł do 
„Liczarnii” ponad 15 tysięcy paczek. Śred-
nio jedna placówka uzbierała 260,57 zł. 
 Wśród szkół, które postanowi-
ły przyłączyć się do zbiórki funduszy na 
pomoc dzieciom wychowującym się poza 
własną rodziną, znalazła się również Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
Mazowieckim. W ubiegłym roku szkolnym 
społeczność szkolna zbierała monety już 
po raz dziesiąty. Trzynasta edycja akcji 
„Góra Grosza” okazała się dla „Dąbrówki” 
bardzo szczęśliwa. Szkoła, uzbierawszy 
3018,57 złotych, zajęła pierwsze miejsce 
w województwie mazowieckim i jedno 
z najwyższych w Polsce. Nie udałoby się 
to bez udziału i wielkiego zaangażowania 
prawie wszystkich nauczycieli i uczniów. 
Na taki sukces społeczność szkolna pra-
cowała dość długo, ponieważ „Dwójka” 
uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Góra 
Grosza” już od roku 2002.
 Początkowo do akcji włączyły się 
tylko klasy I- III, a od 2003 r. pani Agniesz-

ka Skalska razem z panią Ewą  Serafin za-
angażowały w akcję również uczniów klas 
starszych. Z roku na rok akcja stawała 
się coraz bardziej popularna. Uczniowie 
zaczęli w nią wciągać całe swoje rodzi-
ny. W domach zbierano drobne pieniążki, 
które potem dzieci wrzucały do klasowych 
puszek. Co roku zbiórkom towarzyszy-
ły konkursy plastyczne oraz inscenizacje 
teatralne przygotowywane przez nauczy-
cieli i uczniów. Przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego klas IV-VI wykonywali 
dodatkowe plakaty upowszechniające 
„Górę Grosza”. Każda edycja kończyła się 
apelem podsumowującym, podczas któ-
rego dyplomy otrzymywali najaktywniejsi 

uczniowie i klasy. Mimo że „Dwójka” bie-
rze udział w akcji od 2002 roku, wszyscy 
byli zaskoczeni wygraną. 
 25 listopada o godzinie 11  
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrów-
ki odbyła się uroczystość wręczenia tej 
szczególnej nagrody. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się między innymi: Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki pan Marcin Ja-
kubowski oraz przedstawicielki Towarzy-
stwa Nasz Dom – pani Elżbieta Prządka  
i pani Barbara Krywoszejew. Na początku 
spotkania wszystkich serdecznie przywitał 
pan Dyrektor Sławomir Domański. Następ-

nie panie Ewa Serafin i Agnieszka Skalska 
przedstawiły historię udziału Szkoły w ak-
cji. Później wszyscy uczniowie zaśpiewali 
piosenkę Orkiestry Dni Naszych „Nie ma 
jak dom”, która co roku towarzyszy zbiór-
ce pieniędzy i z zaciekawieniem obejrzeli 
inscenizację „Oj, strach!”, przygotowa-
ną przez grupę teatralną pani Małgorzaty 
Szczygielskiej – Kluski. W dalszej części 
uroczystości prowadzące odczytały wyniki 
ubiegłorocznej akcji i jeszcze raz przypo-
mniały klasy i osoby, które uzbierały naj-
więcej pieniędzy. Na szczególne wyróż-
nienie zasłużył Michał Trill, który wpłacił 
jednorazowo aż 189 złotych. Wreszcie na-
deszła długo oczekiwana chwila wręczenia 
nagrody i głos zabrały przedstawicielki 
Towarzystwa Nasz Dom. Na ręce Michała 
Trilla wręczyły dyplom z gratulacjami. Po-
dziękowały również za przekazane pienią-
dze i powiedziały, że udział w akcji świad-
czy o tym, że jesteśmy społeczeństwem 
wrażliwym i nieobojętnym na los innych, 
że potrafimy się zjednoczyć dla wspólne-
go dobrego celu i razem przyczyniamy się 
do poprawy sytuacji dzieci w trudnej sy-
tuacji życiowej. Do tych słów dołączył się 
również pan Burmistrz Marcin Jakubowski  
i pogratulował zwycięstwa. Na zakończe-
nie wszyscy zebrani obejrzeli monodram 
wygłoszony przez Wiktorię Kurel pod ty-
tułem „O rzeczach ważnych i mniej waż-
nych”.

 Od 25 listopada ruszyła kolejna 
edycja „Góry Grosza”. Na korytarzach „Dą-
brówki” pojawiły się plakaty, a w każdej 
klasie puszki, do których można wrzucać 
drobne pieniążki. Mamy nadzieję, że każ-
dy dołoży „swój grosz” do „Góry Grosza”  
i w ten sposób włączy się do szlachetnej 
akcji. Bardzo liczymy na to, że i w tym 
roku uczniowie i nauczyciele licznie przy-
stąpią do akcji i razem uzbieramy ponow-
nie olbrzymią Górę Grosza. 

Beata Araźna, fot. arch. SP Nr2

GÓRA GROSZA
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Od dziś jestem super przedszkolakiem 
- dzielną dziewczynką, dzielnym chłopa-
kiem!
 Poniedziałek 28 października 
2013 roku był ważnym dniem dla dzie-
ci które w tym roku rozpoczęły edukację  
w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Mińsku Ma-
zowieckim. Tego dnia bowiem odbyło się 
pasowanie na przedszkolaka na które dzie-
ci zaprosiły swoich rodziców.
 Do pasowania przystąpiły dzieci  
z grupy Krasnale (3 latki) prowadzonej 
przez panią Katarzynę Kałko i z grupy Mo-

PM NR1
W naszych przedszkolach ...

Już po raz kolejny w PM Nr 6 w Mińsku 
Mazowieckim obchodzone było „Święto 
Drzewa”. Dnia 10 października o godzi-
nie 15.00 uroczystość rozpoczęła pani 
Dyrektor Agnieszka MAZUREK, która 
przywitała przybyłych gości oraz całą 
społeczność przedszkolną. 
 Wśród zaproszonych gości zna-
lazł się leśnik z Nadleśnictwa Mińsk Ma-
zowiecki – pan Jacek WĄSOWSKI, który 
rozwiązywał z dziećmi zagadki nt drzew, 
wyjaśnił kilka zagadnień związanych z te-
matyką przyrodniczą i przekazał sadzon-
ki drzew, które później dzieci posadziły 
na placu przedszkolnym oraz pan Jacek 
LEWKO, który przygotował prezentację 
pt. „Drzewa”
 Punktem kulminacyjnym te-
gorocznych obchodów był teatrzyk pt.  
„W Skrzatolandii – Zielonej Krainie”  
w wykonaniu Rodziców, którzy  fanta-
stycznie wcielili się w role; wróżki, króla, 
królowej, Skrzatolinki, leśnych skrzatów 
oraz kandydatów do ręki Skrzatolinki. 
 W pięknych strojach, które sami 
przygotowali z ogromnym poczuciem hu-
moru przedstawili dzieciom ekologiczną 
bajkę, która choć w zabawny sposób, 
ale ukazywała zagrożenia dla drzew lasu  
i całej przyrody. Bajka odgrywana była 

PM NR6

tylki  (4-5 latki) 
prowadzonej przez 
Panią Joannę Jusz-
czak.
 U r o c z y -
stość rozpoczęła 
się od programu 
a r t y s t y c znego . 
Przedszkolaki za-
prezentowały się 
w uroczystych 
strojach. Lekko 
stremowane, ale 

z uśmiechem na 
buzi prezentowały 
swoje umiejętności 
wokalne, recyta-
torskie i muzyczne.
 Po występach 
nastąpiło uroczyste 
ślubowanie. Malu-
chy obiecały zgod-
nie bawić się w 
przedszkolu, przy-
chodzić każdego 
dnia z uśmiechem, 
słuchać swoich pań 
i pomagać kole-
gom, być dzielnym 
przedszkolakiem.

w niezwykłej sce-
nografii. Były to 
plakaty różnych 
drzew wykonane 
przez poszczegól-
ne grupy przed-
szkolne. Dzieci 
były zachwycone, 
kiedy mogły obej-
rzeć swoich ro-
dziców w takich 
n iecodz iennych 
rolach, a rodzice 
nie po raz pierwszy 
okazali swoje wiel-
ki serce. Teatrzyki 
w ich wykonaniu to 
już niemalże  tradycja w naszym przed-
szkolu. 
 Wiosną 2013 roku rodzice przy-
gotowali teatrzyk „Miś Gumimiś i dzieci 
na ekologicznej ścieżce”, który został 
nagrodzony pierwszym miejscem na Kul-
turomaniaku w Mrozach, w kategorii „AK-
TOR DOROSŁY”.
 A oto nazwiska rodziców, któ-
rzy zaangażowali się w przygotowaniu  
teatrzyku 
„W Skrzatolandii – Zielonej Krainie”:
Arkadiusz ZERA, Małgorzata OSIŃSKA, 

 Następnie  Pani Dyrektor Anna 
Perzanowska za pomocą  czarodziejskie-
go ołówka pasowała każdego malucha 
na  przedszkolaka. Nie jednemu  z rodzi-
ców łezka zakręciła się w oku. Tego dnia 
„prawdziwymi” przedszkolakami zostało 
40 dzieci.
 Na pamiątkę tego wydarzenia 
każdy nowy przedszkolak otrzymał dyplom 
i czapeczkę z emblematem swojej grupy. 
Po oficjalnej części dzieci udały się na 
słodki poczęstunek i zasłużony odpoczy-
nek. 
 Uroczystość była radosna a zara-
zem wzruszająca.

Dyrekcja PM Nr1
fot. z arch.  PM Nr1

Anna KULKA, Anna BARŻYKOWSKA, Doro-
ta SOBOLEWSKA, Katarzyna WILKOŁAZKA, 
Monika ZIELIŃSKA, Marcin GNIADO, Michał 
ŚLUSARZ, Marek CHERUBIN, Marcin BLA-
CHARSKI.
 O piękną oprawę muzyczną baj-
ki zadbała pani Paulina RZEWUSKA – KO-
RYCIŃSKA.
 Całą uroczystość przygotowały 
i czuwały nad jej przebiegiem pani Ewa 
JAROSZEWICZ i pani Bogusława PROCZKA.

Dyrekcja PM Nr6
fot. z arch. PM Nr6
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Jubileuszowe potyczki znawców 
języka polskiego w „Dąbrówce”
20 listopada uczniowie ośmiu  klas szóstych zebrali się w sali gimnastycznej, aby 
spróbować swoich sił w Turnieju Wiedzy i Umiejętności Polonistycznych, zorga-
nizowanym przez Beatę Kaczmarską, Iwonę Matejczuk, Renatę Miszczak. Jubile-
uszowe, dziesiąte zmagania młodych polonistów  zainaugurowali dyrektor „Dwój-
ki” pan Sławomir Domański oraz wicedyrektor Szkoły pani Marzena Popławska.  
 
 Każda klasa wybrała przed zmaganiami reprezentację, która wykonywała  
większość zadań konkursowych. Pozostali członkowie klas zdobywali punkty, biorąc 
udział w quizie literacko – językowym. Kilka dni wcześniej uczniowie przygotowali 
także plakaty reklamujące Szkołę. Zostały one ocenione i zaprezentowane podczas 
turnieju. W skład komisji oceniającej sposób wykonania zadań konkursowych wchodzi-
li nauczyciele poloniści. Jeden z uczniów zapisywał punktację na dużej tablicy.
 Czteroosobowe reprezentacje każdej klasy kolejno rozwiązały sześć zadań, 
udowadniając, że znają związki frazeologiczne, potrafią czytać ze zrozumieniem, po-
sługiwać się słownikami,  pisać niemal bezbłędnie najtrudniejsze polskie wyrazy. Za-
wodnicy wykazali się również umiejętnością redagowania zawiadomienia, w którym 
poinformowali uczniów o zabawie andrzejkowej.
 Najtrudniejszym zadaniem okazało się dyktando, które mogło przyprawić  
o zawrót głowy: „Rad nierad, pchany niepohamowaną siłą, powolutku zanurzam się 
w ponury bór. Wczesnojesienne promienie bladoróżowego słońca z trudem przebijają 
się przez baldachim ledwo pożółkłych liści drzew. Spowija mnie niemalże hebanowy, 
wszechpanujący zmierzch. Znienacka zrywa się huraganowy wicher.”
 Turniej pokazał, że uczniowie Dwójki to nie tylko znawcy literatury młodzie-
żowej, zagadnień językowych, ale także młodzi, przebojowi ludzie, którzy doskonale 
potrafią promować swoją szkołę, o czym świadczyły przygotowane przez nich plakaty 
z trafnymi sloganami reklamowymi, np. „Chodź do Dąbrówki, tam są same mądre 
główki”, „Pracowitych jak mróweczki zapraszamy do Dwójeczki”, „Ja to wiem, ty to 
wiesz, że Dąbrówka super jest!”, „U nas w Dąbrówce masz zawsze pełno w główce!”.
 Ogromne uznanie należy się również pozostałym członkom klas, którzy wspie-
rali swoich reprezentantów nie tylko gorącym dopingiem, ale także wzbogacając do-
robek punktowy klas. W czasie gdy czteroosobowe drużyny zmagały się z zadaniami 
turniejowymi, pozostali szóstoklasiści brali udział w quizie literacko-językowym, do-
skonale odpowiadając na pytania z zakresu materiału klas IV-VI.   
 Z boju zwycięsko wyszli uczniowie klasy VI g , drugie miejsce egzekwo przy-
padło uczniom klasy VIe i VIf, trzecie zaś klasom: VIb, VIc, VId. Zawodnicy otrzymali  
z rąk dyrektora Sławomira Domańskiego pamiątkowe dyplomy. Ponadto laureaci dosta-
li słodkie upominki – lizaki oraz długopisy.
 Konkurs jest wspaniałą okazją do powtórzenia materiału przewidzianego do 
opanowania  w klasach IV-VI przed czekającym szóstoklasistów sprawdzianem kompe-
tencji, próbnym i ogólnopolskim w dniu 1 kwietnia. Wszystkim gratulujemy umiejęt-
ności, wiedzy oraz pomysłowości! 

Renata Miszczak 
fot. z arch. SP Nr2
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SZACHOWE  DOBRE
W sobotę 16 listopada  Szkoła Podstawowa  
i Gimnazjum w  Dobrem  gościła 127 szachi-
stów z województwa mazowieckiego. Rozegra-
ne zostały dwa  turnieje:   XI Międzyszkolny 
Turniej Szachowy dla Szkół Podstawowych (A) 
i Ponadgimnazjalnych (B)  systemem szwajcar-
skim, na dystansie sześciu  rund po 30 minut na 
zawodnika oraz Mistrzostwa Powiatu Mińskiego 
Zrzeszenia LZS.  Honorowy Patronat nad tur-
niejem objęli Starosta Miński Antoni Tarczyński 
i Wójt Gminy Dobre Krzysztof Radzio, którzy 
dokonali uroczystego otwarcia turniejów.

W turnieju A w klasyfikacji indywidualnej:
• w kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła 

Klaudia Paździerz, drugie Paulina Paździerz 
(UKS Czternastka Warszawa), trzecie Kata-
rzyna Kodym z SP Ruchna)

• w kategorii chłopców I miejsce zdobył Prze-
mysław Laszczak (SP Wiązowna), II miejsce 
Kamil Pazio (SP Dobre), III miejsce Jakub 
Żurawicki (SP Węgrów)

W kategorii drużynowej szkół podstawowych 
pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa  
w Dobrem, drugie Szkoła Podstawowa w Wę-
growie, trzecie Salezjańska Szkoła Podstawowa  
w Mińsku Mazowiecki.

W turnieju B w klasyfikacji indywidualnej:
• w kategorii dziewcząt I miejsce uzyskała 

Pola Parol (Gimnazjum PMS w Mińsku Maz.), 
II miejsce Kamila Koseska(Gimnazjum PMS 
w Mińsku Maz.), III,miejsce Paulina Rusiniak 
(Gimnazjum Liw) 

• w kategorii chłopców I miejsce zdobył Ar-
kadiusz Abramowski (Gimnazjum nr 2 im. 
Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, II 
miejsce Damian Koseski (Gimnazjum PMS 
w Mińsku Mazowieckim), Mateusz Nowicki 
(Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku 
Mazowieckim).

W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjal-
nych pierwsze miejsce wywalczyło GiLO Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowiecki, drugie 
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazo-
wieckim, trzecie Gimnazjum w Dobrem.

W Mistrzostwach Powiatu Mińskiego  Zrzeszenia 
LZS zwycięzcą został Marcin Zychowicz, drugie 
miejsce zajął Michał Zieliński- reprezentancji 
MTSZ Mińsk Mazowiecki, trzecie miejsce Andrzej 
Szewczak z LKS Wrzos Miedzyborów

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych katego-
riach turniejów otrzymali puchary, medale, dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Radę 
Rodziców SP w Dobrem,  Globe School Edukację 
Językowo-Artystyczną w Mińsku Mazowieckim 
oraz Mińskie Towarzystwo Szachowe. 

MTSZ, fot. arch. MTSZ



27MIM listopad 2013 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

W dniu 17 listopada 2013 odbyła się, już 
po raz czwarty, Familiada Wodna, czyli 
rodzinne zawody pływackie. Tegoroczna 
edycja ściągnęła na Pływalnię Miejską przy 
ul. Wyszyńskiego 56 rekordową ilość, bo aż 
dziewiętnaście drużyn, które rywalizowały 
w konkurencjach sportowych z przymruże-
niem oka.

Drużyny w składach dwu lub trzyosobo-
wych zostały podzielone na dwie katego-
rie: te, wśród których w składzie był za-
wodnik z przedziału 4-6 lat oraz pozostali. 
Konkurencje nie zawsze sprawiały trudność 
dzieciom, bo i dorośli nieźle nagimnastyko-
wali się w trakcie łowienia rybek z jacuzzi, 
czy podczas wyścigu na materacach. Ukła-
danie puzzli w wodzie, rzuty do ogromnej 
pompowanej tarczy, holowanie, czy prze-
noszenie przedmiotów to bardzo szeroki 
wachlarz konkurencji dla najmłodszych, 
podczas których uśmiech nie schodził  
z twarzy wszystkich zawodników. Popisowy 
numer opiekunów to wyścig na dmuchanej 
zabawce – konkurencja mocno widowi-
skowa i niepowtarzalna, bo dzieci rzadko 
mają okazję obejrzeć swoich rodziców  
w takiej rywalizacji. Po zmaganiach okaza-
ło się że wśród maluchów wygrała drużyna 
Kucykowa Zagroda (rodzina Naumiuków) 
zaraz przed Foczkami (Wąsowscy) oraz 
Puławskimi (rodzina Puławskich). Katego-
ria z dziećmi powyżej szóstego roku życia, 
w której wzięło udział 15 drużyn, rywali-
zowała w następujących konkurencjach: 
sztafeta 2x25m, holowanie najmłodszego 
zawodnika w kole, zjazd ze zjeżdżalni na 
czas, pływanie na materacu oraz w prze-
ciąganie liny na dmuchanej, prawie półto-
rametrowej zabawce. Wśród starszej kate-
gorii duch walki również dał się wyprzedzić 
czystej chęci spędzenia wolnego czasu  
w miłej atmosferze. Wszyscy chętnie sobie 
pomagali i kibicowali, ale jak w każdych 
zawodach sportowych podium było dla 
trzech nalepszych tego dnia rodzin: pierw-
sze miejsce zajęła drużyna Delfin Team 
(Piórkowscy), drugie Anakonda Team (Ra-
domińscy), a trzecie Wójciki (Panie Wój-
cik). Drużyny biorące udział w zabawie zo-
stały nagrodzone talonami do bufetu oraz 
dmuchanymi, pompowanymi zabawkami, 
najlepsi cennymi nagrodami rzeczowymi 
oraz pucharami i dyplomami. Te zawody, 
z rekordowa frekwencją 19 ekip, uważa-
my za sukces. Obok statutowego zadania 
upowszechniania kultury fizycznej i spor-
tu udało się zintegrować prawie 20 rodzin  
i zaserwować im miłe i relaksujące przed-
sięwzięcie. Z nadzieją ogłaszamy, iż kolej-
na Familiada, tym razem na łyżwach odbę-
dzie się już w lutym na naszym lodowisku.

Do zobaczenia!
MOSiR Mińsk Mazowiecki

fot. arch. MOSiR

SPORT

WODNA FAMILIADA
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W dniu 24 listopada odbyła się pierwsza 
runda czwartej edycji Grand Prix Mińska 
Mazowieckiego w Pływaniu w sezonie 
2013/2014. 
 W zawodach wzięli udział zawod-
nicy z klubów PUKS Orka Ostrów Mazowiec-
ka, UKS Ósemka Siedlce, UKS MG-Sports, 
UKS Delfin Legionowo, MTS Zambrów, 
UKS Delfin  Garwolin, UKS Wilanowia 
Warszawa oraz zawodnicy niezrzeszeni. 

Grand Prix Mińska Mazowieckiego 
w Pływaniu

Organizatorem imprezy był MOSiR wraz z 
KS Barakuda, który niezmiennie od kilku 
lat angażuje się w organizację zawodów. 
Uczestnicy rywalizowali w trzech katego-
riach wiekowych: kat. I – (2004-2006), kat. 
II – (2001-2003) oraz w kat. III – (1998-2000) 
na dystansach 25, 50 oraz 100 metrów sty-
lem dowolnym, klasycznym, grzbietowym, 
motylkowym oraz zmiennym. Ponadto or-
ganizatorzy przygotowali jeszcze konku-

rencję dla sztafet: 4x50 m stylem dowol-
nym oraz zmiennym. Bardzo bogata oferta 
przyciągnęła na pływalnię miejską 164 
zawodników. Najlepszymi zawodnikami w 
kat. I byli Bakuła Milena i Chojnacki Dawid,  
w kat. II  Rudnicka Ewa i Jasionowski Mi-
kołaj a w kategorii III  Zielińska Maria oraz 
Gorczak Konrad. Warto zwrócić szczegól-
ną uwagę na sędziego głównego zawodów 
Pana Eugeniusza Waraksę, który jest sę-
dzią klasy międzynarodowej, a w swojej 
karierze sędziowskiej może poszczycić 
się sędziowaniem Igrzysk Olimpijskich czy 
Mistrzostw Świata i Europy. Organizacja 
i poziom umiejętności zawodników stał 
na bardzo wysokim poziomie. Zawodni-
cy z sześciu pierwszych miejsc w każdym  
z wyścigów oraz sztafety otrzymały pa-
miątkowe dyplomy a najlepsi zawodnicy  
z każdej kategorii wg punktów FINA zostali 
nagrodzeni również pucharami.
Szczegółowe wyniki znajdują się na naszej 
stronie www.mosir.org.pl
 Dziękujemy kibicom, którzy licz-
nie odwiedzili mińską pływalnię w to nie-
dzielne popołudnie. Kolejna runda odbę-
dzie się już 12 stycznia 2013! 
Do zobaczenia!

MOSiR Mińsk Mazowiecki

  „Ten co uczynił Drogę swym codziennym
 życiem nosi głowę nisko, lecz spogląda 
wysoko jest skromny w mowie i ma dobre 
serce, miarowym krokiem podąża ku dosko-
nałości”                     (Mas. Oyama)

Klub Karate Kyokusin w Mińsku Mazowieckim 
działa od ponad trzydziestu lat. To już jest 
marka, tradycja i setki osób, które poprzez te 
lata uczestniczyły w zajęciach. To, że karate 
jest dla wszystkich przekonują ćwiczący tam 
sportowcy – ci najmłodsi od szóstego roku życia 
i ci najstarsi po pięćdziesiątce.  Zajęcia ofero-
wane przez MKKK to wszechstronne, rozwija-
jące ćwiczenia, walka z własnymi słabościami, 
kształtowanie hartu ducha i wreszcie grupa 
przyjaciół z którymi miło i pożytecznie spędza 
się czas. 

Miński Klub Karate jest od dawna zrzeszony 
w Polskim Związku Karate Kyokusin, a jako 
aktywny członek Okręgowego Związku bierze 
udział w Mazowieckiej Lidze Karate. Są to za-
wody dla najmłodszych adeptów sztuki karate, 
ćwiczących w mazowieckich klubach. Turnieje 
te dają możliwość sprawdzenia swoich umie-
jętności i porównania poziomu wyszkolenia. 
Mińscy karatecy przyzwyczaili wszystkich do 
tego, że jak już się wybierają na zawody to 
zdobywają medale. W ramach Mazowieckiej 
Ligii Karate odbył się kolejny turniej w Micha-
łowicach. W zawodach wzięło udział ponad 
dwustu zawodników z klubów karate działa-
jących na terenie całego Mazowsza. Impreza 

rozpoczęła się o godzinie 10.00 walkami eli-
minacyjnymi w konkurencjach kumie i kata. 
Młodzi adepci sztuki karate walczyli z ogrom-
nym zaangażowaniem. Około godziny 13.00 
nastąpiły walki półfinałowe i finałowe. Mińscy 
karatecy pomimo dużej konkurencji poradzili 
sobie doskonale – przywieźli 10 medali. A oto 
zwycięzcy:
I miejsce zajęły: Nina Bartnicka, Alicja Śliwiń-
ska 
II miejsce zajęli: Agnieszka Żołądek, Bartło-
miej Bogdański, Aleksander Kąkolewski

III miejsce zajęli: Aneta Gajownik, Jakub Trą-
biński, Olaf Gawłowski, Maciej Grudziński, Ra-
fał Nowicki.

Wszystkim uczestnikom należą się gratulacje 
za wytrwałość i godne reprezentowanie Klubu. 
Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.
mkkk.pl. Tych zaś, którzy chcieliby spróbować 
swych sił w sportach walki zapraszamy na tre-
ningi.

MKKK, fot. arch. MKKK

Kolejne sukcesy karateków z Mińska
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W sobotę, 16 listopada, Miński Klub Sportowy 
TAEKWON-DO wziął udział w rozgrywanych w 
stolicy I Turnieju Dzieci i Młodzików, Mistrzo-
stwach Warszawy Juniorów w Taekwon-Do 
ITF. Był to pierwszy start mińszczan w sezo-
nie sportowym 2013/14. W tradycyjnie silnie 
już obsadzonych warszawskich zawodach 
wystartowało ponad stu pięćdziesięciu spor-
towców z klubów Warszawy i okolic. 
 Nasze miasto, pod opieką trenera 
Jacka Łuniewskiego (VI DAN), reprezentowało 
35 zawodników i zawodniczek.
Mińscy reprezentanci po raz kolejny potwier-
dzili swoją klasę zdobywając tym razem 42 
medale.
 Pierwsze miejsca w swoich katego-
riach wiekowych zdobyli: Natalia Piórkowska, 
Viviana Widerska, Marta Krajewska, Liwia Wa-
lewska – Ogrodnik, Karol Łuniewski, Mateusz 
Zgódka, Jakub Kalinowski i Cezary Jackowski 
– wszyscy w konkurencji układów formalnych, 
Natalia Taraszewska w walkach do 50kg, Mi-
chalina Mikulska w walkach do 60kg, Jakub 
Hamerski w walkach do 50kg, Mateusz Zgódka 
w walkach do 56kg i Mateusz Radomski w wal-
kach do 62kg oraz Natalia Piórkowska i Jakub 
Kalinowski w technikach specjalnych.  
 Drugie miejsca zajęli: Natalia Tara-
szewska, Natalia Paska, Jakub Hamerski, Kamil 
Lisiecki, Sewerian Widerski i Marcin Radomski – 
w układach formalnych, Julia Kawka w walkach 
do 50kg, Natalia Cecotka w walkach do 55kg, 
Karolina Marciniak w walkach do 60kg, Damian 
Anusz w walkach do 56kg, Karol Łuniewski w 
walkach do 75kg, Daniel Lipka w walkach pow. 
75kg oraz Michalina Mikulska i Jakub Kuźmicz 
w technikach specjalnych.
 Trzecie miejsca przypadły: Natalii 
Cecotce, Michalinie Mikulskiej, Mateuszowi 
Radomskiemu, Oskarowi Ziółkowskiemu i Kac-
prowi Całce – w układach formalnych, Mikoła-
jowi Mikulskiemu w walkach do 75kg, Karolo-
wi Łuniewskiemu, Natalii Pasce, Julii Kawce, 
Mateuszowi Stelmachowi, Sewerianowi Wider-
skiemu, Cezaremu Jackowskiemu i Kacprowi 
Całce w technikach specjalnych. 
 W klasyfikacji drużynowej zawo-
dów Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO zdo-

był pierwsze miejsce w kategorii młodzików  
i dzieci rocznik 2001/02 oraz drugie w katego-
rii juniorów młodszych – zdobywając tym sa-
mym tytuł najlepszego klubu Mistrzostw.
 W klasyfikacji indywidualnej pierw-
sze miejsca zajęli mińscy klubowicze: Natalia 
Piórkowska w kategorii juniorów, Jakub Kali-
nowski w kategorii młodzików oraz Cezary Jac-
kowski wśród dzieci rocznik 2002/03 i Kacper 
Całka wśród dzieci rocznik2004/05. Drużyno-
wo Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO zdobył 
pierwsze miejsce w kategorii młodzików i ju-
niorów.
 Podsumowując zawody trener Jacek 
Łuniewski powiedział: „Jednym z elementów 
przygotowań do warszawskich zawodów było 
nasze jesienne zgrupowanie nad jeziorem Da-
daj koło Olsztyna. Jak widać efekt naszych 
mazurskich treningów jest pozytywny. Zawo-
dy stanowiły kolejne potwierdzenie prawi-
dłowego systemu szkolenia dzieci i młodzieży  
w naszym klubie, który pozwala na harmonijny 
i stały rozwój naszych zawodników. Wystarczy 

zresztą spojrzeć na ranking klubów Taekwon-
Do w Polsce – pod względem wyników uzyska-
nych we współzawodnictwie sportowym dzieci 
i młodzieży zajmujemy 6. miejsce w Polsce 
wśród wszystkich klubów zrzeszonych w  Pol-
skim Związku Taekwon-Do. 
 W najbliższym czasie koncentrujemy 
się na kolejnym turnieju który będzie rozgry-
wany w Warszawie. Potem niektórych klubo-
wiczów czeka jeszcze seminarium szkoleniowe 
na stopnie mistrzowskie DAN, które odbędzie 
się na początku grudnia w Lublinie oraz stycz-
niowy egzamin klubowy na kolejne stopnie 
uczniowskie Taekwon-Do. Pierwsza połowa no-
wego roku to starty w zawodach Pucharu Polski 
i Grand Prix Polski, a także turnieje eliminacyj-
ne do Mistrzostw Polski”.

Wszystkim reprezentantom Mińskiego Klubu 
Sportowego TAEKWON-DO gratulujemy startu 
w mistrzostwach.

Igor Koczyrkiewicz
fot. z arch. MKS TAEKWON-DO

I Turniej Dzieci i Młodzików, Mistrzostwa Warszawy 
Juniorów w Taekwon-Do ITF

W dniach 16-17 listopada w Sochaczewie  
odbył się VII Ogólnopolski Turniej Judo dzieci 
i młodzików.
 Z UKS Judo KONTRA Mińsk Mazowiec-
ki startowało 6 zawodników.
 W kategorii dzieci, rocznik 2001 
-2002 złote medale zdobyli:
• Zieliński Franek, 39kg,
• Kretowicz Jakub, 50kg,
• Lema Adrian, 55kg.
 Srebrny medal zdobyła Polkow-
ska Aleksandra, 40kg, Brązowy medal zdobył 
Pszonka Patryk, 66kg.
 W kategorii młodzików, rocznik 1999 
-2001 złoty medal zdobyła Przyczyna Katarzy-
na, 52kg, Srebrny medal zdobył Zieliński Fra-
nek, 38kg, VII miejsce wywalczył Jakub Kreto-
wicz, 50kg.

Trener Zdzisław Wiącek
fot. z arch.  UKS Judo KONTRA

Judo KONTRA informuje
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miń-
sku Mazowieckim zorganizował 5 listopada  
br. w Starostwie Powiatowym konferencję 
pod honorowym patronatem Burmistrza Mia-
sta Mińsk Mazowiecki, Pana Marcina Jakubow-
skiego, pt. „Budowanie systemu skutecznej 
pomocy dziecku i rodzinie w mieście Mińsk 
Mazowiecki”.

W zamyśle organizatorów konferencja skierowa-
na była do pedagogów szkolnych, psychologów, 
pracowników socjalnych, asystentów rodziny, 
koordynatorów pieczy zastępczej oraz  kura-
torów sądowych, a jej celem było wypracowa-
nie interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy 
wszystkimi służbami i instytucjami powołanymi 
do pomocy dziecku  i rodzinie.

Spotkanie otworzyła oraz powitała gości Pani 
Elżbieta Kowalik-Wirowska, Dyrektor mińskiego 
MOPS-u, która tytułem wstępu zaprezentowa-
ła także zadania miasta wynikające z Ustawy 
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Następnie głos zabrał Pan Marcin Jakubowski, 
Burmistrz Mińska Mazowieckiego, prezentując 
Program „Rodzinny Mińsk”. Celem uchwalonego 
z myślą o mińskich rodzinach wielodzietnych, 
szczególnie w obliczu narastającego niżu de-
mograficznego w czerwcu br. przez Radę Mia-
sta Mińsk Mazowiecki Programu jest tworzenie 
dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny 
wielodzietnej, promowanie modelu rodziny 
wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku, 
wzmacnianie rodziny wielodzietnej i przeciw-
działanie jej wykluczeniu, wyrównanie szans 
rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży  
z rodzin wielodzietnych, uwzględnianie zasa-
dy tworzenia przyjaznej przestrzeni dla rodzin  
z dziećmi jako priorytetowej w działaniach 
władz Miasta. Członkowie Rodzin uprawnieni do 
korzystania z Programu „Rodzinny Mińsk” otrzy-
mają imienną Mińską Kartę Dużej Rodziny z uni-
kalnym numerem i okresem ważności. Karty te 
okazane wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość będą uprawniały do korzystania z ulg 
w miejskich instytucjach oraz u tych przedsię-
biorców, którzy złożą deklarację przystąpienia 
do Programu.
Program dotyczy mińskich rodzin wielodziet-
nych (w tym rodzin zastępczych), zamieszka-
łych w Mińsku Mazowieckim, bądź wskazujących  
w zeznaniu podatkowym Miasto Mińsk Mazo-
wiecki jako miejsce zamieszkania, prowadzą-

cych wspólne gospodarstwo domowe z minimum 
trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 
do 24 roku życia w przypadku dziecka kontynu-
ującego naukę, niezależnie od ich sytuacji ma-
terialnej.

Po krótkiej przerwie Panie Małgorzata Rybak  
i Bożena Siemieniuk z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim omó-
wiły miejsce i zadania koordynatora pieczy za-
stępczej w systemie pomocy dziecku i rodzinie. 
W art. 77 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej wskazano zadania 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, do 
których ma należeć w szczególności: udzielanie 
pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym 
rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wy-
nikających z pieczy zastępczej, przygotowanie, 
we współpracy z asystentem rodziny i odpo-
wiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym 
rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziec-
ku, pomoc rodzinom zastępczym oraz prowa-
dzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu 
wzajemnego kontaktu, zapewnianie rodzinom 
zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy 
dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla 
dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej  
i rehabilitacyjnej, zgłaszanie do ośrodków ad-
opcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 
sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich 
rodzin przysposabiających, udzielanie wsparcia 
pełnoletnim wychowankom rodzinnych form 
pieczy zastępczej oraz przedstawianie corocz-
nego sprawozdania z efektów pracy organizato-
rowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Konferencja MOPS 
 „Budowanie systemu skutecznej pomocy dziecku i rodzinie 
  w mieście Mińsk Mazowiecki”

Tematem kolejnego wystąpienia była rola asy-
stenta rodziny. Pani Bożena Zagórska, Kie-
rownik Działu Pomocy Środowiskowej w miń-
skim MOPS-ie, przedstawiając zagadnienie 
zastanawiała się wspólnie ze słuchaczami, czy 
powinien on być bardziej urzędnikiem, czy 
przyjacielem rodziny, z którą współpracuje. 
Podsumowując temat mówczyni stwierdziła, 
że pomimo specyficznej roli oraz formy współ-
pracy asystent rodziny nie powinien zapominać  
o służbowym charakterze współpracy oraz rela-
cji z podopiecznymi.

Metody pracy z rodziną biologiczną dziecka 
umieszczonego w instytucjonalnej pieczy za-
stępczej przedstawił Pan Jan Szerszeń, Dyrektor 
Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym, natomiast 
znaczenie interdyscyplinarności zespołów ds. 
okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczone-
go w instytucjonalnej pieczy zastępczej omówi-
ła Pani Agnieszka Kuchta, Dyrektor Domu Dziec-
ka w Falbogach.

Gościem konferencji była  Pani Aneta Miszczuk-
Nowak, Prezes Stowarzyszenia „ELFIK”, która 
przywołując swoje własne doświadczenia przed-
stawiła zagadnienie alternatywy, jaką jest dla 
rodziny biologicznej w opiece nad dzieckiem 
rodzina zastępcza.

Spotkanie zakończyło wystąpienie Pani Moniki 
Michalik-Towani, pracownika socjalnego Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Ma-
zowieckim, omawiające harmonogram działań 
oraz cele szczegółowe wynikające z „Programu 
Wspierania Rodziny Miasta Mińsk Mazowiecki”.

Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Jaku-
bowskiemu, Burmistrzowi Mińska Mazowiec-
kiego za udział w konferencji oraz objęcie jej 
swoim honorowym patronatem oraz wszystkim 
innym gościom za twórczą oraz merytoryczną 
atmosferę spotkania.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania 
przyczynią się do poprawy efektywności systemu 
pomocy dziecku i rodzinie w naszym mieście.

Piotr Tomaszewski
fot. arch. MOPS


