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Szanowni Państwo.

	 	 Złota	 polska	 jesień	 zawitała	w	 pełnej	 krasie	 do	
naszego	miasta,	dodając	mu	piękna	i	uroku.	Szczególnie	uj-
mująco		wygląda	w	ostatnich	dniach	park	miejski,	przeży-
wający	prawdziwe	oblężenie	mieszkańców.	
	 	 Z	dumą	i	wzruszeniem,	wraz	z	ponad	tysięcznym	
tłumem	mińszczan,	oficjalnie	oddaliśmy	do	użytku	miejsce	
będące	wizytówką	Mińska	Mazowieckiego.	Wyremontowana	
aleja	z	ławeczkami,	przepiękny	pałacowy	dziedziniec	z	fon-
tanną	i	miejscem	do	relaksu	oraz	plac	zabaw	dla	najmłod-
szych	 są	wynikiem	 dbałości	mińskiego	 samorządu	 obecnej	
kadencji	o	ten,	jednej	z	najpiękniejszych,	parków	Mazow-
sza.	 Mam	 oczywiście	 świadomość	 że	 jeszcze	 wiele	 pracy	

przed	nami,	ale	dziś	już	nikt	nie	zarzuci	nam	że	miński	park	jest	zaniedbany	i	brzydki.
	 Do	końca	zbliżają	się	kolejne	dwie	miejskie	 inwestycje,	zapomniane	przez	
poprzednie	 władze.	 Stary	 Rynek	 i	 miejskie	 targowisko,	 to	miejsca	 które	 nabierają	
zupełnie	nowego	wyrazu.	Przestaną	w	końcu	straszyć,	staną	się	przyjazne	i	funkcjo-
nalne.	W	lato	na	Starym	Rynku,	pod	filarami,	powstaną	ogródki	gastronomiczne	z	pa-
rasolkami,	scena	stanie	się	wreszcie	użyteczna	dzięki	powstaniu	odkrytego	amfiteatru,	
cały	plac	się	zazieleni	nowo	nasadzonymi	drzewami,	zaś	kierowcy	skorzystają	z	ponad	
30	miejsc	 parkingowych.	 Targowisko	 przestanie	wreszcie	 przypominać	 getto.	 Nowa	
nawierzchnia,	oświetlenie,	monitoring	i	lekkie	ogrodzenie,	poprawią	komfort	i		bez-
pieczeństwo.
	 Powoli	szykujemy	się	do	konstruowania	budżetu	na	ostatni	rok	kadencji	sa-
morządu.	Ważną	inwestycją	przyszłego	roku	powinna	być	budowa	ulicy	Grzeszaka,	do	
której	przygotowujemy	się	w	zasadzie	od	początku	kadencji.	Dużą	rolę	w	przyszłym	
budżecie	odegrają	inwestycje	oświatowe	i	drogowe.	Mamy	zamiar	ukończyć	budowę	
Sali	 koncertowej	 (widowiskowo	 –	kinowej)	oraz	zaplanowane	 już	wcześniej	budowy	
ulic	 Królewieckiej,	 Piasta	 i	 Ziemowita.	Dokończymy	 też	 rozpoczęty	właśnie	 remont	
ulicy	Bulwarnej.		
	
Zapraszam	wszystkich	Państwa	na	uroczystości	Święta	Niepodległości,	które	odbędą	
się	11	listopada	na	nowo	wyremontowanym	placu	Stary	Rynek	oraz	na	terenie	Muzeum	
Ziemi	Mińskiej.	Szczegóły	znajdziecie	Państwo	w	tym	numerze	MIMu	oraz	na	stronie	
internetowej	miasta,	która	już	niedługo	przejdzie	poważną	metamorfozę.	Życzę	Pań-
stwu	spokoju	i	radości	oraz	jak	najdłużej	trwającej	złotej	polskiej	jesieni.

Burmistrz	Miasta

Marcin	Jakubowski
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Twórcy pierwszego mińskiego ko-
miksu zachęcali uczniów papieskiego 
gimnazjum do przechodzenia przez 
„bramę czasu”, czyli do odkrywania 
znanej i nieznanej historii Mińska 
Mazowieckiego. 

27	września	w	sali	teatralnej	Gimnazjum	
Miejskiego	nr	2	im.	Jana	Pawła	II	w	Miń-
sku	 Mazowieckim	 odbyło	 się	 niezwykłe	
spotkanie.	 Uczniowie	 klasy	 dziennikar-
skiej	 (3f)	 i	 medialnej	 (2f)	 rozmawiali		
z	 twórcami	 pierwszego	 komiksu	 o	 Miń-
sku:	 panem	 Dariuszem	 Mólem,	 panem	
Jarosławem	Rosłońcem	i	panem	Wojcie-
chem	„Cichym”	Cichoniem.

Gimnazjaliści	 dowiedzieli	 się,	 jak	 po-
wstał	komiks	„Brama	czasu”	–	od	pomy-
słu	do	druku	książki.	Rysownik	pokazywał	
uczniom	 pojedyncze	 czarno-białe	 kadry	
rysowane	 na	 dużych	 formatach,	 któ-
re	 potem	 były	 skalowane	 i	 kolorowane		
w	 komputerze.	 Autor	 scenariusza	 opo-
wiadał	o	pracy	nad	partiami	dialogowy-
mi,	 a	 pomysłodawca	 o	 technice	 pracy	
nad	książką.

Komiks	 jest	 w	 podstawie	 programowej	
gimnazjum	 i	 uczniowie	 się	 często	 z	 tą	

lubianą	przez	nich	formą	literatury	spo-
tykają,	 ale	 rzadko	mają	 okazję	 poznać	
pracę	nad	komiksem	od	kuchni.	„Brama	
czasu”	ma	też	dodatkowy	walor	eduka-
cyjny,	 bo	 odkrywa	 obraz	 przedwojen-
nego	Mińska	 i	 zachęca	do	odszukiwania	
ukrytych	 w	 tekście	 aluzji	 do	 prawdzi-
wych	wydarzeń	czy	postaci	z	historii	na-
szego	miasta.	Spotkanie	z	tą	książką	na	

lekcjach	polskiego	czy	historii	może	stać	
się	fascynującą	przygodą.

Spotkanie	 w	 papieskiej	 dwójce	 zorga-
nizowała	 nauczycielka	 języka	 polskiego	
pani	Agnieszka	Kożuchowska.	W	roli	pro-
wadzących	wywiad	z	gośćmi	debiutowa-
li	 dwaj	 uczniowie	 2f:	 Mateusz	 Związek		
i	Michał	Giezek.

fot. z arch. GM Nr2 

Przez	„Bramę	czasu”

Przyjechali do Treblinki, by oddać hołd setkom tysięcy po-
mordowanych w obozie zagłady. 2 października z inicjaty-
wy Wojewody Mazowieckiego, pana Jacka Kozłowskiego, 
we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, Mu-
zeum Historii Żydów Polskich i Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince spotkali się uczniowie z Polski i Izraela, 
przedstawiciele władz państwowych obu krajów i kilku-
dziesięciu samorządowców wśród nich Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski, którzy złożyli hołd 
ofiarom zagłady.

Uroczystości	w	Treblince	rozpoczęła	minuta	ciszy.	Po	ode-
graniu	hymnów	Polski	i	Izraela	zapalonych	zostało	sześć	zni-
czy	pamięci	symbolizujących	6	milionów	ofiar	holocaustu.

Przed	 rozpoczęciem	 uroczystości	 w	 szkołach	 w	 miejsco-
wościach	znajdujących	się	niedaleko	Treblinki	–	w	Kosowie	
Lackim	oraz	Małkini	Górnej	–	odbyły	się	warsztaty	integra-
cyjno-historyczne	„Jesteśmy	razem”	dla	młodzieży,	podczas	
których	młodzi	ludzie	mieli	okazję	poznać	się	wzajemnie,	
przełamać	stereotypy	w	postrzeganiu	się	oraz	porozmawiać	
o	wspólnej	historii,	poznać	nawzajem	swoją	kulturę.

Wokół	centralnego	pomnika	w	Treblince	znajdują	się	tysią-
ce	kamieni	z	nazwami	miejscowości,	skąd	pochodziły	ofia-
ry	obozu	zagłady.	Jest	wśród	nich	kamień	z	nazwą	naszego	
Miasta.	(red)

fot. z arch. UM MM

W	hołdzie	ofiarom	Treblinki
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Wielki	sukces	Natalii	Sadowskiej

Natalia Sadowska zawodniczka klu-
bu MKS Mazovia Mińsk Mazowiec-
ki zwyciężyła w Pucharze Świata  
w warcabach 100-polowych, który od-
był się w w Holenderskim Wageningen 
w dniach 14-22.09.2013 r. Ten wspa-
niały sukces osiągnęła wygrywając  
w finałowej partii turnieju z wielokrot-
ną Mistrzynią Świata Zoją Golubievą. 

Jest	to	kolejny	wspaniały	sukces	polskiej	
zawodniczki	w	tak	prestiżowym	turnieju.	
Aktualnie	 Natalia	 Sadowska	 jest	 brązo-
wą	 medalistką	 Sportaccord	 World	 Mind	
Games	 -	 Beijing	 2012	oraz	brązową	me-
dalistką	 Olimpiady	 Sportów	 Umysłowych	
-	Lille	2012.	

W	 Pucharze	 Świata	 2013	 w	 Wagenigen	
uczestniczyło	 ponad	 120	 zawodniczek	
oraz	zawodników	z	całego	Świata.	
Wśród	 nich	 czworo	 Polaków,	 oprócz	
Natalii	 zagrali	 Arleta	 Flisikowska	 (12.	
miejsce),	 Damian	 Reszka	 (48.	 miej-
sce)	 oraz	 Łukasz	 Kosobudzki	 (MKS	
Mazovia	 Mińsk	 Mazowiecki	 -	 54.		

miejsce).	 Pula	 nagród	w	 turnieju	 to	po-
nad	100	tysięcy	złotych.	

Kolejną	 imprezą	 	w	której	zagrała	Nata-
lia	 Sadowska	 są	 Mistrzostwa	 Świata	 ko-
biet.	Turniej	rozpoczął	się	1	października		

w	 stolicy	 Mongolii	 -	 Ułan	 Bator.	 Natalia		
zajęła	 tam	 ósme	 miejsce.	 	 Mistrzynią	
Świata	została	Łotyszka	Zoja	Gołubiewa,	
która	wyprzedziła	o	punkt	Ukrainkę	Darię	
Tkaczenko	i	o	2	punkty	Rosjankę	Tamarę	
Tansykkużynę.	 Natalia	 zdobyła	 16	 punk-
tów	i	do	triumfatorki	straciła	6	punktów.	
Bilans	Natalii	w	turnieju	to	2	zwycięstwa,	
12	 remisów	 oraz	 1	 porażka	 (z	 wicemi-
strzynią	Świata).

Na	 osłodę	 pozostaje	 brązowy	medal	 zdo-
byty	 w	 Mistrzostwach	 Świata	 Kobiet	
w	 grze	 aktywnej	 oraz	 drugie	 miejsce		
w	 klasyfikacji	 generalnej	 Pucharu	 Świata		
w	 warcaby	 100-polowe	 na	 koniec	 2013	
roku.

Więcej informacji o turnieju na oficjal-
nej stronie organizatorów - World Cham-
pionship 2013 Ulaanbaatar. Pula nagród 
w turnieju to blisko 90 tysięcy złotych. 
Kolejnym dużym turniejem, w którym 
wystartuje Natalia to grudniowe World 
Mind Sports Games w Pekinie.

źródło: http://www.warcaby.pl

Olbrzymim sukcesem rozpoczęła się 
przygoda młodych mińskich koszykarzy 
spod znaku UKS PROBASKET w central-
nej lidze koszykówki WOZKosz.	
	 W	 miniony	 piątek	 grali	 oni	 na	
wyjeździe	 pierwszy	 mecz	 w	 tych	 roz-
grywkach	 od	 razu	 z	 renomowaną	 Legią	
Warszawa	 (formalnie	 GOSSM	 Bemowo).	
Mecz	 zakończył	 się	 zwycięstwem	 miń-
skich	 młodzików	 (U-14)	 różnicą	 prawie	
30-tu	punktów	(74:45).	W	drużynie	trene-
ra	Tomasza	Wicika	prym	wiedli	szczegól-
nie:	Dawid	Kostrzewa,	Bartek	Jankowski,	
Patryk	Łysiak	i	Karol	Górski,	choć	tak	na-
prawdę	 ogromne	 brawa	 należą	 się	 całej	
drużynie	PROBASKET-u.	Grający	z	pełnym	

poświęceniem,	zaangażowaniem,	
dzielnie	i	odważnie	młodzi	mińsz-
czanie	 z	 każdą	 minutą	 powięk-
szali	 swoją	 przewagę	 nad	 prze-
ciwnikiem	 (który	 to	 przecież	 był	
gospodarzem	 tego	 pojedynku),	
prezentując	 bardziej	 dojrzały	
sposób	 rozgrywania	 akcji	 i	więk-
sze	 indywidualne	 umiejętności	
techniczne.	Swoją	przewagę	mło-
dzicy	 UKS-u	 zbudowali	 głównie	
w	 czwartej	 kwarcie,	 całkowicie	
dominując	 młodych	 legionistów,	
którzy	 w	 tym	 okresie	 gry	 mieli	
nawet	 problemy	 z	 opuszczeniem	
własnej	połowy	boiska.

Sylwester Oszako

Wielkie	zwycięstwo	młodych	koszykarzy	z	UKS	PROBASKET

fot. z arch. MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki

fot. z arch UKS PROBASKET
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Nowy	Komendant	Powiatowy	Policji	w	Mińsku	Mazowieckim

17 września w Komendzie Powiatowej 
Policji w Mińsku Mazowieckim odbył 
się uroczysty policyjny apel z udziałem 
Komendanta Stołecznego Policji nadin-
spektora Dariusza Działo, podczas któ-
rego odczytano rozkaz o powołaniu na 
stanowisko Komendanta Powiatowego 
Policji w Mińsku Mazowieckim, młod-
szego inspektora Roberta Żebrowskiego, 
który był dotychczas Komendantem Po-
wiatowym Policji w Otwocku. 

Podczas uroczystości, policjantki, po-
licjanci, pracownicy Policji i wszyscy 
zaproszeni goście złożyli serdeczne po-
dziękowania młodszemu inspektorowi 
Robertowi Kokoszce, który objął tego 
samego dnia stanowisko Komendanta 
Powiatowego Policji w Otwocku.

Na	sali	konferencyjnej	mińskiej	Komendy	
zgromadzili	się	goście	zaproszeni	na	uro-
czysty	 apel	 z	 okazji	 objęcia	 stanowiska	
Komendanta	Powiatowego	Policji	w	Miń-
sku	Mazowieckim	i	przekazania	sztandaru	
nowemu	 Komendantowi,	 którym	 został	
młodszy	inspektor	Robert	Żebrowski,	do-
tychczasowy	Komendant	Powiatowy	Poli-
cji	w	Otwocku.	Młodszy	inspektor	Robert	
Kokoszka	 został	 nowym	 Komendantem	
Powiatowym	Policji	w	Otwocku.	Uroczy-
stość	przekazania	obowiązków	i	sztanda-
ru	 mińskiej	 jednostki	 Policji	 odbyła	 się		
z	udziałem	Komendanta	Stołecznego	Poli-
cji	nadinspektora	Dariusza	Działo.

Szczególne	 słowa	 podziękowania	 młod-
szemu	 inspektorowi	 Robertowi	 Kokosz-
ce	 przekazał	 Starosta	 Miński	 Antoni	 Jan	

Tarczyński	 i	 Burmistrz	Miasta	Marcin	 Ja-
kubowski,	 którzy	 bardzo	 wysoko	 ocenili	
jego	 pracę	 i	 służbę	 	 pełnioną	 na	 rzecz	
bezpieczeństwa	 publicznego	 mieszkań-
ców	miasta	 i	powiatu	mińskiego.	Życzyli	
oni	obydwu	Komendantom	samych	sukce-
sów		w	nowych	jednostkach	Policji,	któ-
rymi	od	dnia	dzisiejszego	będą	kierować.

Serdeczne	życzenia	i	podziękowania	zło-
żono	 również	 podinspektorowi	 Pawłowi	
Winkowi,	 dotychczasowemu	 I	 Zastęp-
cy	 Roberta	 Kokoszki,	 który	 z	 dniem	 17	
września	2013	roku	objął	stanowisko	Za-
stępcy	 Komendanta	 Rejonowego	 Policji	
Warszawa	VI.

Mińscy	policjanci,	policjantki	i	pracowni-
cy	Policji	serdecznie	dziękują	młodszemu	
inspektorowi	 Robertowi	 Kokoszce	 za	 to,	
że	 był	 sprawiedliwym	 i	 dobrym	 szefem,	
skutecznym	i	zdecydowanym	w	działaniu		
i	życzą,	aby	jego	służba	od	dzisiaj	już	peł-
niona	dla	społeczności	powiatu	otwockie-
go,	była	równie	aktywna,	jak	dotychczas	
pełniona	w	powiecie	mińskim.

Życzymy	 również	 naszemu	 nowemu	 Ko-
mendantowi	 Powiatowemu	 Policji	 młod-
szemu	 inspektorowi	 Robertowi	 Żebrow-
skiemu,	 aby	 jego	 ścieżka	 policyjnych	
doświadczeń,	była	zawsze	pełna	satysfak-
cji	 z	policyjnej	 służby	 i	 sukcesów	w	po-
dejmowaniu	kolejnych	inicjatyw	i	działań	
służących	 bezpieczeństwu	 publicznemu	
obywateli	 i	 społeczności	 powiatu	 miń-
skiego.

fot. E. Karpiński
Na podstawie: 

http://kppminsk.policja.waw.pl/portal/
pmm/177/42827

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy w Mińsku Mazo-
wieckim został Laureatem Ogólnopol-
skiej Nagrody Placówka Roku 2013. 
Szkoła otrzymała tytuł w dniu 27 wrze-
śnia w siedzibie PAP w Warszawie.

Konkurs	ma	na	celu	wybór	oraz	promocję	
najlepszych	 placówek	 oświatowych,	 pu-
blicznych	i	prywatnych	na	terenie	Polski.	
Priorytetem	dla	Organizatora	oraz	Patro-
nów	Medialnych	jest	propagowanie	wyso-
kich	standardów	edukacyjnych	i	aktywne	
wspieranie	 współpracy	 ze	 środowiskiem	
gospodarczym	i	biznesowym.

Laureatów	 Konkursu	 charakteryzuje	 wy-
soka	 jakość	 kształcenia	 w	 tym	 bogaty	
zakres	 zajęć	 merytorycznych	 oraz	 prak-
tycznych,	 prowadzonych	 w	 przystępny		
i	rzetelny	sposób.	To	kompetentna	kadra,	
dbałość	o	zapewnienie	komfortowych	wa-
runków	oraz	przyjaznej	atmosfery	sprzy-
jających	nauce.

Placówka	Roku	2013

Otrzymanie	nominacji	do	Godła,	stanowi	
uhonorowanie	pozycji	placówki	na	rynku,	
jej	 wkładu	 w	 rozwój	 edukacji	 oraz	 au-
torytetu	 jakim	cieszy	 się	wśród	uczniów		
i	specjalistów	branżowych.

Organizatorem	merytorycznym	 jest	Cen-
tralne	Biuro	Certyfikacji	Krajowej,	insty-
tucja	od	lat	wspierająca	sektor	edukacji.

Tomasz Płochocki
fot. z arch. ZSZ Nr2
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Czytaliśmy Fredrę 11 godzin non stop!

Otwarcie	fontanny	przed	MDK
W dniu 13 października w otoczeniu 
licznie zgromadzonych mieszkańców 
miasta Burmistrz Miasta Marcin Jaku-
bowski dokonał uroczystego otwarcia 
fontanny na przebudowanym placu 
przed MDK.
	 Przebudowę	placu	przy	MDK	roz-
poczęto	23	kwietnia	2012	roku.	Wykonaw-
cą	 robót	 wybranym	 w	 drodze	 przetargu	
nieograniczonego	była	firma	GUTKOWSKI,	
Jan	Gutkowski	z	Leszna.
	 Obecnie	 	 fontanna	 	 poddana	
została	zabezpieczeniu	na	sezon	zimowy		
z	uwagi	na	pojawiające	się	już	przymroz-
ki	 oraz	 zapychanie	 się	 dysz	 dużą	 ilością	
spadających	 liści.	 Ponowne	 jej	 urucho-
mienie	nastąpi	na	wiosnę.	 	 	
														Celem przebudowy placu przed zabyt-
kowym Pałacem Dernałowiczów, obecną siedzi-
bą Miejskiego Domu Kultury, było stworzenie 
miejsca w przestrzeni publicznej sprzyjające-
go codziennemu wypoczynkowi mieszkańców, 
a jednocześnie stanowiącego reprezentacyjną 
część miasta. Zagospodarowanie terenu wyko-
nano z uwzględnieniem funkcji obiektu jako 
terenu ogólnodostępny z zachowaniem układu 
kompozycyjnego opartego na osi pałacu,  od-
wzorowującego historyczną  kompozycję tego 
obiektu.
  W ramach inwestycji  wykonano:
- nawierzchnię  dziedzińca z kostki granitowej 
szarej w połączeniu z kostką betonową  szla-
chetną imitującą kamień naturalny w kolorze 
brązowym typu „Vindobona” o powierzchni 
ok. 2500m2. Zewnętrzną krawędź dziedzińca 
stanowi opornik granitowy.

- jezdnię  manewrową o  szerokości  5 m, miej-
sca postojowe   dla samochodów osobowych  
w ilości 38 i 2 miejsca dla osób niepełnospraw-
nych;
- nawierzchnię alei  głównej od ul. Warszaw-
skiej do ul. Budowlanej wraz z oświetleniem 
parkowym , ławkami i koszami – 1200m2;
- na środku dziedzińca wykonano fontannę  
o średnicy 15 m  z wazą centralną o nawierzch-
ni  z płyt granitowych  - 164 m2, zawierającą 29 
dysz ze stali nierdzewnej podświetlanych dio-
dowo . Dysze posiadają możliwość programo-
wania zmiany wysokości strumieni dla wszyst-
kich dysz jednocześnie ( efekt falowania ).
 Fontanna posiada możliwość progra-
mowania odtwarzania utworów muzycznych.

 Po okręgu fontanny znajdują się 
miejsca do wypoczynku o szerokości  7,5 m  
z ławkami parkowymi.
 Pod powierzchnią fontanny wykona-
no żelbetową komorę technologiczną z przyłą-
czami wod-kan, elektrycznym, pompami wod-
nymi i szafami sterującymi.
 Poświetlenie dziedzińca , fontanny  
i alei głównej wraz z nagłośnieniem.
 Wokół dziedzińca posiano trawę  
i posadzono rośliny ozdobne

Łączna wartość inwestycji ok 2 miliony zł.

fot. z arch. UM MM

Trzecioklasiści z Gimnazjum Miejskie-
go nr 2 im. Jana Pawła II wzięli udział 
w niezwykłej lekcji historii. 27 września 
członkowie Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej Towarzystwa Pamięci 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich starali się zaszczepić 
swoją pasję młodzieży gimnazjalnej. 
	 Uczniowie	poznali	historię	pułku,	
którą	w	bardzo	przystępny	sposób	przybli-
żył	 pan	 Zenon	 Duszczyk	 –	 pomysłodawca	
projektu.	 Usłyszeli	 również	 wiele	 cieka-
wostek	na	temat	umundurowania	i	uzbro-
jenia	ułanów.	Niezwykle	 interesująca	dla	
uczniów	była	informacja	o	tym,	że	marsza-
łek	 Józef	 Piłsudski	 odznaczył	miński	 pułk	
orderem	Virtuti	Militari	V	klasy.
	 Po	 części	 teoretycznej	 trzecio-
klasiści	wzięli	udział	w	części	praktycznej	
profesjonalnie	przygotowanej	przez	grupę	
rekonstrukcyjną.	Najwięcej	emocji	wzbu-
dziła	 przedwojenna	 musztra,	 przy	 czym	
okazało	się,	że	zwroty	na	komendę	wcale	
nie	 są	 takie	 proste.	 Uczniowie	 mieli	 też	
możliwość	 obejrzenia	 replik	 broni,	 były,	
m.in.	 ciężki	 karabin	 maszynowy	 wz.	 30,	
ręczny	karabin	maszynowy,	armata	Bofors,	
karabiny	Mauser.	Co	więcej,	ci	odważniejsi	
strzelali	z	udostępnionej	broni,	która	dzię-
ki	specjalnej	instalacji	gazowej	zachowy-
wała	się	jak	prawdziwa.	Nasi	gimnazjaliści	
oglądali	też	pokaz	siodłania	konia	i	dużym	

zaskoczeniem	 reagowali	 na	 informację		
o	 ok.	 30-kilogramowej	 wadze	 siodła.	
Okazało	 się	 również,	 że	 uczniowie	 mieli	
dużo	szczęścia,	ponieważ	po	raz	pierwszy		
w	Mińsku	Mazowieckim	właśnie	w	naszym	
gimnazjum	 grupa	 rekonstrukcyjna	 z	 44.	
Pułku	 Piechoty	 zaprezentowała	 oddział	
piechoty	 z	 września	 1939	 roku.	 To	 dzię-
ki	 nim	 zobaczyliśmy,	 na	 czym	 polegało		
strzelanie	z	repliki	ręcznego	karabinu	ma-
szynowego.

	 Grupa	 rekonstrukcji	 zrobiła	
ogromne	wrażenie	na	uczniach.	Zaintere-
sowanie	wstąpieniem	w	szeregi	ułańskich	
pasjonatów	 było	 bardzo	 duże.	 Kto	 wie,	
być	może	 dzięki	 tej	 lekcji	 żywej	 historii	
któryś	 z	 naszych	 gimnazjalistów	 zechce	
dołączyć	 do	 grona	 miłośników	 historii	 7.	
Pułku	Ułanów	Lubelskich?	Z	pewnością	by-
łaby	to	przygoda,	którą	warto	przeżyć!	

Agnieszka Kożuchowska
fot. z arch. GM nr2

Przybyli	ułani…
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Po raz kolejny, w dniu 8 paździer-
nika w Miejskim Domu Kultury  
w Mińsku Mazowieckim odbyła się uro-
czystość wręczenia Medali za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie.

Jubileusz	 50-lecia	 pożycia	 małżeńskiego	
świętowało	20	par	z	Mińska	Mazowieckie-
go.	W	 imieniu	 Prezydenta	 RP	Medale	 za	
Długoletnie	 Pożycie	 Małżeńskie	 wręczył	
Dostojnym	 Jubilatom	 Burmistrz	 Miasta	
Mińsk	Mazowiecki	-	Marcin	Jakubowski.

Na	uroczystość	zaproszono	także	3	pary,	
które		w	bieżącym	roku	obchodziły	jubile-
usz	60-lecia	pożycia	małżeńskiego.

Burmistrz	 Miasta	 Mińsk	 Mazowiecki	 po-
gratulował	wszystkim	Jubilatom	tak	dłu-
giego	 pożycia	 małżeńskiego	 oraz	 życzył	
zdrowia,	pomyślności	 i	pogody	ducha	na	
kolejne	lata.

Po	 części	 oficjalnej	 przyszedł	 czas	 na	
wysłuchanie	poezji	prezentowanej	przez	
Jubilatkę	Panią	Annę	Czerwińską.	Nie	za-
brakło	również	dobrej	zabawy	przy	wspól-
nym	poczęstunku	 i	muzyce	w	wykonaniu	
zespołu	„Safari”.	

LISTA JUBILATÓW:

Dąbrowska Marianna i Henryk
– 60-lecie
Komoda Alina i Edmund – 60-lecie
Niewiarowska Jadwiga i Tadeusz 
– 60-lecie

Augsburg Danuta i Ryszard
Baranek Zofia i Bernard
Bieniak Jadwiga i Jerzy
Ciszkowska Dyoniza i Jan

Czerwińska Anna i Andrzej
Fijałkowska Wiesława i Waldemar
Flisiak Łucja i Henryk
Frydrych Irena i Andrzej
Gadzińska Maria i Ireneusz
Jazgarska Teresa i Jan
Konca Mirosława i Andrzej
Król Teresa i Marian
Krzyżanowska Barbara i Jerzy
Miernicka Zofia i Zenon
Mironiuk Helena i Jan
Nalazek Zofia i Stanisław
Nojszewska Anna i Eugeniusz
Ołdak Stanisława i Marian
Skuza Janina i Stanisław
Szubińska Regina i Kazimierz

Magda Zagórska 
fot. z arch. UM MM

***

Poniżej prezentujemy kilka wierszy Ju-
bilatki - Pani Anny Czerwińskiej:

Randki

Pamiętasz romantyczne 
spacery wieczorem?
Naszą ławkę pod zielonym jaworem?
I kiedyś w ramiona stęsknione mnie brał,
w oddali na skrzypcach 
melodie ktoś grał.

Młodzi byliśmy poznawaliśmy siebie.
Księżyc i gwiazdy świeciły na niebie.
Świerszcze mam ćwierkały, 
w konarach wiatr wiał.
Na skrzypcach radosną melodię ktoś grał.

Niekończące rozmowy do białego rana.
Szeptałeś czule - moja ukochana.
Blady świt nastawał mówiłeś mi - ciao!
Na skrzypcach żałosną melodię ktoś grał.

***

Bądź przy mnie

Bez ciebie noc zamienia się w wieczność.
Bądź przy mnie, kiedy zasypiać będę.
Nieustannie chcę czuć twoją obecność.
Przy Tobie udręk, lęków się wyzbędę.

Jestem bezpieczna, 
gdy całujesz me usta.
Broń mnie przed nocy otchłanią ciemną.
Bo noc bez Ciebie jest zawsze pusta.
Bądź ciągle przy mnie. 
Bądź tylko ze mną.

Bo gdy Cię nie maja chodzę smutna.
Brakuje mi Ciebie jak wody do picia.
Samotność w pustym domu jest okrutna!
Zawsze bądź przy mnie- do końca życia.

***

Starość

Jesteśmy zmęczeni. Usiądźmy na ławce.
Podajesz mi kawę, myślę o herbatce.
Potrzymasz pod boki, 
kiedy się podnoszę.
Przynosisz mi kapcie, gdy o to poproszę.

Jesteśmy w swym domu 
jak dwie brzózki siwe.
Mamy swoje wady i lata leciwe.
Często bez powodu 
także się sprzeczamy,
Milczymy, godzimy, ale się kochamy.

Idziesz do lekarza, 
razem z tobą wchodzę,
Martwię się o odcisk, 
który masz na nodze.
Kupię ci bułeczkę, sweterki cieplutkie,
Musimy się wspierać. 
Życie takie krótkie!

Jubileusz	małżeński	w	pałacu
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Po raz szósty trzy szkoły z terenu powiatu 
mińskiego: Gimnazjum im. Karola Wojtyły  
w Hucie Mińskiej oraz dwie mińskie placówki 
– Szkoły Salezjańskie i Gimnazjum im. Jana 
Pawła II zorganizowały obchody Dnia Papie-
skiego. Hasło XIII Dnia Papieskiego brzmi: 
„Jan Paweł II – Papież Dialogu”.

16	 października	 przy	 rondzie	 gen.	 Hallera	 or-
ganizatorzy	 przygotowali	 happening	 papieski,	
podczas	którego	można	było	wspominać	Papie-
ża-Polaka.	Mieszkańcy	powiatu	zostali	zaprosze-
ni	do	czytania	tekstów	autorstwa	Jana	Pawła	II.	
Wszyscy,	którzy	tego	dnia	w	godz.	14.00-17.00	
znaleźli	się	w	okolicach	ronda	gen.	Hallera,	mo-

gli	zatrzymać	się	 i	posłuchać	fragmentów	tek-
stów.	 Uczniowie	 trzech	 szkół	 –	 organizatorów	
rozdawali	przechodniom	okolicznościowe	pocz-
tówki	 papieskie	 ze	 zdjęciami	 zainspirowanymi	
wypowiedziami	Jana	Pawła	II.

Patronat	 honorowy	 nad	 przedsięwzięciem	
objęli	 włodarze:	 starosta	 powiatu	 mińskiego	
pan	 Antoni	 Jan	 Tarczyński,	 burmistrz	 Mińska	
Mazowieckiego	 pan	Marcin	 Jakubowski	 i	wójt	
gminy	 pan	 Janusz	 Antoni	 Piechoski.	 Panowie	
rozpoczęli	 akcję	 czytania	 tekstów	 Papieża	 -	
przypomnieli	słuchaczom	fragmenty	„Listu	do	
młodych”.	W	działania	happeningowe	włączy-
li	 się	 również	 radni	miasta	 –	pani	Wanda	 Iza-
bella	Rombel	 i	pan	Kazimierz	Markowski	oraz	
przewodnicząca	 rady	 gminy	 –	 pani	 Urszula	
Kraszewska.	 Słowa	 Jana	 Pawła	 II	 czytali	 tak-
że	 dyrektorzy	 szkół	 i	 placówek	 oświatowych,	
przedstawiciele	policji,	straży	miejskiej,	stra-
ży	pożarnej,	pracownicy	bibliotek,	nauczyciele	
i	uczniowie	z	mińskich	szkół.

Prowadzący	 happening	 dyrektorzy:	 pan	 Piotr	
Matzanke,	ks.	Ryszard	Woźniak	i	pan	Grzegorz	
Wyszogrodzki	 zachęcali	 również	 do	 oglądania	
wystawy	„Wielcy,	Wolni,	Solidarni”	poświęco-
nej	Janowi	Pawłowi	II	i	Kardynałowi	Stefanowi	
Wyszyńskiemu.

Agnieszka Kożuchowska
fot. z arch. UM

Papieski	Happening

24 października w Gimnazjum Miejskim nr 
2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 
odbyła się konferencja dla nauczycieli i wy-
chowawców „Przez kremówki do wartości –  
o miejscu nauczania Jana Pawła II w szkole”.

	 Konferencję	 zorganizowały	 trzy	
szkoły:	 Gimnazjum	 Miejskim	 nr	 2	 im.	 Jana	
Pawła	 II	 w	 Mińsku	 Mazowieckim,	 Szkoły	 Sa-
lezjańskie	 w	 Mińsku	 Mazowieckim	 oraz	 Gim-
nazjum	 im.	 Karola	Wojtyły	w	Hucie	Mińskiej		
w	 ramach	 tegorocznych	 obchodów	 XIII	 Dnia	
Papieskiego	„Jan	Paweł	II	–	Papież	Dialogu”.	
	 Honorowy	 patronat	 i	 mecenat	 nad	
spotkaniem	naukowym	objęli:	Antoni	Jan	Tar-
czyński	 (starosta	miński),	 Marcin	 Jakubowski	
(burmistrz	Mińska	Mazowieckiego),	Janusz	An-
toni	Piechoski	(wójt	gminy	Mińsk	Mazowiecki)	
oraz	dwie	instytucje:	Miejska	Komisja	Rozwią-
zywania	 Problemów	 Alkoholowych	 w	 Mińsku	
Mazowieckim	i	 Instytut	Papieża	Jana	Pawła	II	
w	Warszawie.
	 Konferencja	 składała	 się	 z	 dwóch	
części.	 W	 pierwszej	 wykładowej	 uczestnicy	
wysłuchali	 wystąpień:	 ks.	 dr	 Zdzisława	 Stru-
zika	 (dyrektora	 Instytutu	Papieża	Jana	Pawła	
II	 w	 Warszawie)	 oraz	 Grzegorza	 Sadurskiego	
(reżysera,	 producenta	 telewizyjnego,	 twórcy	
filmów	 dokumentalnych	 o	 papieżu	 –	 Polaku).	
Pierwszy	 prelegent	 mówił	 o	 teoretycznych	
podstawach	 autorskiego	 „Programu	 wycho-
wawczego	opartego	na	wartościach	z	naucza-
nia	 Jana	 Pawła	 II”;	 drugi	 zaś	 o	 wartościach	
kreowanych	przez	współczesne	media.	Drugą	
część	 konferencji	 otworzył	 krótki	 wykład	 dr	
Ewy	Kuny	 –Staropiętki	 na	 temat	podstaw	ak-
sjologii,	 a	 potem	 nauczyciele	 w	 dwóch	 gru-
pach	warsztatowych	pracowali	z	animatorami:	
Katarzyną	Ornat	 i	Michałem	Borkowskim	 nad	

wdrażaniem	 do	 programów	 wychowawczych	
szkół	wartości	z	nauczania	papieża.
	 W	konferencji	wzięło	udział	44	na-
uczycieli	z	gimnazjów	i	szkół	ponadgimnazjal-
nych	 powiatu	 mińskiego,	 a	 także	 dyrektorzy	
szkół,	 instytucji,	 bibliotek	 oraz	 przedstawi-
ciele	władz	samorządowych.	Obecni	byli	m.in.	
starosta,	wiceburmistrz,	wójt,	przewodniczą-
ca	rady	gminy	Urszula	Kraszewska,	przewodni-
cząca	komisji	oświaty	w	radzie	miasta	Izabella	
Wanda	 Rombel,	 przedstawiciel	 diecezji	 war-
szawsko-praskiej	 oraz	 Towarzystwa	 Salezjań-
skiego,	naczelnik	wydziału	promocji	i	oświaty	
w	 starostwie	 Emilia	 Piotrkowicz,	 dyrektorki	
mińskich	 bibliotek	 –	 Elżbieta	 Sieradzińska		
i	 Anna	 Popławska,	 dyrektor	 MOPS	 Elżbieta	
Kowalik-Wirowska,	 dyrektor	 poradni	 psycho-
logiczno-pedagogicznej	 Edyta	 Ludwiniak,	 dy-

rektorzy	 szkół	 –	 Tomasz	 Płochocki,	 Elżbieta	
Wieczorek	i	inni.
	 Podczas	 konferencji	 starosta	 An-
toni	 Jan	 Tarczyński,	 wiceburmistrz	 Krzysztof	
Michalik	 i	wójt	 Janusz	Antoni	 Piechoski	wrę-
czyli	nagrody	w	konkursie	na	logo	Powiatowe-
go	Dnia	Papieskiego.	Odebrali	 jej	wyróżnieni	
uczniowie	 i	 ich	 opiekunowie	 oraz	 zwycięzca	
Tomasz	Słowik.
	 Wszyscy	 uczestnicy	 konferencji	
otrzymali	 publikację	 ks.	 Zdzisława	 Struzika	
oraz	materiały	szkoleniowe.	Książki	z	progra-
mem	wychowawczym	 trafiły	 także	 do	 biblio-
tek	miejskich	i	szkolnych.
Za	 rok	 papieskie	 szkoły	 przygotują	 kolejny	
Dzień	Papieski.

Iza Saganowska
fot. z arch. szkoły

Wartościowa	konferencja
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„Witam serdecznie wszystkich nauczy-
cieli, dyrektorów, pracowników Oświa-
ty, rodziców oraz wszystkich wspiera-
jących  mińską oświatę, witam uczniów 
oraz  witam bardzo gorąco wszystkich 
przybyłych na dzisiejszą uroczystość 
gości.

Szanowni Państwo.

Dzień Edukacji Narodowej nie jest jedy-
nie jak to się powszechnie uważa dniem 
nauczyciela. Dzień ten jest świętem nas 
wszystkich, którym bliska jest idea edu-
kacji i wychowania pokolenia naszych 
następców.  To od nas w dużym stopniu 
zależy jak wyglądał będzie nasz kraj za 
10, 15 czy 20 lat. Kto będzie w nim rzą-
dził, komu powierzać będziemy nasze 
dobra, kto w końcu pracować będzie na 
nasze emerytury…  Im więcej pracy i wy-
siłku włożymy w edukację i wychowanie 
obecnych kilku, czy kilkunasto-latków, 
tym bardziej spokojni będziemy mogli być  
o naszą własną przyszłość  i przyszłość na-
szego kraju.

To, co powiedziałem wcale nie jest takie 
oczywiste i banalne. Rozejrzyjmy się do-
okoła, zajrzyjmy do świata polityki także 
tej lokalnej, spójrzmy na świat mediów, 
czym obecnie karmione są nasze dzieci 
jaki przekaz społeczny i wzorce zachowań 
są w nich utrwalane? Popatrzmy jeszcze 
na zmniejszającą się wciąż rolę rodziny  
i coraz bardziej zauważalny brak żyjących 
autorytetów, a ujrzymy obraz wcale nie 
kolorowy i mało optymistyczny.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Na tym społecznym tle przychodzi pra-
cować Wam, nauczycielom, pedagogom, 
opiekunom, krzewicielom kultury. Dla-
tego właśnie uważam, że spotykamy się 
dzisiaj w gronie ludzi, od których pracy 
zależy przyszłość tego kraju.

Miński samorząd uważa edukację za 
podstawowy filar swojego funkcjono-
wania, jest to świetnie odzwierciedlo-
ne w kwotach budżetowych, w liczbach 
projektów i przedsięwzięć oświatowych 
realizowanych w naszym mieście. Stara-
my się działać kompleksowo, w ostatnim 
czasie poświęciliśmy wiele zaangażowa-
nia i uwagi na sprawy rodziny i naszych 
najmłodszych. Wdrożyliśmy program 

Przemówienie Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego z okazji Dnia Edukacji  
Narodowej na uroczystościach w Zespole Szkół Miejskich nr 2:

rodzinny Mińsk, który jest odpowiedzią 
na niż demograficzny i zmianę wzorca 
modelu rodziny. Promujemy wielodziet-
ność zapewniając jednocześnie opiekę 
przedszkolną i żłobkową. W ostatnim 
roku przyjęte zostały uchwały ustalają-
ce dopłaty dla żłobków oraz obniżające 
opłaty za przedszkola dla rodzin wielo-
dzietnych. Wpisaliśmy się pięknie w rzą-
dowe zmiany w tym zakresie. Jak wiemy 
od 1 września każda godzina zajęć ponad 
podstawę programową, w przedszkolach 
miejskich kosztuje jedynie złotówkę. Dla 
maluchów budujemy nowe place zabaw, 
ale też dodatkowe sale w przedszkolach. 
Przykładem jest tutaj PM4. Zaprojekto-
waliśmy też całkiem nowe przedszkole  
z oddziałem żłobkowych na miejscu obec-
nego PM5. I to jest też nasze największe 
wyzwanie w tym zakresie w najbliższej 
przyszłości.

Wśród szkół podstawowych duży sukces 
odniosła najmłodsza  z miejskich placó-
wek SP4. Rekrutacja do klas pierwszych 
w bieżącym roku szkolnym  pokazała, 
że jest to szkoła ciesząca się wielkim za-
interesowaniem choć dopiero rozpoczęła 
pracę  nad swoją renomą.  Dużym sukcesem 
okazała się też klasa sportowa w ZSM 1.   
Do jej popularności przyczynił się za-
pewne wielki sukces szóstek piłkarskich –  
tj. wywalczone w tym roku trzecie miej-
sce w kraju uczniów SP2.

Proszę Państwa, Świętując sukcesy nie 
możemy zapominać o wyzwaniach jakie 
czekają na nas w nadchodzącym cza-
sie.  Wdrożenie reformy obniżającej 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Nauczyciele i Dyrektorzy, którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 

Dyrektorzy: Anna Perzanowska z PM Nr 1, Katarzyna Karwowska z PM Nr 4, Grzegorz Wyszogrodzki 
z GM Nr 2, Mirosław Samociuk z ZSM Nr 2, Wenanty Maciej Domagała z MSA. 

Nauczyciele: Irena Wielgo-Kulbacka z PM Nr 1;  Justyna Kaczorek z PM Nr 2; Beata Demianiuk z PM Nr 3; Agnieszka Marcinkow-
ska z PM Nr 4; Iwona Barańska z PM Nr 5; Bożena Ochal z PM Nr 6; Anna Wycisłowska, Janusz Puchalski i Renata Miszczak z SP 
Nr 2; Ewa Broda, Hanna Gut i Dorota Sadowska z SP Nr 5; Ewa Jurczuk i Lidia Ładno z SP Nr 6; Anna Lubieniecka i Sławomir 
Rybiński z GM Nr 2; Małgorzata Roguska, Anna Sadurska, Bożena Polkowska i Beata Sasin-Kielczyk z ZSM Nr 1; Teresa Kałan i 
Agnieszka Kurel z ZSM Nr 2; Jagoda Jabłonowska z MSA.

21 października, kilka minut po godzi-
nie 14.00, nastąpiło uroczyste otwarcie 
boiska, na którym dzięki życzliwości 
pana Burmistrza Marcina Jakubowskie-
go oraz Radnych Miasta Mińska Mazo-
wieckiego została wymieniona sztuczna 
nawierzchnia. Koszt inwestycji wyniósł 
około 290 tysięcy złotych.
	
Uroczystość	rozpoczął	gospodarz	obiektu	
-	dyrektor	Sławomir	Domański,	który	ser-
decznie	powitał	przybyłych	gości,	przed-
stawicieli	uczniów,	nauczycieli,	rodziców,	
a	w	wygłoszonym	przemówieniu	podkreślił	
wagę	obiektu	sportowego,	który	poddany	
został	 modernizacji.	 Boisko	 zostało	 od-
dane	do	użytku	w	2007	roku.	Obiekt	eks-
ploatowany	był	bardzo	intensywnie	przez	
uczniów	 i	 społeczność	 lokalną.	 Rocznie	

biegało	 po	 nim	 50.000	 osób,	 z	 czego	
20.000	 nie	 było	 uczniami	 naszej	 szkoły.	
Treningi	młodych	piłkarzy	z	Uczniowskie-
go	Klubu	Sportowego	„Dąbrówka”	zaowo-
cowały	największym	sukcesem	w	historii	
miasta	w	grach	zespołowych	–	zdobyciem	
III	miejsca	w	ogólnopolskich	zmaganiach	
w	Igrzyskach	Młodzieży	Szkolnej.

Włodarz	miasta,	pan	Marcin	Jakubowski,	
który	następnie	 zabrał	 głos,	docenił	wy-
siłek	 sportowców	 z	 „Dwójki”,	 którzy	 są	
najlepsi	wpowiecie,	 osiągają	 sukcesy	 na	
szczeblu	 regionalnym	 i	 ogólnopolskim,	
zapowiedział	dalsze	inwestycje	w	rozwój	
infrastruktury	sportowej,	szkolnej	na	te-
renie	Mińska	Mazowieckiego,	aby	młodym	
ludziom	 stworzyć	 odpowiednie	 warunki		
do	treningów,	rozwoju.		

Kulminacyjnym	punktem	uroczystości		był	
mecz	z	okazji	otwarcia	obiektu.	Na	nowej	
murawie	naprzeciwko	siebie	stanęły	dru-
żyny	 sportowców	 z	 Miejski	 ego	 Ośrodka	
Sportu	 i	 Rekreacji	 z	 trenerem	Robertem	
Gójskim	oraz	Uczniowskiego	Klubu	Spor-
towego	 „Dąbrówka”	 z	 trenerem	 Janu-
szem	Puchalskim.

Emocjonujący	 mecz	 zakończył	 się	 zwy-
cięstwem	reprezentacji	Szkoły	Podstawo-
wej	nr	2,	a	dyrektor	Sławomir	Domański	
wyraził	nadzieję,	że	chłopcy,	których	grę	
obserwowaliśmy,	wyrosną	na	wspaniałych	
piłkarzy.	„Trudno	wyobrazić	sobie	lepsze	
otwarcie	murawy…”	–	podsumował	gospo-
darz	naszego	miasta	pan	Marcin	Jakubow-
ski,	wręczając	pamiątkowy	puchar	druży-
nie	z	„Dąbrówki”.

źródło: www.sp2.edu.pl

wiek szkolny, do której miński samorząd 
przygotowywał się w ostatnich latach 
nie powinno nastręczać nam większych 
trudności. Więcej problemów napotkamy 
zapewne przy realizacji oświatowych in-
westycji. Czeka nas budowa Sali gimna-
stycznej i boiska piłkarskiego przy GM2, 
wspomniana już budowa nowego budynku 
PM5 oraz wyposażenie pnącej się do góry 
Miejskiej Szkoły Artystycznej.

Dzisiaj w dniu Święta Edukacji Narodowej 
czując tą jakże przyjazną atmosferę któ-
rą wszyscy tworzycie, jestem przekonany, 
że w takim gronie, z takim zaangażowa-
niem jakie na co dzień mam okazję ob-
serwować jesteśmy po prostu skazani na 
sukces. Miejska oświata w Mińsku Mazo-
wieckim idzie w naprawdę dobrym kierun-
ku. Jest to zasługą wszystkich Państwa za 
co serdecznie dziękuję i proszę o jeszcze.

Wszystkim nauczycielom, pracowni-
kom oświaty, członkom stowarzyszeń, 
uczniom i rodzicom, wszystkim którym 
oświata jest bliska sercu, życzę wielu 
sukcesów na kolejne lata i niech zawsze 
otacza Państwa  życzliwość oraz ser-
deczność innych ludzi”.

fot. z arch. UM MM

Nowa	sztuczna	nawierzchnia
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Lista Partnerów, którzy przystąpili do Programu „Rodzinny Mińsk” i wspólnie  
z Samorządem Miasta Mińsk Mazowiecki realizują cele i wartości tego Programu. 

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
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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”
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Z PRAC RADY MIASTA

Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał, znajdują się do wglądu na stronie internetowej 
BIP  Urzędu Miasta www.minskmaz.bip-gov.info.pl oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta.

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	25	października	2013	r.	ustaliłem,	a	w	dniu	28	października	2013	
r.	podałem	do	publicznej	wiadomości	wykaz	obejmujący	niżej	wymienione	nieruchomości	położone	w	Mińsku	Mazowieckim,	
stanowiące	własność	Miasta	Mińsk	Mazowiecki,	przeznaczone	do	oddania	w	dzierżawę	na	kolejny	okres,	na	rzecz	ich	dotych-
czasowych	dzierżawców:
1)	nieruchomość	przy	ul	Mikołaja	Kopernika,	składająca	się	z	działki	gruntu		Nr	1690/3	o	powierzchni	810	m2		oraz	budynku	
usługowego	o	powierzchni		użytkowej	117,79	m2,	
2)	część	działki	gruntu	Nr	4622/11	o	powierzchni	2200	m2	przy	ul.	Stefana	Kardynała	Wyszyńskiego,	
3)	działka	gruntu	Nr	4029/2	o	powierzchni	722	m2	oraz	części	działek	gruntu	Nr	Nr	4622/11	i	1381	o	powierzchni	1237	m2,		
położone	przy	ul.	Zachodniej.	
										Powyższy	wykaz	wywieszono	na	tablicy	ogłoszeń	Urzędu	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	przy	ul.	Konstytucji	3	Maja	1	na	okres	
od	dnia	28	października	2013	r.	do	18	listopada	2013	r.	

Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki

I N F O R M A C J A
															Zawiadamiam,	że	w	dniu	17	października	2013	r.	ustaliłem,	a	w	dniu	21	paździer-nika	2013	r.	podałem	do	publicz-
nej	wiadomości	wykaz	obejmujący	części	działek	gruntu	Nr	945	i	Nr	947	o	łącznej	powierzchni	265	m2	,	położonych	w	Mińsku	
Mazowieckim	przy	ulicy	Warszawskiej,	stanowiących	zgodnie	z	księgą	wieczystą	Nr	SI1M/00083672/1	własność	Miasta	Mińsk	
Mazowiecki,	przewidzianych	do	oddania	w	dzierżawę	w	trybie	bezprzetargowym,	w	celu	poprawy	warunków	zagospodarowania	
nieruchomości	przyległej	zabudowanej	gastronomicznym	pawilonem	handlowym.
									Wspomniany	wyżej	wykaz	wywieszono	na	tablicy	ogłoszeń	Urzędu	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	przy	ul.	Konstytucji	3	Maja	1	
na	okres	od	dnia	21	października	2013	r.	do	dnia	12	listopada	2013	r.

Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki

Tytuły uchwał podjętych na XXXV sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2013 r. (kolejno od Nr XXXV/329/13 do Nr XXXV/342/13):
a)	w	sprawie	zmian	w	budżecie	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	na	rok	2013,
b)	zmieniająca	uchwałę	w	sprawie	przyjęcia	planu	budowy	lub	przebudowy	dróg	nieutwardzonych	w	Mińsku	Mazowieckim	na	lata	2012-
2015,
c)	w	sprawie	uchwalenia	Miejskiego	Programu	Profilaktyki	i	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych	oraz	Przeciwdziałania	Narkomanii	
Miasta	Mińsk	Mazowiecki	na	2014	rok,
d)	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowego	trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	stanowiska	garażowego		
Nr	1	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ul.	Granicznej,													
e)	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowego	trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	stanowiska	garażowego		
Nr	2	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ul.	Granicznej,												
f)		w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowego	trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	stanowiska	garażowego		
Nr	3	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ul.	Granicznej,												
g)	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowego	trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	stanowiska	garażowego		
Nr	9	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ul.	Granicznej,												
	h)	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowego	trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	stanowiska	garażowego		
Nr	11	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ul.	Granicznej,
i)	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowego	trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	stanowiska	garażowego		
Nr	14	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ul.	Granicznej,
j)	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowego	trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	stanowiska	garażowego		
Nr	18	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ul.	Granicznej,
k)	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowego	trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	stanowiska	garażowego		
Nr	20	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ul.	Granicznej,
l)	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowego	trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	stanowiska	garażowego		
Nr	22	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ul.	Granicznej,
m)	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowego	trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	stanowiska	garażowego		
Nr	23	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ul.	Granicznej,
n)	zmieniająca	uchwałę	w	sprawie	powołania	składów	osobowych	komisji	stałych	Rady	Miasta.

Uchwały	 podjęte	 na	
XXXV	 sesji	 Rady	 Miasta	
w	dniu	28	października	
2013	r.
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Mroczna jesień
Październik był wietrzny i mglisty,  wymarzony wprost do czy-
tania kryminałów, horrorów i powieści grozy. Toteż zupełnie nie 
przypadkiem  gościła w naszej bibliotece Katarzyna Pisarzew-
ska, autorka powieści  „Zbieg okoliczności”.  Wspólnie próbo-
waliśmy odkryć  mroczne tajemnice małego miasteczka, które  
z socjologiczno-psychologicznym zacięciem opisuje jej powieść.

Laureatka Nike Joanna Bator
6 października miała miejsce gala Nike. Z zapartym tchem trzy-
maliśmy kciuki, bo już 15 października miała się u nas zjawić 
Joanna Bator, jedna z finalistek tej najbardziej prestiżowej na-
grody literackiej w Polsce. I stało się! To jej powieść  „Ciemno, 
prawie noc” została uznana za najlepszą książkę 2013 roku,  
a mińszczanie jako pierwsi mieli okazję porozmawiać z nagro-
dzoną pisarką. 

„Fantastyczna biblioteka”
19 października, po raz pierwszy odbyło się spotkanie  „Fanta-
styczna biblioteka” – z inicjatywy stowarzyszenia Mińska Gil-
dia Fantastyki, nasza sala konferencyjna zamieniła się w arenę 
bitew i  fantastycznych przygód, które przeżywali mali i duzi 
gracze. Okazało się, że gry planszowe potrafią wciągnąć do 
wspólnej zabawy całe rodziny. Były także konkursy, kalambury, 
wystawa gier, a następnym razem planowane jest spotkanie  
z fantastycznym pisarzem, bo dział fantastyki cieszy się w na-
szej wypożyczalni dużą popularnością.

Dla najmłodszych czytelników
30 września młodzi czytelnicy spotkali się z Ewą Karwan-Ja-
strzębską, pisarką, która porwała ich w świat swoich bohate-
rów: Misia Fantazego i Agaty ze słonecznego placu. Spotkanie 
było radosne, intrygujące i pełne ciekawskich pytań do pisarki, 
która szczerze na nie odpowiadała. Podczas tego spotkania na-
stąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Pocztówka z wakacji”, któ-
ry trwał od 01.07.2013 do 31.08.2013 roku. Ogółem wpłynęło 
61 pocztówek, z których wylosowano i nagrodzono 16. Bar-
dzo dziękujemy wszystkim czytelnikom za udział w konkursie  
i wspaniałe, ciepłe pozdrowienia dla biblioteki. Lista autorów 
wylosowanych pocztówek z wakacji dostępna jest w Oddziale 
dla Dzieci.

Przez cały październik  dzieci wraz z rodzicami lub opiekuna-
mi spotykały się w świecie wyobraźni, na zajęciach Festiwalu 
Bajki.  Uczestniczyły w bezpłatnych warsztatach teatralnych, 
tanecznych i plastycznych poświęconych książkom, bajkom i ich 
bohaterom. 

Dużo wspólnej zabawy!
W październiku zakończyliśmy  naszą coroczną akcję „Od 0 
do biblioteki” i z przyjemnością informujemy, że zyskaliśmy 
30 nowych, bardzo młodych czytelników. Wszystkie maluchy 
otrzymały książkowe prezenty, a teraz pozostaje im rozsiąść się 
wygodnie na kanapie i z mamą, tatą, bratem, siostrą, babcią, 
dziadkiem, nianią.... czytać, czytać i czytać - przynajmniej 20 
minut dziennie.
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Ratujemy kasztanowce
Zainaugurowana przez bibliotekę we wrześniu akcja „Ratujmy 
kasztanowce” spotyka się z coraz większym zainteresowaniem 
mińszczan. Szczególna pochwała należy się młodzieży, która 
wraz z wychowawcami adoptuje kolejne drzewa. Do zwalcza-
nia szrotówka kasztanowcowiaczka przystąpiły już klasy Vc  
i Ve ze Szkoły Podstawowej Nr5, uczniowie z Internatu w Ze-
spole Szkół Nr1 przy ul. Budowlanej, klasa IIe z Gimnazjum 
Miejskiego nr 2, młodzież z Zespołu Szkół Agrotechnicznych. 
Swój udział zapowiedzieli już studenci Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz pracownicy Miejskiego Domu Kultury. Cieszymy się 
i liczymy, że będzie nas coraz więcej, bo kasztanowce to piękne 
drzewa, które dodają uroku naszemu miastu. 

Przypominamy, że w bibliotece znajduje się mapa adoptowa-
nych drzew i każdy, kto zechce zaangażować się w ratowa-
nie kasztanowców może zgłosić do biblioteki swoje drzewo,  
a także przysłać fotografie z poczynionych prac, a zostaną one 
umieszczone na stronie biblioteki w zakładce „Ratujmy miń-
skie kasztanowce”. Wszystkie prace wykonujemy we własnym 
zakresie, najważniejsze jest po prostu grabienie uschniętych 
liści, które powinny być systematycznie usuwane spod drzew. 
Na niektórych kasztanowcach wiszą już budki dla sikorek. Za-
chęcamy do dokarmiania zimą tych ptaków, bo  kiedy zadomo-
wią się na kasztanowcu, szrotówek będzie musiał uciekać, a na 
tym właśnie nam zależy.

Świat bez głodu
Dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Wolontariatu w Miń-
sku Mazowieckim w dniach 16 - 31 października w holu naszej 
biblioteki obejrzeć można wystawę Polskiej Akcji Humanitar-
nej poświęconą problemowi głodu na świecie. 

Poruszającym fotografiom towarzyszą mądre komentarze 
przedstawiające założenia Karty na rzecz wyeliminowania zja-
wiska skrajnego głodu. Zdjęcia pokazują rzeczywistość Sudanu 
Południowego i Somalii, krajów od lat dotkniętych głodem.

Zapowiedzi…
30 października zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Bi-
blioteka podróży”. Tym razem naszym gościem będzie mińsz-
czanin, Kamil Bodziony. Razem z nim wyruszymy w rowerową 
podróż do Barcelony przez najwyższe i najtrudniejsze alpejskie 
przełęcze.

5 listopada gościć będziemy Angelikę Kuźniak, mistrzynię re-
portażu, autorkę wyjątkowej biografii wyjątkowej poetki, Bro-
nisławy Wajs.  Jej wiersze, proste piosenki pełne tęsknoty za 
przyrodą, są do dzisiaj chlubą cygańskiego dziedzictwa. Zapra-
szamy na niezwykłe spotkanie z autorką książki „Papusza”.

W listopadzie zaprosimy także mińszczan na film „Z Dalajlamą 
w Himalajach” zrealizowany przez  Elżbietę Dziuk, Krzysztofa 
Renika i Michała Zielonego.

Do zobaczenia.

Teksty i foto
Miejska Biblioteka Publiczna
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Kamienie pamięci
	 „Megality	 –	 kamienne	 giganty”	
to	 tytuł	 niezwykłej	 wystawy	 archeolo-
gicznej,	którą	w	willi	hrabiny	Łubieńskiej	
można	 oglądać	 do	 końca	 października.	
Jest	 to	 ekspozycja	 planszowa	 przedsta-
wiająca	najciekawsze	stanowiska	megali-
tyczne	znajdujące	się	na	terenie	Irlandii	
Północnej.	W	kraju	tym,	jak	można	było	
dowiedzieć	się	podczas	wernisażu	wzbo-
gaconego	o	 krótki	 film,	 następuje	 obec-
nie	prawdziwy	renesans	zainteresowania	
tymi	owianymi	tajemnicą	i	mitologią	bu-
dowlami.	W	szkołach	w	wielu	irlandzkich	
miastach	tworzą	się	grupy,	które	pod	nad-
zorem	 nauczycieli	 prowadzą	 działalność	
badawczą.	 I	 właśnie	 jej	 efekty	możemy	
obecnie	podziwiać	w	MZM.
	 Na	 wystawie	 można	 zapoznać	
się	m.in.	z	takimi	konstrukcjami	jak	gro-
bowce	 korytarzowe	 lub	 galeriowe	 oraz	
kręgi	i	stele.	Najstarsze	z	nich	datowane	
są	na	około	cztery	tysiące	lat	przed	naszą	
erą,	czyli	na	tzw.	młodszą	epokę	kamienia	
(neolit),	najmłodsze	natomiast	pochodzą	
najprawdopodobniej	z	epoki	brązu	(około	
dwa	i	pół	tysiąca	lat	przed	Chrystusem).
Zagoszczenie	 ekspozycji	 w	 Mińsku	 Ma-
zowieckim	 stało	 się	 możliwe	 dzię-
ki	 współpracy	 Muzeum	 Ziemi	 Mińskiej		
z	Państwowym	Muzeum	Archeologicznym		
w	 Warszawie,	 które	 organizuje	 pokazy		
w	całej	Polsce.

Seans „Admirała”
	 Rozwija	się	kooperacja	Muzeum	
Ziemi	Mińskiej	ze	stowarzyszeniem	Polska	
Wschód.	Jej	inicjatorem	i	koordynatorem	
jest	 –	 przypomnijmy	 –	 Bartosz	 Mendyk,	

doktorant	prawa,	ekspert	przy	komisjach	
sejmowych	oraz	właściciel	 kancelarii	 Iu-
s-Europae.	 Podejmowane	 wspólnie	 pró-
by	 budowania	 mostów	 z	 sąsiadami	 zza	
wschodniej	granicy	odbywają	się	na	kan-
wie	 kultury,	 czyli	 najlepszego	 łącznika.	
Pokazy	filmowe,	wystawy	i	prelekcje	–	oto	
w	jaki	sposób	Mendyk	stara	się	przełamy-
wać	stereotypy	i	poszerzać	wiedzę	mińsz-
czan	choćby	o	Rosji.
	 Najbardziej	 do	 wyobraźni	 oraz	
zmysłów	przemawia	oczywiście	kino.	Nie	
inaczej	było	15	października,	gdy	odbyła	
się	projekcja	filmu	z	2008	roku	pt.	„Admi-
rał”,	w	reżyserii	Andreja	Krawchuka.	„Ad-
mirał”	 przedstawia	 zakazaną	 w	 czasach	
sowieckich	historię	ostatnich	czterech	lat	
życia	 jednego	 z	 najwyższych	 dowódców	
carskiej	armii,	Aleksandra	Kołczaka,	który	
aż	do	uwięzienia	walczył	o	przywrócenie	
prawowitej	carskiej	władzy.	Po	abdykacji	
Mikołaja	II	nie	przyjął	propozycji	bolsze-

wików,	 aby	 poprowadzić	 Armię	 Czerwo-
ną,	 i	 uformował	 tzw.	 Białą	Armię,	 która	
toczyła	skazaną	na	klęskę	walkę	z	rewolu-
cją.	W	dziele	Krawchuka	nie	brak	ponad-
to	wątków	miłosnych	przeplatających	się	
z	wielką	i	burzliwą	historią.
	 Kilka	 dni	 przed	 muzealną	 pre-
zentacją	„Admirała”	pokazała	telewizja.	
Ponieważ	 jednak	 pora	 emisji	 była	 dość	
późna,	 wtorkowa	 projekcja	 przy	 Okrzei	
okazała	się	idealną	sposobnością	do	nad-
robienia	kinowych	strat.

Nowe dokumenty
	 Zbiory	 Muzeum	 Ziemi	 Mińskiej	
powiększyły	się	o	bogaty	zbiór	dokumen-
tów	 związanych	 z	 Hipolitem	 Konopką	
–	 pierwszym	 powojennym	 burmistrzem	
Mińska.	Są	to	głównie	fotografie	ukazują-
ce	życie	codzienne	w	dworze	w	Łukówcu,	
zamieszkałym	 przez	 Rodzinę	 Konopków.	
Materiał	 zostanie	 zaprezentowany	 pu-
blicznie	w	przyszłym	roku	w	trzecim	nu-
merze	„Mińskich	Zeszytów	Muzealnych”.
	 Przez	cały	bieżący	rok	trwa	na-
tomiast	muzealna	kwerenda	w	Bibliotece	
Narodowej	oraz	w	Bibliotece	Miasta	Sto-
łecznego	Warszawy	polegająca	na	wyszu-
kiwaniu	wszelkich	 informacji	 o	mińskich	
okolicach	w	czasopismach	z	XIX	i	z	pierw-
szej	 połowy	 XX	wieku.	 Poszukiwania	 te,	
które	 już	 przyniosły	 rozległe	 rezultaty,	
staną	 się	 bazą	 dla	 publikacji	 źródłowej.	
Do	 tego	należy	 jeszcze	dodać	około	120	
czasopism,	które	MZM	zakupiło.
	 Wiele	 materiałów	 –	 w	 tym	 tak	
niezwykłych,	jak	relacja	z	budowy	domu	
z	 piasku	 i	 wody	 w	 Janowie	 przez	 miej-
scowego	 wynalazcę	 –	 pochodzi	 z	 okresu	
międzywojennego.	 Projekt	 zakończy	 się	
w	marcu.

Muzeum Ziemi Mińskiej 

MZM w babie lato
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MZM wydaje…
A	skoro	o	międzywojniu	mowa,	warto	wspomnieć,	że	bliskie	fina-
lizacji	są	przygotowania	do	ogłoszenia	drukiem	pracy	doktorskiej	
Janusza	 Kuligowskiego,	 która	właśnie	 o	 tych	 latach	w	 powiecie	
mińskim	obszernie	traktuje.	Projekt	wspierany	jest	przez	PROW,	
a	premiery	należy	oczekiwać	w	drugiej	połowie	listopada.	W	jej	
ramach	przewidziany	jest	m.in.	uroczysty	wieczór	autorski.

Natomiast	 już	 teraz	na	 rynku	dostępna	 jest	 inna	publikacja	po-
wstała	dzięki	współpracy	Muzeum	Ziemi	Mińskiej	 z	pruszkowską	

Oficyną	 Wydawniczą	 „Ajax”	
i	 Militarnym	 Magazynem	 Hi-
storycznym	 „Taktyka	 i	 stra-
tegia”.	 Książka	 nosi	 tytuł	
„Mazowiecka	Brygada	Kawa-
lerii	 w	 wojnie	 1939	 roku”,		
a	 jej	 autorem	 jest	 kustosz	
Muzeum	 Wojska	 Polskiego	
Mikołaj	Pacut.	Miński	akcent	
pracy	 Pacuta	 to	 oczywiście	
nasi	 „siódmacy”	 (7	 Pułk	
Ułanów	 Lubelskich),	 którzy	
stanowili	znaczącą	siłę	napę-
dową	 Brygady.	 Książka	 jest		
do	 nabycia	w	 siedzibie	MZM	
w	cenie	35	złotych.

Oprac. Marcin Królik
fot. z arch UMMM I MZM

Już po raz dziesiąty śpiewacy-amatorzy  
z Chóru Kameralnego Mińskiego Towarzystwa 
Muzycznego spędzili wakacyjny tydzień na 
warsztatach wyjazdowych. Tym razem od-
wiedzili Murzasichle - uroczą podhalańską 
wieś, która słynie z tego, że nikt nie umie 
wymówić jej nazwy poprawnie.
	 Od	17	do	23	sierpnia,	chórzyści	cięż-
ko	pracowali	nad	materiałem	przygotowanym	
przez	dyrygentów	-	Tomasza	Zalewskiego	i	Lu-
cię	Beresovą.	Śpiewali	między	innymi	chóralne	
opracowania	słynnych	piosenek	filmowych,	np.	
Can	you	 feel	 the	 love	tonight	z	„Króla	Lwa”.	
Pojawiło	się	również	trochę	pieśni	żydowskich,	
polska	ludowizna	oraz	znane	piosenki	rozryw-
kowe.	Nowy	repertuar	przypadł	do	gustu	chó-
rzystom.	 „Nareszcie	 rozrywka!	 Lubię	 utwory	
sakralne,	 które	na	ogół	 śpiewamy,	ale	 trochę	
odmiany	 dobrze	 nam	 zrobiło”	 -	 mówi	 jedna		
z	chórzystek.
	 Warsztaty	 to	 nie	 tylko	 muzyka.		
To	 również	ważny	 proces	 integracyjny	 chóru.	
W	warsztatach	brało	udział	 szesnastu	uczest-
ników,	z	czego	aż	siedmiu	po	raz	pierwszy.	Nie	
jest	łatwo		się	wdrożyć			do	zgranego	już	ze-
społu	kiedy	spotyka	się	tylko	na	próbach.	Wte-
dy	trzeba	jak	najbardziej	skupić	się	na	pracy,	
żeby	 jak	 najszybciej	 wszystko	 poskładać,	 bo	
każdy	spieszy	się	do	swoich	spraw.	Na	wyjeź-
dzie	 jest	 inaczej.	 Poprzez	 wspólne	 posiłki,	
spontaniczne	 mecze	 siatkówki,	 górskie	 wę-
drówki	 i	 długie	 rozmowy	do	późna	 o	 niczym,	
członkowie	chóru,	starzy	i	nowi,	zbliżyli	się	do	

siebie.	 „Przed	 warsztatami	 raczej	 do	 nikogo	
się	nie	odzywałem,	trzymałem	się	na	uboczu.	
A	tutaj	jakoś	był	czas	żeby	się	lepiej	poznać”	
-	 powiedział	 jeden	 z	 nowych	 basów.	 Z	 kolei	
nowe	 dziewczyny	 na	 pytanie	 o	 to,	 co	 sądzą		
o	 warsztatach,	 odpowiadają	 zgodnie:	 „Było	
super!	 Poznałyśmy	 fantastycznych	 ludzi,	 ba-
wiłyśmy	się	świetnie...	Chór	to	dobre	miejsce	
dla	nas”.

	 Ze	świeżą	energią	 i	 świeżym	reper-
tuarem,	Chór	Kameralny	MTM	wchodzi	w	sezon	
2013/14.	
		 Oby	 chórzystom,	 tym	 starym		
i	 nowym,	 starczyło	 zapału	 aż	 do	 następnych	
warsztatów.
	

Basia Frącz – Chór Kameralny MTM
Zdjęcia Piotr Gronek

WARSZTATY CHÓRU MTM - Murzasichle 2013
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„Spędzić wolny czas w dobrym towarzy-
stwie, to prawdziwa przyjemność. 
Chciałbym tak czynić jak długo żyję.
I jeśli Bóg pozwoli chciałbym żyć dobrze,
a w wolnym czasie,
Polować, śpiewać i tańczyć”.

	 Utworem	 Pastime	 with	 good	
company,	 skomponowanym	 przez	 króla	
Henryka	VIII	 przywitała	 słuchaczy	męska	
część	zespołu.
	 Koncert,	 poświęcony	 muzy-
ce	 rozrywkowej	 pochodzącej	 z	 różnych	
epok,	oktet	wokalny	„Manufaktura	Dźwię-
ku”	 rozpoczął	od	 renesansowego	utworu	
zachwalającego	 dobrą	 zabawę.	 Po	 nim	
nadszedł	 czas	 na	 popularnych	 paryskich	
kompozytorów	z	XVI	w.	 i	 jeden	z	najpo-
pularniejszych	 francuskich	 madrygałów,	
Tourdion,	 który	 opowiada	 co	 się	 dzieje,	
kiedy	 już	 poznamy	 dobre	 towarzystwo		
i	pobędziemy	z	nim	dłużej…	A	co	się	dzie-
je	 po	 biesiadzie	 ?	Ano	 powstają	 plotki…	
Zespół	zaśpiewał	dwa	„chanson”	–	jedno	
autorstwa	Pierre’a	Certon,	La	la	la	je	ne	
lo,	drugie	Pierre’a	Passereau,	Il	est	bel	et	
bon
„Cny i ładny jest mój mąż, mąż, mąż,
W pewnym mieście plotkowały 
dwie kobiety
Czy dobrego męża masz? 
Bo ja niestety...”

Po	dobrej	zabawie,	po	plotkach	i	po	zdra-
dzie,	naszedł	czas	na	temat,	który	w	mu-
zyce	rozrywkowej	podejmowano	najczę-
ściej	–	miłość.	Jako	że	najwięcej	utworów	
powstaję	 o	 miłości	 niespełnionej,	 takie	
były	 dwa	 następne	 hiszpańskojęzyczne	
Din	dirin	dania	oraz	Ay	Linda	Amiga.
						 Kiedy	 pomyśli	 się	 o	 dzisiejszej	
muzyce	 współczesnej,	 wiele	 osób	 kręci	
głową,	mówiąc:	 to	 nie	 to,	 kiedyś	 to	 był	
piosenki…	a	jakie	piękne	wiersze	wyśpie-
wywano!.	Na	dowód	tego	oktet	utwór	wy-
konał	bardzo	melodyjny	wiersz,	napisany	
w	 języku	 „włoskim	 makaroniarskim”	 –	
sztucznym	połączeniu	 języka	 łacińskiego	
i	 włoskiego,	 o	 treści	 bezsensownej,	 jak		
i	język	w	którym	został	napisany.	Contra-
punto	bestiale	alla	mente,	autorstwa	Ad-
riano	 Banchieri’ego	 pokazał,	 że	 również	
na	początku	XVII	w.	nie	zawsze	przywią-
zywano	wagę	do	słów.	
	 A	 że	oprócz	muzyki	 jednak	 sło-
wa	są	ważne,	zespół	przedstawiał	słucha-
czom	tłumaczenia	wszystkich	śpiewanych	
utworów.
						 Król	 Henryk	 VIII	 zasłynął	 posia-
daniem	 6	 żon	 i	 zerwaniem	 z	 Kościołem	
Katolickim.	Jego	pierwsza	żona	Katarzyna	
Aragońska	wywarła	duży	wpływ	na	 resz-
tę	 koncertu...	 Gdyby	 nie	 jej	matka	 Iza-
bela	 Katolicka	 nie	 było	 by	McDonalds’a,	
Hollywood,	 czy	 Britney	 Spears.	 Izabela	

Z IMPREZ MDK

Katolicka	bowiem	 sfinansowała	wyprawę	
Krzysztofa	 Kolumba	 w	 poszukiwaniu	 no-
wych	 lądów.	 Za	 Kolumbem	 oktet	 zabrał	
zebranych	do	mekki	muzyki	rozrywkowej	
naszych	czasów	-	Stanów	Zjednoczonych,	
wykonując	przebój	lat	50-tych	Goodnight	
sweetheart	 Calvina	 Cartera	 w	 aranżacji	
Jamesa	 Hudsona.	A	 następnie	 zabrzmiał	
hit	 z	początku	 lat	8-tych	autorstwa	Vin-
ce	 Clarka	 Only	 You.	 I	 całkowicie	 współ-
czesna	piosenka,	pochodząca	z	przeboju	
filmowego	„Titanic”	My	Heart	Will	Go	On,	
do	którego	muzykę	napisał	James	Horner	
słowa	 Will	 Jennings	 a	 aranżacji	 poddał	
Kirby	Shaw.
	 	 	 	Pochwała	życia	 i	miłości	wyśpiewana	
została	 we	 współczesnym	 andaluzyjskim	
utworze	Con	 el	 vito	w	 opracowaniu	Ma-
nuela	Massoti	Little’a.	Dwie	współczesne	
polskie	 kompozycje,	 oparte	 o	 wiersze	
znakomitych	poetów:	Kazimierza	Przerwy	
–	Tetmajera	A	kiedy	będziesz	moją	 żoną		
z	 muzyką	 Macieja	 Małeckiego	 oraz	 Ko-
łysanka	 Konstantego	 Ildefonsa	 Gałczyń-
skiego.	 do	 muzyki	 Jana	 Maklakiewicza	
zamknęły	 ten	 niezwykły	wieczór.	Wielce	
zasłużone	 brawa	 „Manufaktura	 Dźwię-
ku”	zebrała	od	licznie	przybyłych	do	MDK		
miłośników	muzyki	wokalnej.	

Tekst: MTM
Zdjęcia: MDK, Piotr Gronek 

Koncert oktetu wokalnego 
„MANUFAKTURA DŹWIĘKU” 20.10.2013r. 
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Święto	Latawca
	 Przy	pięknej	jesiennej	pogodzie	
na	 stadionie	 przy	 ulicy	 Budowlanej,	 20	
listopada	niebo	zaroiło	się	od	 latawców.	
Święto	 Latawca	 –	 impreza	 zapoczątko-
wana	 kilka	 lat	 temu	 przez	 miłośników	
modelarstwa	 rozwinęła	 swoje	 skrzydła.		
W	 tym	 roku	 jej	 głównym	organizatorem	
był	 Miejski	 Dom	 Kultury	 przy	 wsparciu	
Miejskiej	 Biblioteki	 Publicznej	 i	 MOSiR.	
Wydarzenie	 przyciągnęło	 wielu	 uczest-
ników	 i	 widzów.	 Zabawę	miały	 zarówno	
dzieci,	jak	i	ich	rodzice.	
	 Nad	 stadion	 wzniosło	 się	 około	
50	latawców	-	w	większości	wykonanych	
samodzielnie	 przez	 dzieci.	 Oczywiście,	
jak	przy	tego	typu	imprezach,	nie	obyło	
się	bez	niespodzianek.	Niektóre	 latawce	
koniecznie	 chciały	 nauczyć	 się	 pływać,	
inne	zaś	wspinać	po	drzewach.	Po	zakoń-
czonych	 lotach	 organizatorzy	 zaprosili	
wszystkich	uczestników	na	wspólne	gril-
lowanie,	a	młodym	pilotom	wręczono	pa-
miątkowe	dyplomy.

Aleksander Drabarek 
– instruktor modelarstwa MDK

Michał Skrzyński 
– instruktor plastyki MDK

Kot	w	butach
	 Październikowe	 przedstawie-
nie	dla	dzieci	w	MDK	zgromadziło	tłumy	
najmłodszych	miłośników	teatru.	Przycią-
gnęła	 jest	 pięknie	 zaadaptowana	 przez	
Jana	 Brzechwę	 baśń	 o	 kocie	 w	 butach.	
Spektakl	w	wykonaniu	Teatru	Królewskie-
go	 Muzeum	 Pałacu	 w	 Wilanowie	 łączą-
cy	 elementy	 pantomimy	 i	 teatru	 słowa,	
oczarował	najmłodszych	widzów	niekon-
wencjonalną	 grą,	 przepiękną	 muzyką		
i	baśniową	scenografią.	

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK
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Czasami odejście od zaplanowanego 
wcześniej scenariusza jest dobre, akty-
wizuje i uwalnia twórcze myślenie. Zro-
bienie czegoś inaczej jest pożyteczne dla 
umysłu, wyzwala radość. No tak, łatwo 
powiedzieć, ale…

	 Wspólne	muzykowanie,	śpiewanie	
to	 konkretna	 alternatywa	 dla	 takiego	my-
ślenia	jak	np.	słoń	mi	nadepnął	na	ucho…,	
lub	…do	tego	trzeba	mieć	talent….	A	może	
inaczej,	 talentem	 jest	 czas	 na	 tworzenie	
czegoś	 razem,	 budowanie	 wzajemnych	
relacji	 poprzez	 wspólny	 śpiew.	 Od	 kilku	
lat	 tego	 typu	muzyczne	 spotkania	 są	 	ani-
mowane	 przez	 Chór	 Kameralny	 Mińskiego		
Towarzystwa	 Muzycznego.	 6	 października		
o	godz.	11.00,	wspólnie	z	Miejską	Biblioteką	
Publiczną,	 młodzi	 chórzyści	 z	 dyrygentem	
Tomaszem	 Zalewskim	 otworzyli	 muzyczny	
przewodnik	 turystyczny,	 zaprosili	 publicz-
ność	i	wspólnie	wyruszyli	w	podróż.		 	
	 Dla	pewności	czy	wszyscy	są	obu-
dzeni,	 zaśpiewali	 3	 głosowy	 kanon	 „Panie	
Janie”.	 A	 później	 działo	 się…	 Najpierw	
przez	 „	 Zielony	mosteczek”	do	 gaju	 gdzie	
”Stokrotka	 rosła	 polna”	 a	 spadające	 liście	
to	nic	innego,	jak	„Światem	zaczęła	rządzić	
jesień”	a	po	drodze	widzieliśmy	jak	„Morie	
jukima	 sio”	 czyli	 po	 japońsku	„	 Szła	dzie-
weczka	do	laseczka”.	Ach,	te	wieczory	je-
sienne,	takie	długie	i	romantyczne,	więc	na	
polanie	rozpalili	ognisko…	i	okazało	się,	że	
znają	jeszcze	dużo	różnych	piosenek	i	przy-
kładów	muzycznych	z	różnych	stron	świata.	
Dzieci,	 które	 przybyły	 wraz	 z	 rodzicami,	
otrzymały	 instrumenty	perkusyjne	 i	 akom-
paniowały	dzielnie	 i	wytrwale	do	utworów		
z	gatunku	Negro	Spirituals:	”Sitholile	Inku-
luleko”,	 „E	 Taxus	 am	 gele”,	 „Siyhamba”.	
Rytmiczne	dźwięki	jembe	grane	przez	Tom-
ka	 Osicę	 odbijały	 się	między	 polaną	 a	 la-
sem,	a	mezzosopran	Karoliny	Świętochow-
skiej	 w	 piosence	 „Can	 You	 Fell	 the	 Love	
Tonight”	skutecznie	utulił	nas	do	snu	i	zapa-
nowała	„Cichosza”.	Momentami	brzmiał	je-
dynie	czarodziejski	dźwięk	skrzypiec	Doroty	
Lewandowskiej.	Milczenie	przerwał	Tomasz	
Zalewski,	który	z	tajemniczej	walizki	wyjął	
akordeon	i	zaprosił	dzieci	i	animatorów	kul-
tury	z	muzycznego	przewodnika	turystycz-
nego	do	wspólnych	pląsów	przy	dźwiękach	
„	 Kaczuch”.	 Nastąpiło	 ożywienie	 wśród	
dzieci,	 które	 zaczęły	 pląsać	 ten	 charakte-
rystyczny	taniec.	
	 Muzyczna	podróż	trwała	krótko	bo	
niewiele	ponad	godzinę,	ale	była	intensyw-
na,	zostawiła	dobre	wrażenia	i	twarze	roz-
jaśnione	uśmiechem.

Dziękujemy	za	owocną	współpracę	pani	dy-
rektor	Elżbiecie	Sieradzińskiej	wraz	z	pra-
cownikami	 	 Miejskiej	 Biblioteki	 Publicznej	
w	Mińsku	Mazowieckim.

	 Poranek	 z	 Chórem	 Kameralnym	
Mińskiego	 Towarzystwa	 Muzycznego	 	 był	
zrealizowany	 ze	 środków	 budżetu	 Miasta	
Mińsk	Mazowiecki.

Tekst: Tomasz Zalewski
Zdjęcia: Piotr Gronek

Poranek z Chórem Kameralnym 
Mińskiego Towarzystwa Muzycznego 5 X 2013r.

KULTURA
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Dnia 8 października 2013, w Zespole Szkół 
Zawodowych nr2 im. Powstańców Warszawy 
w Mińsku Mazowieckim, odbyło się spotkanie 
z misjonarzami, którzy służą od długich lat 
w krajach afrykańskich. Zgodzili się opowie-
dzieć nam o swoich dokonaniach i o tym, 
jak bardzo potrzebna jest pomoc ludziom  
w Afryce. Wywiad przeprowadziła uczennica 
klasy II Tti  Aleksandra Kuśmierz.

Ile lat księża służą w krajach Afrykańskich?
ks.	 Jan	 Kędziora:	 Moje	 misje	 zacząłem	 już		
w	 1981	 roku.	 Czyli	 służę	 i	 pomagam	 ludziom	
już	od	32	lat.
ks.	Jerzy	Kotwa:	Ja	od	31	lat	pomagam	w	Afry-
ce	i	ani	razu	jeszcze	nie	żałowałem,	podjęcia	
się	tego	‘wyzwania’.
Co wpłynęło na to, że ksiądz zdecydował się 
zostać misjonarzem, akurat w tamtym miej-
scu?
ks.	 Jerzy	 Kotwa:	 Nie	 od	
początku,	 oczywiście	 w	
krajach	 afrykańskich	 była	
taka	sytuacja.	Na	począt-
ku	 naszych	 misji,	 mieli-
śmy	 swoje	 zbiorniki	wod-
ne,	w	których	można	było	
łowić	 ryby,	 często	 odwie-
dzaliśmy	 różne	 ciekawe	
miejsca.	 Jednak	 ta	 chęć	
pomocy	 ludziom,	 którzy	
nie	 mają	 tego	 wszyst-
kiego	 co	 Europejczycy,	
czy	 ludzie	 na	 zachodzie,	
popchnęła	 nas	 do	 tego.	
Nic	 tak	 nie	 sprawia	 przy-
jemności	 jak	 spojrzenie	
na	 innych,	 którzy	 dzięki	
nam	 doświadczają	 coraz	
bardziej	 ‘dotyku’	 boskiej	
ręki,	jak	i	boskiego	słowa.	
W jakich krajach księża 
odbywali swoje misje, bo 
przez taki długo czas na 
pewno nie było to tylko 
jedno miejsce?
ks.	 Jerzy	 Kotwa:	 Ja	 mię-
dzy	 innymi	 byłem	 w	 De-
mokratycznej	Republice	Kongo,	jak	i	w	Rwan-
dzie,	 lecz	można	by	wymienić	więcej	miejsc,	
które	odwiedziłem.
ks.	 Jan	 Kędziora:	 Moje	misje	 głównie	 odbyły	
się	na	Wybrzeżu	Kości	Słoniowej.
Jak wygląda codzienne życie na misji  
w Afryce?
ks.	Jerzy	Kotwa:	Nasze	życie	codziennie,	bar-
dzo	często	wiązało	się	z	wieloma	trudnościami.	
Często	największymi	tragediami	były	sytuacje	
dzieci,	które	żeby	mieć	co	jeść	musiały	ciężko	
pracować.	 Kościoły	 są	 tam	 oddalone	 o	 kilka-
dziesiąt	 kilometrów	 od	 siebie,	 więc	 czasem	
trzeba	było	iść	przez	długie	dni,	żeby	móc	po-
prowadzić	Mszę	Św.	dla	tych,	którzy	dojść	do	
kościoła	nie	mogli.	Coraz	częściej	zgłaszają	się	
na	misje	wolontariusze.	Nie	dla	zarobku,	ale	z	
chęci	pomocy	 ludziom	z	krajów	Afrykańskich.	
Pomagają	przy	codziennych	czynnościach,	ale	

i	tworzą	kadrę	nauczycieli,	by	młodzież	mogła	
się	 bez	 obaw	 edukować,	 pomagają	w	 szpita-
lach	i	kościołach.
W jakich warunkach, ludność w Afryce miesz-
ka, za co się utrzymują, skąd biorą jedzenie?
ks.	 Jerzy	 Kotwa:	 Ludzie	 często	 nie	mają	 do-
mów,	w	skutek	tego,	że	bardzo	często	są	tam	
napady.	Mieszkają	 pod	 gołym	 niebem,	 ponie-
waż	 jak	 już	 dom	 pobudują,	 ktoś	 niedługo	 go	
zburzy	 podpali.	 Nigdy	 ludzie	 nie	 mają	 pew-
ność,	że	jak	pójdą	spać,	obudzą	się	nadal	we	
własnym	domu,	przy	rodzinie,	‘u	siebie’.		Afry-
ka	jest	kontynentem,	gdzie	tylko	bogaci	ludzie	
mają	 godne	 warunki	 do	 życia.	 Wiele	 rodzin,	
żeby	 cokolwiek	 zjeść	 musi	 długo	 pracować.	
Jak	również	dzieci,	kiedy	chcą	się	uczyć,	po-
święcają	wiele,	by	móc	kupić	sobie	na	przykład	
zeszyt.
ks.	Jan	Kędziora:	Właśnie	ja,	miałem	taka	sy-

tuację,	 że	uczeń	przyszedł	do	mnie	pewnego	
razu	z	małym	zwierzątkiem	i	spytał	się	mnie,	
czy	nie	chcę	tego	zwierzątka	kupić.	Spytałem	
„A	czemu	to	sprzedajesz?”	Na	to	On	mi	odpo-
wiedział	 „Padri,	muszę	 kupić	 sobie	 zeszyt	 do	
szkoły,	bo	bez	zeszytu,	nie	będę	mógł	nic	noto-
wać.”	Młodzież	tam,	pilnie	się	uczy,	by	w	do-
rosłym	życiu,	móc	pomagać,	móc	mieć	lepszą	
sytuacje,	niż	w	dzieciństwie.	
ks.	Jerzy	Kotwa:	Jedzenie.	Temat	dość	rozle-
gły,	ponieważ,	tam	je	się	to	co	się	tylko	zbie-
rze.	Ludzie	sadzą	warzywa,	by	po	jakimś	cza-
sie,	móc	je	zjeść.	
Jak wygląda Msza Św.? Jak ludzie się modlą?
ks.	Jerzy	Kotwa:	Na	Mszy	Św.	niedzielnej	jest	
ludzi	bardzo	dużo,	między	3000,	a	4000	ludzi.	
Ofiarują	oni	 sobie,	 to	co	mają,	mimo,	że	nie	
mają	tego	wiele.	Jest	to	często	radość,	szczę-
ście,	jedzenie,	ubrania,	dobre	słowo.	

ks.	 Jan	 Kędziora:	 Kiedyś	 gdy	 opowiedziałem,	
moim	 parafianom,	 tam	 w	 Afryce,	 jak	 modlą	
się	ludzie	w	Polsce.	Byli	wielce	zdziwieni,	po-
nieważ	Europejczycy,	czy	ludzie	z	zachodu	na	
Mszy	Św.	stoją	prosto	po	cichu	modlą	się	w	głę-
bi	 siebie.	A	tam,	w	Kongo	 ludzie	na	Mszy	Św.	
tańczą,	śpiewają.	
ks.	Jerzy	Kotwa:	Rozdawanie	Komunii	św.	rów-
nież	 jest	 inni,	 w	 Polsce.	 Zajmuje	 to	 bardzo	
dużo	 czasu,	 bo	 zwykle	 do	 tego	 sakramentu	
podchodzi	 taka	 rzesza	 ludzi,	 jaka	 przychodzi	
do	Kościoła	na	Mszę.
Kim dla ludzi w Afryce jest misjonarz?
ks.	 Jan	 Kędziora:	 Misjonarz	 tam,	 jest	 repre-
zentantem	boskim,	dlatego	 również	 szacunek	
dla	kapłanów	wierni	lub	ludzie	innej	wiary	oka-
zują	ukłonem.	
Czy brał ksiądz udział w jakiejś niebezpiecz-
nej sytuacji?

ks.	 Jerzy	 Kotwa:	
O	 tak!	 Kiedyś,	
podczas	 pobytu	
w	 Kongo,	 zostali-
śmy	 napadnięci.	
Przestępstwo	 tam	
ciągle	 bardzo	 się	
szerzy.	Gangi,	małe	
grupki,	które	w	ten	
zły	 sposób	 próbu-
ją	 się	 wzbogacić,	
stają	się	coraz	bar-
dziej	 groźne.	 Pod-
czas	 tego	 napadu,	
zostałem	poważnie	
postrzelony.
ks.	 Jan	 Kędziora:	
Jurek	 doznał	 po-
ważnych	 obrażeń,	
ponieważ	 kula	
przeszła	 mu	 do-
słownie	 2	 milime-
try	od	serca.
ks.	 Jerzy	 Kotwa:	
Było	 to	 dla	 mnie	
szczęście	 w	 nie-
szczęściu,	 ponie-
waż	 lekarz,	 któ-
rzy	 mnie	 badał,	

stwierdził	 „Gdyby	 kula	 poszła	 pod	 innym	 ką-
tem.	 Z	 pewnością	 straciłby	 ksiądz	 rękę,	 przy	
samym	barku.”	To	był	dla	mnie	znak	od	Boga,	
że	to	co	robię	ma	jakiś	cel.	Dlatego	poświęcam	
się	misjom	 jak	 tylko	mogę	 i	 nie	 chcę	 z	 tego	
zrezygnować.
W jaki sposób ludzie tutaj, w Europie mogą 
pomóc krajom afrykańskim?
ks.	 Jerzy	 Kotwa:	 Bardzo	 zachęcamy,	 do	 pod-
jęcia	się,	długo	już	istniejącej,	Adopcji	serca.	
Jest	 to	 przedsięwzięcie,	 które	 poprzez	wpła-
cenie,	niedużej	sumy	pieniędzy	pomaga,	nam	
w	 Afryce,	 edukować	 dzieci,	 leczyć	 ich,	 jak	
również	 wypłacać	 pensję	 kadrze	 nauczycieli.	
Zapewnić	żywność.		

Tekst redagowała 
Aleksandra Kuśmierz
fot. z arch. ZSZ Nr2
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„Święto Pieczonego Ziemniaka” to im-
preza cykliczna, która na stałe wpisała 
się w kalendarz imprez organizowanych 
przez Przedszkole Miejskie Nr 2. Dnia 
18 października w naszym przedszkolu 
odbyło się tradycyjnie  „Święto Pieczo-
nego Ziemniaka”. 

	 Pomimo,	że	pogoda	w	tym	dniu	
spłatała	nam	psikusa	nie	pozwalając	ba-
wić	 się	 w	 ogrodzie,	 to	 i	 tak	 wszystkim	
dopisywał	 humor.	 W	 uroczystości	 wzięli	
udział	 Pani	 Dyrektor,	 pracownicy	 przed-
szkola	i	Rodzice.	Imprezę	rozpoczął	barw-
ny	korowód	dzieci,	które		reprezentowały	
swoim	ubiorem	kolory	jesieni.	Przedszko-
laki	na	początku	uroczystości	zapoznane	
zostały	z	historią	ziemniaka,	dowiedziały	
się	skąd	pochodzi,	jak	inaczej	jest	nazy-
wany	(kartofle,	pyry)	oraz	jakie	potrawy	
można	z	niego	przygotować.
	 Cała	impreza	odbywała	się	przy	
muzyce,	 pląsach	 oraz	 zabawach	 rucho-

Dnia 21 października w Przedszkolu 
Miejskim Nr 6 odbyły się zajęcia warsz-
tatowe z artystą plastykiem p. Krzysz-
tofem Jagodzińskim.

	 Dzieci	 poznały	 nową	 technikę	
plastyczną	wykorzystującą	geometryczne	
krzywiki.	 Technika	 przedstawiona	 dzie-
ciom	 przez	 	 Pana	 Krzysztofa	 pobudza	
wyobraźnię	 i	 rozwija	 twórcze	 myślenie.	
W	organizacji	 i	prowadzeniu	warsztatów	
pomagała	p.	Joanna	Janicka.
	 Marzeniem	przedszkolaków	 jest	
wspólna	wystawa	z	Panem	Jagodzińskim.
	 	 	 	 	
    Beata Antczak - Kołodzik

fot. z arch. przedszkola

„Święto	Pieczonego	Ziemniaka”	w		Przedszkolu	Miejskim	Nr	2

wych	do	których	zachęcały	panie	prowa-
dzące:	 	 Monika	 Kowalewska-Głogowska		
i		Justyna	Kaczorek,		nad	oprawą	muzycz-
ną	czuwał	pan	Adam.	
	 Atrakcji	 było	 co	 nie	 miara.	
Przedszkolaki	 wraz	 z	 obecnymi	 gośćmi	
brały	udział	w	przygotowanych	„ziemnia-
czanych”	 konkursach	 w	 których	 musiały	
wykazać	się	zwinnością,	zręcznością,	po-
mysłowością	 i	 umiejętnoscią	 współdzia-
łania.	 	 Dzieci	 mogły	 wykazać	 się	 m.in.	
sprawnością	w	 rzucaniu	 ziemniakiem	 do	
kosza,	 	 czy	 też	 szybkością	 w	 zbieraniu	
rozrzuconych	ziemniaków.	 	Dorośli	nato-
miast	“walczyli”	o	tytuł	mistrza	w	obie-
raniu	 ziemniaka	 na	 czas	 i	 bili	 rekord	na	
najdłuższą	obierkę.
	 Wszyscy	 uczestnicy	 bawili	 się	
wyśmienicie.	Dobry	humor	nie	opuszczał	
nikogo,	było	kolorowo	i	radośnie.
	 Głównym	 celem	 naszej	 impre-
zy,	było	stworzenie	okazji	do	nawiązania	
kontaktu	Rodziców	z	Przedszkolem,	inte-

gracja	 przedszkolnej	 społeczności	 oraz		
wywołanie	radości	ze	wspólnych	zabaw.
	 Na	 zakończenie	 uroczystości	
nadszedł	 dla	 dzieci	 bardzo	 ważny	 mo-
ment	–	ogłoszenie	wyników	konkursu	we-
wnątrz	przedszkolnego	pt.	„Ziemniaczek	
cudaczek”.	 	Prace	konkursowe	wykonały	
dzieci	 z	 pomocą	 rodziców.	 Pani	 Dyrek-
tor	 Maria	 Samociuk	 uroczyście	 	 ogłosiła	
wyniki	 konkursu.	 Zwycięzcom	 wręczono	
dyplomy	 oraz	 wyróżnienia,	 jak	 również	
nagrody	 rzeczowe.	 Wszyscy	 uczestnicy	
konkursu	otrzymali		ziemniaczane	meda-
le.	
	 Wykonane	 	 „cudaki”	 moż-
na	 było	 podziwiać	 na	 wystawie	 w	 holu	
przedszkola.	
	 Jak	 na	 Święto	 przystało	 nikogo	
nie	ominął	poczęstunek.	Można	było	zjeść	
chrupiące	placki	ziemniaczane	przygoto-
wane	przez	Panie	kucharki.	Apetyt	dopi-
sywał	zarówno	dzieciom	jak	i	dorosłym.
	 Dziękujemy	 za	 wspólnie	 spę-
dzony	czas	i	mamy	nadzieję,	że	przyniósł	
on	wszystkim	uczestnikom	wiele	 radości	
i	 dostarczył	 pozytywnych	 oraz	 niezapo-
mnianych	wrażeń.

Zabawa	była	znakomita,	a	zdjęcia	mówią	
same	za	siebie:)

Justyna Kaczorek 
fot. z arch. przedszkola

Przygoda	z	krzywikami	w	PM6

OŚWIATA
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Pasowanie 
Pierwszaków 
 Dzień Edukacji Narodowej wpi-
sał się już w tradycję Publicznej Sale-
zjańskiej Szkoły Podstawowej  im. św. 
D. Savio w Mińsku jako nie tylko święto 
wszystkich jej  pracowników, ale także 
tych uczniów, którzy dopiero rozpoczę-
li naukę.
	 14	 października	 świętowanie		
w	szkole	podstawowej	rozpoczęło	się	już	
o	 godzinie	 9.00.	 Uczniowie	 klasy	 pierw-
szej	w	uroczystych	nastrojach	przekony-
wali	dyrekcję,	nauczycieli,	rodziców	oraz	
starszych	kolegów,	że	są	gotowi,	aby	ofi-
cjalnie	 stać	 się	 członkami	 salezjańskiej	
wspólnoty	szkolnej.	Najmłodsi	zabrali	nas	
w	magiczną	podróż	po	czterech	krainach.	
W	 krainie	 muzyki	 za	 piękne	 śpiewanie	
zdobyli	klucz	wiolinowy.	W	krainie	pracy,	
gdzie	 udowodnili,	 że	 uczniowskie	 obo-
wiązki	nie	są	im	obce,	zdobyli	pszczółkę	
–	 symbol	 pracowitości.	 Następnym	 przy-
stankiem	w	podróży	była	kraina	miłości.	
Poprzez	recytację	i	taniec	pierwszaki	po-
kazały,	 że	 kochają	 swój	 kraj	 i	 zasługują	
na	 zdobycie	 symbolu	 tej	 krainy	 –	 serca.	

Nagrody i medale z okazji Dnia Edukacji  
Narodowej dla grona pedagogicznego SP 5.

	 Dzień	Edukacji	Narodowej	to	szcze-
gólna	okazja	do	złożenia		podziękowań	i	życzeń	
wielu	sukcesów	w	pracy	zawodowej		i	w	życiu	
osobistym	 dla	 dyrektorów	 placówek	 oświato-
wo-wychowawczych,	 nauczycieli,	 wychowaw-
ców,	 pracowników	 administracji	 i	 obsługi.	 To	
znane	 powszechnie	 jako	 Dzień	 Nauczyciela	
święto	stanowi	także	co	roku	okazję	do	wyróż-
nienia	osób	na	co	dzień	związanych	z	oświatą.
	 W	tym	roku	główna	uroczystość	wrę-
czenia	nagród	i	odznaczeń	państwowych	i	re-
sortowych	przyznanych	z	okazji	Dnia	Edukacji	
Narodowej	 miała	 miejsce	 w	 poniedziałek	 14	
października	 	w	Auli	 Schumana	w	Auditorium	
Maximum	Uniwersytetu	Kardynała	Stefana	Wy-
szyńskiego	w	Warszawie.		
														Na	zaproszenie	Mazowieckiego	Kurato-
ra	Oświaty	na	galę	tłumnie	przybyli	dyrektorzy	
szkół,	placówek	oświatowo	-	wychowawczych,	
nauczyciele	oraz	pracownicy	oświaty,	w	 	 tym	
liczni	 reprezentanci	 szkolnictwa	 z	 powiatu	
mińskiego,	a	wśród	nich	przedstawiciele	grona	
pedagogicznego	 Szkoły	 Podstawowej	nr	 5	 im.	
Józefa	 Wybickiego	 w	 Mińsku	 Mazowieckim.	
Otrzymali	oni	medale,	odznaczenia		i	prestiżo-
we		nagrody	Ministra	Edukacji	Narodowej	oraz	
Mazowieckiego	 Kuratora	 Oświaty	 jako	 dowód	
uznania	za	wyróżniającą	postawę	i	osiągnięcia	
w	pracy	dydaktycznej,	wychowawczej	 i	opie-
kuńczej.	
	 Cieszymy	 się	 przede	 wszystkim		
z	 sukcesów	 naszych	 uczniów,	 ale	 niewątpli-
wie	 powodów	 do	 radości	 dostarcza	 również	
fakt,	 że	 	 jesteśmy	 doceniani	 przez	 naszego	
zwierzchnika.	 Oprócz	 wielu	 nagród	 otrzyma-
nych	od	dyrektora	szkoły	bardzo	 liczna	grupa		

pracowników	 SP	 5	 otrzymała	 także	 inne	 na-
grody	 i	odznaczenia.	Po	raz	drugi	nauczyciel-
ka	 z	 „Piątki”	 została	 uhonorowana	 nagrodą	
Ministra	 Edukacji	 Narodowej.	 Przypomnijmy,	
że	w	ubiegłym	roku	wyróżniono	nią	naszą	po-
lonistkę	Iwonę	Kokoszkę,	a	w	tym	roku	-	naszą	
matematyczkę	 Iwonę	Sabak.	Z	kolei	w	gronie	
pracowników	oświaty	uhonorowanych	nagrodą	
Burmistrza	 Miasta	 podczas	 lokalnych	 obcho-
dów	Dnia	Edukacji	Narodowej	znalazły	się	trzy	
inne	nauczycielki	„Piątki”:	Ewa	Broda,	Hanna	
Gut	i	Dorota	Sadowska.	
	 Podobnie	 jak	w	 roku	 ubiegłym,	 kil-
kunastoosobowa	grupa		ze	Szkoły	Podstawowej	
nr	5	otrzymała	Medale	za	Długoletnią	Służbę.	
Wśród	 dwunastu	 osób	 wyróżnionych	 tym	 od-

Na	końcu	podróży	dzieci	odwiedziły	kra-
inę	mądrości,	gdzie	prezentowały	zdoby-
te	już	umiejętności,	za	co	zostały	nagro-
dzone	symbolem	mądrości	-		sową.
	 Po	 takim	 wystąpieniu	 już	 nikt	
nie	 miał	 wątpliwości,	 że	 pierwszaki	 za-
sługują	 na	 to,	 aby	 być	 pasowanymi	 na	
uczniów	 Salezjańskiej	 Szkoły	 Podstawo-
wej.	 Ksiądz	 Dyrektor	 Ryszard	 Woźniak	
również	pochwalił	dzieci	za	występ	i	przy-
stąpił	do	pasowania.	Po	wygłoszeniu	Roty	

każdy	 uczeń	 został	 uroczyście	 pasowany	
na	 ucznia	 naszej	 szkoły.	 Starsi	 koledzy	
własnoręcznie	przygotowali	upominki	dla	
pierwszaków,	co	bardzo	ucieszyło	dzieci.
	 Uroczystość	 zwieńczyła	 msza	
św.,	po	której	najmłodsze	klasy	udały	się	
na	 słodki	 poczęstunek.	 Pierwszakom	 ży-
czymy,	aby	ich	zapał	do	pracy	i	nauki	nie	
osłabł	i	przynosił	same	dobre	oceny.

Edyta Kuć ,
 wychowawczyni klasy I

znaczeniem	 cywilnym,	 nadawanym	 za	 pracę													
w	służbie	państwowej,	 jedna	otrzymała	złoty	
medal	 (Grażyna	 Janus),	 sześć	 -	medal	 srebr-
ny	 (Ewa	 Szczerba,	Beata	Kossakowska,	 Iwona	
Sabak,	Marzanna	Wocial,	Ewa	Wójcik,	Danuta	
Woźnica	 )	 i	 pięć	 –	medal	 brązowy	 (Arkadiusz	
Broda,	Edyta	Kopeć,	Bogusława	Milewska,	Da-
nuta	Solecka	i	Iwona	Urakczyńcow).		
	 Wszystkim	 nagrodzonym	 i	 odzna-
czonym	 	 składamy	 serdeczne	 gratulacje	 oraz		
życzenia	 satysfakcji	 z	 wykonywanej	 pracy,	
optymizmu,	 wspaniałych	 sukcesów	 i	 	 jeszcze	
większej	 motywacji	 do	 podejmowania	 kolej-
nych	wyzwań.				

Dyrekcja Sp nr5
fot. z arch. szkoły

Nagrody i medale z okazji Dnia Edukacji Narodowej  								
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„Dzieci są jak kwiaty, które oświecamy, ale 
to one same rozkwitają pełnią swojej wol-
ności i piękna”

S.Stec

Miesiąc październik kojarzy nam się głównie 
z powołaniem pierwszego w historii Polski  
i Europy Ministerstwa Oświaty, stąd też 
14 października obchodzony jest w Polsce 
jako Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu 
szczególnie ciepło mówimy o nauczycielach 
i wychowawcach , którzy przekazują wie-
dzę,  uczą twórczego rozwijania talentów, 
a także formują osobowość swoich wycho-
wanków przygotowując ich do startu w do-
rosłe życie. 
		 Z	szacunkiem		odnosimy	się	do	pe-
dagogów,	którzy	przekazują	dzieciom	dorobek	
cywilizacyjny,	 kształcą	 umiejętność	 posługi-
wania	 się	 najnowszymi	 środkami	 technologii	
komputerowej	i	techniki	audiowizualnej.	
		 Również	 w	 naszej	 szkole	 –	 Szkole	
Podstawowej	 nr	 6	 im.	 Henryka	 Sienkiewicza		
w	 Mińsku	 Mazowieckim	 realizujemy	 wiele	
przedsięwzięć		starając	się,	aby	była	placów-
ką	na	miarę	XXI	wieku.	Priorytetem	w	działal-
ności	naszej	instytucji	jest	zapewnienie	dzie-
ciom	 przebywającym	w	 szkole	 bezpiecznych	
warunków	nauki	i	zabawy,	co	pozwala	na	jesz-
cze	 lepsze	wspieranie	 uczniów	w	 rozwijaniu	
ich	pasji,	możliwości	i	zainteresowań.	
		 Nasi	 uczniowie	 są	 wyjątkowo	 ak-
tywni,	 ich	 liczne	osiągnięcia	nie	 raz	odnoto-
wywała	 lokalna	 prasa.	 Wszystkie	 te	 sukcesy	
nie	 miałyby	 miejsca	 bez	 wysiłku	 i	 zaanga-
żowania	 wysoko	 wykwalifikowanej,	 godnej	

zaufania	 kadry	 pedagogicznej.	 Nauczycie-
le	 wspólnie	 z	 uczniami	 podejmują	 coraz	 to	
nowe	 inicjatywy.	 Mimo,	 iż	 nasza	 placówka	
jest	szkołą	bardzo	młodą,	bo	 istnieje	od	po-
nad	 dwudziestu	 lat,	 ma	 na	 swoim	 koncie	
nie	 mniej	 osiągnięć	 niż	 placówki	 większe,		
z	 dużo	 starszymi	 tradycjami.	 Nauczyciele,	
dbając	o	rozwój	i	kształcenie	dzieci,	organi-
zują	liczne	konkursy	przedmiotowe	oraz	przy-
gotowują	 uczniów	 do	 udziału	 w	 konkursach	
organizowanych	 na	 terenie	 miasta,	 powiatu		
i	województwa.	Od	lat	z	naszej	inicjatywy	od-
bywają	 się	 konkursy:	 literackie,	 ortograficz-
ne,	historyczne,	języka	angielskiego	.	Organi-
zujemy	również	Festiwal	Piosenki	Dziecięcej,	
który	 cieszy	 się	 dużym	 zainteresowaniem.	
Szkoła	podejmuje	także	działania	promujące	
zdrowy	 styl	 życia.	 Na	 uwagę	 zasługuje	mię-
dzyszkolny	konkurs	”Zdrowo	i	bezpiecznie”.
		 W	 naszej	 szkole	 szczególnie	 pro-
mowana	 jest	 wartość	 edukacji	 i	 potrzeba	
uczenia	się.	Systematycznie	organizowane	są	
zajęcia	profilaktyczne	w	zakresie	profilaktyki	
uzależnień,	bezpieczeństwa	ucznia,	radzenia	
sobie	ze	stresem	.	
	 W	ubiegłym	roku	placówka	uczest-
niczyła	w	realizacji	projektów	rządowych,	np.	
„Dziecięca	akademia	przyszłości”		dla	klas	5-6	
,	 „Indywidualizacja	 procesu	 nauczania”	 dla	
klas	 1-3	 	 oraz	„Uczyć	 się,	 ale	 jak?”	dla	 klas	
4-6.	Projekty	te	miały	na	celu	wyrównywanie	
szans	 edukacyjnych	 dzieci	 oraz	 	 rozwijanie	

ich	uzdolnień	i	zainteresowań.
		 Nasza	 placówka	 dobrze	 przygo-
towuje	 dzieci	 do	 dalszych	 etapów	 eduka-
cyjnych,	 dba	 o	 wysoki	 poziom	 kształcenia,	
stwarza	odpowiednie	warunki	do	uzyskiwania	
wysokich	wyników	w	nauce,	a	także	zapewnia	
opiekę	i	bezpieczeństwo	uczniom,	kładąc	na-
cisk	na	problemy	wychowawcze.
		 W	 szkole	 działa	 świetlica	 terapeu-
tyczna,	 uczęszczają	 do	 niej	 dzieci	 z	 rodzin	
patologicznych	i	rodzin	z	problemem	alkoho-
lowym.	 Jej	 zadaniem	 	 jest	 pomoc	w	nauce,	
organizacja	czasu	wolnego	oraz	przekazywa-
nie	właściwych	wzorców	i	wartości.
		 Oferta	 edukacyjna	 	 szkoły	 jest	
atrakcyjna,	nasi	uczniowie	chętnie	uczestni-
czą	 w	 zajęciach	 pozalekcyjnych,	 kołach	 za-
interesowań,	 	 wycieczkach,	 uroczystościach	
okolicznościowych,	 konkursach	 klasowych,	
szkolnych,	 międzyszkolnych	 i	 powiatowych,	
koncertach	muzycznych,	akcjach	społecznych	
i	charytatywnych,	wypoczynkach	letnich	i	zi-
mowych.	
		 Na	 szczególną	 uwagę	 zasługują		
imprezy	 i	zawody	sportowe,	w	których	biorą	
udział	 nie	 tylko	 nasi	 uczniowie,	 ale	 również	
przedstawiciele	 szkól	 działających	 na	 tere-
nie	miasta	 i	 powiatu.	Rozwijaniu	 sprawności	
fizycznej	 sprzyja	 doskonała	 baza	 lokalowa.	
Boisko	 sportowe	„	Orlik”	 służy	 nie	 tylko	 na-
szym	 dzieciom,	 ale	 także	 środowisku	 lokal-
nemu,	 na	 rzecz	 którego	 szkoła	 podejmuje	
inicjatywy		współpracując	z	różnymi	instytu-
cjami	i	organizacjami,	m.in.	Urzędem	Miasta,	
Policją,	Agencją	 Rynku	 Rolnego,	 Starostwem	
Powiatowym,	 Miejskim	 Ośrodkiem	 Pomocy	
Społecznej,	Miejskim	Domem	Kultury,	Miejską	
Szkołą	Artystyczną,	Biblioteka	Publiczną,	Pa-
rafią	 św.	 Jana	 Chrzciciela,	 Studium	 Języków	
Obcych,	 Nadleśnictwem,	 Poradnią	 Psycholo-
giczno-Pedagogiczną,	 Szkołami	 Powiatu	 Miń-
skiego,	 Centrum	 Pomocy	 Rodzinie,	 Miejskim	
Ośrodkiem	Sportu	i	Rekreacji,	Radą	Rodziców,	
Sanepidem.
		 Atutem	naszej	szkoły	jest	obszerna,	
nowoczesna	sala	gimnastyczna	umożliwiająca	
prowadzenie	zajęć	ruchowych	i	korekcyjnych	
z	dziećmi,	których	stan	zdrowia	tego	wymaga.	
Duża	scena	w	sali	pozwala	na	organizowanie	
imprez	kulturalno-rozrywkowych	dla	uczniów	
i	 rodziców,	 a	 także	 ułatwia	 przygotowanie	
uroczystości	i	wystawianie	spektakli.	
		 Mając	 na	 uwadze	 rozpoczęcie	 na-
uki	 szkolnej	 przez	 najmłodsze	 dzieci	 z	 klas	
”0”,	 oddzieliliśmy	 je	 od	 starszych	 uczniów,	
co	 sprzyja	 adaptacji	 maluchów	 do	 nowych	

DZIECI 
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warunków,	 a	 tym	 samym	 pozwala	 na	 łagod-
ne	 przejście	 do	 następnego	 etapu	 w	 życiu	
dziecka	 –	 rozpoczęcia	 nauki	 szkolnej.	 Przy-
stosowanie	sali	 i	pomieszczeń,	 	a	także	oto-
czenia	szkolnego	wyposażonego	w	plac	zabaw		
umożliwiło	spełnienie	standardów	zalecanych	
przez	Ministerstwo	Edukacji	Narodowej.
		 W	placówce	na	bieżąco	modernizu-
jemy	 bazę	 infrastruktury	 szkolnej.	 Posiada-
my	 2	 pracownie	 komputerowe,	 jak	 również	
bibliotekę	wyposażoną	w	 komputery	 służące	
uczniom	 do	 poszukiwania	 informacji.	 	 Swo-
bodny	 dostęp	 do	 nowoczesnej	 technologii	
informacyjnej	sprawia,	że	uczniowie	szybciej	
i	chętniej	przyswajają	sobie	wiedzę	i		rozwi-
jają		własne	umiejętności.	
	 Od	kilku	 lat	w	naszej	 szkole	odby-
wają	 się	 spotkania	 nauczycieli,	 które	 służą	
wymianie	 doświadczeń,	 poszukiwaniu	 sku-
tecznych	rozwiązań	w	zakresie	wyrównywania	
szans	edukacyjnych	dzieci	niepełnosprawnych,	
eliminowaniu	trudności	wychowawczych,	roz-
wijaniu	 zdolności	 i	 zainteresowań	 uczniów,		
u	 których	 stwierdzono	 deficyty	 rozwojowe.	
W	warsztatach	tych	biorą	również	udział	spe-
cjaliści,	którzy	dzielą	się	swoją	wiedzą		i	do-
świadczeniem.	Przykładem	 jest	 konferencja,	
która	miała	miejsce	w	ubiegłym	 roku,	 poru-
szała	ona	problemy	związane	z	wychowaniem	
i	edukacją		dzieci	z	zespołem	Aspergera.
	 Ze	szczególną	troską	i	zaangażowa-
niem	pielęgnujemy	tradycję	szkoły	związaną	
z	 naszym	 Patronem,	 Henrykiem	 Sienkiewi-
czem.	 Każdego	 roku	 placówka	 uczestniczy		
w	 Ogólnopolskich	 Zlotach	 Szkół	 Sienkiewi-
czowskich.	Również	co	 roku	w	maju	uroczy-
ście	 obchodzimy	 Dzień	 Patrona.	 Uczniowie	
biorą	 udział	w	 konkursach	 poświęconych	 ży-
ciu	i	twórczości	Henryka	Sienkiewicza.	W	co-
dziennej	pracy	szkoły	w	dalszym	ciągu	przy-
świeca	nam	myśl	pisarza:	„	Człowiek	powinien	
starać	się,	by	być	coraz	lepszy…”,	która	jest	
mottem	do	programu	rozwoju	placówki	oraz	
programu	wychowawczego.

Dyrektor Szkoły Anna Zalewska
fot. z arch. SP nr6

Po  raz  siedemnasty odbyły się  w Mińsku  
Mazowieckim eliminacje   do etapu woje-
wódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Kraso-
mówczego   dla dzieci i Młodzieży, których 
organizatorem jest PTTK Odział w Mińsku 
Mazowieckim, a w tym roku przy współpra-
cy z Zespołem Szkół Miejskich nr 2 i Gim-
nazjum nr 3.  Tegoroczne eliminacje  objął 
honorowym patronatem  Burmistrz Miasta  
Marcin Jakubowski. Ponadto Konkurs wspie-
rali: Urząd Gminy Latowicz,  Urząd Gminy 
Jakubów,  Miejski Dom Kultury, Muzeum 
Ziemi Mińskiej, Miejska Biblioteka Publiczna  
i Zespół Szkół Miejskich nr 2  przy ul. Sien-
nickiej. W  gościnnych murach szkoły Gimna-
zjum Miejskiego nr 3 spotkali się uczniowie 
z różnych szkól  całego powiatu mińskiego. 

W	 konkursie	 wzięło	 udział	 	 35	 uczniów	 	 ze	
wszystkich	typów	szkół	z		powiatu	mińskiego.	
Jury	 po	 raz	 piąty	 przewodniczył	 Stanisław		
Górka,	 aktor	 i	wykładowca	Akademii	Teatral-
nej	w	Warszawie.

Ponadto	 w	 jury	 zasiadali:	 Vice	 Dyrektor	 Ze-
społu	Szkół	Miejskich	nr	2		Agnieszka	Sado,	Dy-
rektor	Muzeum	Ziemi	Mińskiej	–	Leszek	Celej,	
Dyrektor	 Biblioteki	 Miejskiej	 -	 	 Elżbieta	 Sie-
radzińska,	Pracownik	Domu	Kultury	Agnieszka	
Boruta,	Beta	Sałajczyk	ze	Szkoły	Podstawowej	
nr	6,		oraz	dwie	Laureatki	z	finałów	ogólnopol-
skich:		Marta	Bodecka		i	Emilia	Grabowska	–	ta	
ostatnia	obecnie	pracuje	w	Stowarzyszeniu	Q	
zmainom.	

W	 etapie	 wojewódzkim	 	 powiat	 miński	 będą	
reprezentować:

Szkoły	Podstawowe:	
1.	Jakub	Aldarausze	-	Szkoła	Podstawowa	nr	1		
w	Sulejówku	opiekun:	Krystyna	Pachnik;
2.	 Justyna	 Gomółka	 -	 Szkoła	 Podstawowa		
w	Kałuszynie		opiekun	pani	Krystyna	Osińska,	
Wiktoria	 Saleta	 Szkoła	Podstawowa	w	Zamie-
niu	opieka:	Joanna	Janicka.
3.Klaudia	Jerzak	vel	Dobosiewicz	-	Szkoła	Pod-
stawowa	w	Chobocie:		opiekun	Renata	Gałecka

Gimnazja	:	
1.	 Angelika	 Wichrowska	 Gimnazjum	 Miejskie		
nr	 	 w	 	 Mińsku	 Mazowieckim	 -	 opieka	 	 Beata		
Wójcicka;	
2.	 Karol	 Adamiec	 -	 Gimnazjum	 Salezjańskie		
w	Mińsku	Mazowieckim	opiekun:	Diana		Gajc	–	
Piątkowska;	
3.	Natalia	Majewska	-	Gimnazjum	Miejskie	nr	
3	w	Mińsku	Mazowieckim	Grażyna	Kałczewiak.
	
SZKOŁY	PONADGIMNAZJALNE	
1.	 Karol	 Nieściorowicz	 Liceum	 Ogólnokształ-
cące	w	Sulejówku	opiekun:		Krystyna	Pachnik;
2.	Natalia	Jerzak		Technikum	Obsługi	Turystycz-
nej	w	Siennicy	opieka:	Małgorzata	Michalik;
3.	Karol	Ciemięga	 	 	 Liceum	Ogólnokształcące		
w	Sulejówku	opieka:	Krystyna	Pachnik.

	 Tytuł	Talent	Roku	 jest	 przyznawany	
osobom,	 które	 po	 raz	 	 pierwszy	 biorą	 udział	
Konkursie	Krasomówczym.	
	 Tytuł	Talent	Roku	2013		w	kategorii	
szkół	podstawowych	otrzymała	:
Justyna	Gomółka	z	Kałuszyna.

	 Talent	Roku	2013	w	kategorii		gimna-
zjów		otrzymała:
Oliwia	Górska	z	Latowicza.	
	
	 Talent	 Roku	 2013	 w	 kategorii	 szkół	
ponadgimnazjalnych			otrzymała:	
Natalia	 Jarząbek	 	 z	 Technikum	 Obsługi	 Tury-
stycznej	w	Siennicy.	

	 Oprócz	 	 nagród	 regulaminowych			
uczestnicy	 	otrzymali	wiele	 innych	nagród	in-
dywidualnych.

	 Nagrodę	specjalną	Burmistrza	Miasta			
otrzymali:	
Maja	Sysiak	ze	Szkoły	Podstawowej	nr	2,	
Julia	Kulbacka	z	Gimnazjum	Miejskiego	nr	2,	
Emilka	Szostak	z	Gimnazjum	przy	ul	Pięknej.	

	 Ponadto	 Jury	 przyznało	 na-
grody	 specjalne	 jak;	 Nagroda	 Dyrekto-
ra	 Zespołu	 Szkół	 Miejskich	 nr	 2	 	 Nagro-
da	 Dyrektora	 Muzem	 Ziemi	 Mińskiej,	
Nagroda	 Dyrektora	 Biblioteki	 Miejskiej,	 Na-
groda	Dyrektora	Domu	Kultury	Nagroda	Prasy	–		
Tygodnika		Strefa	Mińsk	.

	 Mimo	rywalizacji	atmosfera	podczas	
konkursu	 była	 bardzo	 przyjemna,	 uczestnicy	
dodawali	 sobie	 otuchy	 brawami.	 Organizacja	
imprezy	została	bardzo	dobrze	oceniona	przez	
przybyłych,	 a	 stali	 bywalcy	 Konkursu	 uznali,	
że	wreszcie		Konkurs	znalazł	właściwe	dla	sie-
bie	miejsce	–	szkołę.				Wszyscy	wyrazili	nadzie-
ję,	że	Gimnazjum	Miejskie	nr	3		będzie	już	na	
stałe	 gościć	w	 swoich	murach	 ten	prestiżowy			
i	 bardzo	 trudny	 konkurs.	 Czekamy	 na	 wyniki		
w	etapie	wojewódzkim		w	Warszawie.

	 Serdecznie	 dziękuję	 Panu	 Dyrekto-
rowi		Mirosławowi	Samociukowi		oraz	koleżan-
kom	 polonistkom	 –	 Pani	 Grażynie	 Kałczewiak		
i	Beacie	Wójcickiej		za		wspaniałą	współpracę	
organizacyjna.	

Opr. Joanna Janicka 
fot. z arch. PTTK

KONKURS KRASOMÓWCZY
OŚWIATA
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Integracyjne Igrzyska Sportowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła 
II w Mińsku Mazowieckim byli gospoda-
rzami VI Sportowych Igrzysk dla dzieci 
z klas integracyjnych z terenu miasta  
i okolic. 
 30	 września	 zaprosiliśmy	 dzieci	
z	miejskich	szkół	podstawowych	nr	5	i	6,	
gimnazjalnych	nr	2	i	3,	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Mrozach,	Rudzienku	i	Starogrodzie	
oraz	 	 Stowarzyszenie	 Dzieci	 i	 Młodzieży		
z	MPDZ	„Krok	Dalej”	na	boiska	wielofunk-

cyjne	 przy	 Aquaparku.	 Podczas	 uroczy-
stej	 ceremonii	 otwarcia	 Igrzysk,	 której	
kulminacyjnym	 punktem	 był	 przemarsz	
i	 zawieszenie	 flagi	 Igrzysk,	 głos	 zabrali	
zaproszeni	 goście,	 tj.:	 Burmistrz	 Miasta	
Mińsk	Mazowiecki	Marcin	Jakubowski	oraz	
Starosta	 Miński	 Antoni	 Jan	 Tarczyński.	
Dzieci	powitał	także	Dyrektor	MOSiR	oraz	
pomysłodawca	 przedsięwzięcia	 –	 Grze-
gorz	Wyszogrodzki,	na	co	dzień	Dyrektor	
Gimnazjum	nr	2.	Ponad	140	dzieci	została	
podzielona	na	siedem	grup,	które	bawiły	
się	 tego	dnia	wspólnie	uczestnicząc	w	7	
konkurencjach:	slalom	z	rakietką	i	lotką,	
z	 woreczkiem	 na	 głowie,	 ringami,	 rzut	
woreczkami	i	piłką	lekarską	do	celu	oraz	
serso.	 Największą	 frajdę	 dzieciom	 spra-
wił	 slalom	 w	 parach,	 którego	 zadaniem	
było	pokonać	tor	w	taki	sposób,	by	duża,	
pompowana	 piłka	 umieszczona	 pomię-
dzy	 dziećmi	 nie	 upadła.	 Po	wyczerpują-
cych	konkurencjach	integracja	przeniosła	

się	 na	 grilla,	 który	 tego	 chłodnego	 dnia		
i	 w	 takim	 towarzystwie	 smakował	 jak	
żaden	 inny	 tego	 roku.	 Podczas	 ceremo-
nii	 zakończenia	 Dyrektor	 GM	 nr	 2	 Grze-
gorz	 Wyszogrodzki	 oraz	 Dyrektor	 MOSiR	
Robert	 Smuga	 podziękowali	 za	 wspólną	
zabawę	oraz	uśmiech,	który	jest	najwięk-
szym	podziękowaniem	dla	organizatorów.	
Rozdano	 paczki	 ze	 słodyczami,	 a	 dzieci	
szczęśliwe	 powędrowały	 do	 domu.	 War-
to	 zaznaczyć,	 że	 tydzień	wcześniej	 pra-
cownicy	MOSiR	odwiedzili	Ośrodek	Szkol-
no-Wychowawczy	 w	 Ignacowie,	 gdzie	
przeprowadzili	 konkurencje	 sportowo-
rekreacyjne	dedykowane	wychowankom.	
Ten	 dzień	 i	 podziękowania	 składane	 na	
nasze	ręce	utwierdziły	nas	w	przekonaniu	
zasadności	 inicjowania	 tego	 typu	 przed-
sięwzięć.	Szeroką	integrację	wokół	spor-
tu	dzieci	z	różnych	środowisk,	z	różnymi	
problemami	 sprawnościowymi	 na	 stałe	
wpisano	w	zadania	Ośrodka.

Tenisowe ostatki
Na	 zakończenie	 sezonu	 tenisa	 ziemnego	
rozegrany	 został	 turniej	 deblowy	 zorga-
nizowany	 przez	 Miejski	 Ośrodek	 Sportu	
i	 Rekreacji.	 W	 sobotę	 19	 października	
na	 kortach	 przy	 Aquaparku	 stawiło	 się	
dwanaście	par	deblowych,	w	tym	cztery	
miksty	–	czyli	pary	damsko	męskie.	Jedna	
z	nich	postarała	się	o	sporą	niespodzian-
kę	 wygrywając	 turniej.	 Marcin	 Siperek	
wspólnie	 z	 Magdą	 Ptak	 pokonali	 cztery	
deble,	a	w	finale	wygrali	po	zaciętej	wal-
ce	faworyzowanych	Waldka	Piotrowskiego	
i	Darka	Wojdaka	w	stosunku	9-8.	Trzecie	
miejsce	 zajęła	 para	 Adam	 Komorowski	
z	 Krzysztofem	 Marcinkowskim.	 Finaliści	
otrzymali	puchary,	dyplomy	i	upominki.



29MIM październik 2013 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
SPORT

Trójbój rakietowy po raz czwarty
W dniu 6 października na boiskach wie-
lofunkcyjnych przy ul. Wyszyńskiego 
56 w Mińsku Mazowieckim odbył się, 
już po raz czwarty, Trójbój Rakietkowy. 
Do rywalizacji przystąpiło 18 zawodni-
ków, których zadaniem było pokonanie 
przeciwników w trzech dyscyplinach: 
tenisie ziemnym, stołowym oraz bad-
mintonie.	
	 Pierwsze	 miejsce	 zajął	 Jacek	
Popis	tuż	przed	Tomaszem	Sową,	Wojcie-
chem	Piątkiem	i	Krzysztofem	Marcinkow-
skim.	 Przebieg	 zawodów	 miał	 charakter	
nadzwyczaj	 niespodziewany.	 Z	 czwórki	
półfinalistów	 jedynie	 Wojciech	 Piątek	
notował	sukcesy	w	poprzednich	edycjach	
imprezy.	 On	 też	 był	 zdecydowanym	 fa-
worytem	 turnieju	 pod	 nieobecność	 mi-
strza	wiosennej	edycji	-	Michała	Królaka.		
Porażki	 Piątka	 z	 Popisem	 i	 Sową	 świad-
czą	 o	 znakomitym	 przygotowaniu	 psy-
chicznym	 i	 fizycznym	 jego	 rywali.	 Na	
wielkie	uznanie	zasłużył	również	52-letni	
Krzysztof	Marcinkowski,	który	znalazł	się		
w	 pierwszej	 szóstce,	 a	 55-letni	 Bogdan	
Wasilonek	rozstawiony	z	numerem	drugim	
przegrał	dwa	mecze	i	odpadł	na	zasadzie	
systemu	 rosyjskiego.	 Wiele	 niespodzie-
wanych	 rozstrzygnięć	 można	 tłumaczyć	
bardzo	 wyrównanym	 poziomem	 szero-
kiej	stawki	zawodników,	z	których	każdy	
przy	odrobinie	większej	koncentracji	czy	

zwykłego	sportowego	fartu,	mógł	znaleźć	
się	w	gronie	laureatów.	Zażarte	pojedyn-
ki	 i	zwiększająca	się	frekwencja	zmagań	
skłania	 organizatorów	 do	 rozszerzenia	
tej	sportowej	oferty.	Trzeba	również	za-
uważyć,	że	w	całej	Polsce	jest	tylko	kilka	
miast,	 w	 których	 odbywają	 się	 turnieje	
trójboju	 lub	 czwórboju	 rakietowego.	 Na	
takie	inicjatywy	składa	się	zapał	i	konse-
kwencja	organizatorów.	Nie	bez	 znacze-

13 października, rozegrany został mecz 
w tenisie ziemnym pomiędzy reprezen-
tacjami Mińska Mazowieckiego i Woło-
mina w formule oldbojów - czyli zawod-
ników powyżej 40 lat.

	 Zawody	odbyły	się	na	sztucznej	
nawierzchni	boisk	wielofunkcyjnych	przy	
Aquaparku	 i	 zakończyły	 się	 zdecydowa-
nym	 zwycięstwem	 tenisistów	 mińskich		
w	stosunku	19-8.
	 Drużyny	 liczyły	 po	 dziewięciu	
graczy,	 z	których	każdy	 rozegrał	po	 trzy	
spotkania	 jednosetowe	 z	 rywalami	 usta-
wionymi	 według	 lokalnych	 klasyfikacji.	
W	mińskiej	 ekipie	 najlepiej	 zaprezento-
wali	 się	 Waldek	 Piotrowski,	 Jacek	 Popis		
i	 Adam	 Komorowski,	 którzy	 wygrali	
wszystkie	 swoje	 pojedynki.	 Ostateczny	
wynik	 potwierdził	 wysoki	 poziom	 tenisi-
stów	w	większości	reprezentujących	Miń-
skomazowieckie	 Towarzystwo	 Tenisowe.	
Rywalizacja	przebiegała	w	bardzo	przyja-
znej	atmosferze,	a	goście	już	zadeklaro-
wali	zaproszenie	na	rewanż,	co	na	pewno	
służy	 integracji	 środowiska	 tenisowego		
w	 naszym	 regionie	 jak	 też	 promocji	

nia	jest	też	fakt,	iż	w	naszym	mieście	jest	
duża	grupa	wszechstronnie	wyszkolonych	
sportowców	 amatorów,	 którym	 przykład	
dają	wymienieni	 weterani	 kortów,	 boisk	
i	hal	sportowych.

Mecz	tenisa	ziemnego:		Mińsk	Mazowiecki	–	Wołomin
miast.	 Tym	 bardziej,	 że	 zarówno	 szereg	
turniejów	jak	mecze	międzymiastowe	or-
ganizowane	przez	Miejski	Ośrodek	Sportu	
i	Rekreacji	wspólnie	z	MMTT	mają	zawsze	
odpowiednią	oprawę.	W	trakcie	pojedyn-
ków	 zawodnicy	 mieli	 zapewniony	 słodki	

posiłek	oraz	grilla,	a	po	meczu	Dyrektor	
MOSiR	 i	 członkowie	 zarządu	 MMTT	 wrę-
czyli	wszystkim	uczestnikom	imprezy	pa-
miątkowe	 kubki,	 a	 kapitanom	 zespołów	
specjalne	piłki	z	podpisami	tenisistów.

Teksty i foto 
MOSiR Mińsk Mazowiecki
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W dniach 28-29 września w Szkole Pod-
stawowej w Górkach odbył się biwak in-
tegracyjny zorganizowany przez Akade-
mię Sztuk Walki. Ponad 60 uczestników 
z róźnych sekcju treningowych prowa-
dzonych przez ASW (Dębe Wielkie, Miń-
skie Centrum Taekwon-do Tradycyjnego 
ul. Budowlana 2, Brzeziny, Cyganka, 
Stojadła) wspólnie postanowiło spotkać 
sie i oficjalnie rozpoczęło sezon trenin-
gowy 2013/2014. Trener Dawid Matwiej 
V dan przeprowadził trening Taekwon-
do z elementami zabaw i technik spe-
cjalnych. 
	 Cała	grupa	udała	się	również	na	
spacer	 po	 lesie,	 szukając	 śladów	 jesie-
ni.	Wyjątkową	 radość	 sprawiło	 dzieciom	
zbieranie	 grzybów.	 	 Wieczorem	 odbyły	
się	 zabawy	 integracyjne,	 skecze,	 pokaz	
magii	i	dyskoteka.	Jest	to	już	kolejny	bi-
wak	zorganizowany	przez	Akademię	Sztuk	
Walki.	 Bardzo	 się	 cieszymy,	 że	 z	 roku	
na	 rok	 przybywa	 coraz	 więcej	 adeptów		
chcąych	 kontynuować	 koreańską	 sztukę	
walki	stworzoną	przez	gen.	Choi	Hong	Hi.	
Pod	okiem	Wykwalifikowanych	 instrukto-
rów	Dawida	Matwieja	V	dan-	prowadzący	
grupy	 na	wszystkich	 poziomach	 zaawan-
sowania,	Joanny	Mazurowskiej	I	dan	pro-
wadzacej	 zajecia	 z	 dziećmi	 w	 naszych	
przeczkolach	 i	 szkołach	 podstawowych		
i	Patrykowi	Matwiejowi		I	dan	prowadzą-
cemu	 zajęcia	 z	 walki	 sportowej	 może-
my	 rozwijać	 tą	 przepiekną	 sztukę	 walki		

w	 niezmienionej	 tradycyjnej	 formie.			
Zapraszamy	na	treningi		dzieci,	młodzież	
i	dorosłych,	kobiety	i	mężczyzn,	szukają-
cych	ruchu	i	aktywnego	wypoczynku,	chcą-
cych	nauczyć	się	samoobrony	oraz	poznać	
tajniki	najpiękniejszej	ze	współczesnych	
sztuk	 walki.	 Dbamy	 nie	 tylko	 o	 wysoki	
poziom	sprawności	fizycznej,	ale	również	
o	 bezpieczeństwo	 ćwiczącego.	 Uczymy	
swoim	adeptom	zasady	pielęgnowania	ta-

BIWAK	 INTEGRACYJNY	 AKADEMII	 SZTUK	 WALKI		
TAEKWON-DO	ITF	I	KICKBOXINGU

kich	wartości	jak:	grzeczność,	rzetelność,	
wytrwałość,	samokontrola,	uczciwość.	To	
dopiero	początek	sezonu	ale	ASW	już	szy-
kuje	się	do	poważnych	zawodów	Pucharu	
Polski	 Taekwon-do	 ITF	 które	 już	 9	 listo-
pada.	Serdecznie	zapraszamy	na	treningi.			

żródło: www.asw-tkd.pl
fot. z arch. ASW

19 października w Hali Sportowej SP 
Nr2  przy ulicy Dąbrówki  odbył się IV 
Turniej Submission Fighting Grappler 
Cup i II Turniej w Grapplingu w Gi dla 
dzieci i młodzieży. W sumie ponad 150 
zawodników i zawodniczek z całej  
Polski  !!!
	 Bardzo	 dobre	 walki	 i	 atmosfera	
to	 z	 czego	Grappler	 Cup	 jest	 znany	 od	 4	
lat.	 Szczególnie	 walki	 najmłodszych	 za-
wodników	 dostarczało	 bardzo	 duzo	 emo-
cji.	Z	klubu	Grappler	startowało	łącznie	8	

zawodników	i	łącznie	zdobyli	5	medali	!!!	
Szymon	 Chojecki	 1	 miejsce	 w	 kategorii	
dzieci	 do	 30kg,	 Andrzej	 Frankieiwcz	 2	
miejsce	 w	 kategori	 dzieci	 do	 30kg,	 Ha-
nia	Bodo	2	miejsce	w	kategorii	dzieci	do	
35	kg	oraz	Radosław	Makowski	2	miejsce		
w	 kategorii	 początkujący	 -	 76	 kg	 gdzie	
stoczył	5	walk	oraz	Mateusz	Szmytkowski		
2	miejsce	w	kategorii	serdnio	zaawansowa-
ni	-	65,9	kg	!!!	Zawody	były	bardzo	udane		
i	już	po	nowym	roku	kolejne	zawody.
	 										

Dziękuję	 wszystkim	 za	
udział,	 gratuluje	 zwy-
cięstw	 i	 życzę	 zdro-
wia	 zawodnikom,	 któ-
rzy	 doznali	 kontuzji.		
	

Marcin Frankiewicz 
fot. z arch.  Klubu  Grappler

Turniej Submission Fighting Grappler Cup
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JUDO W NATARCIU
	 W	dniach	28-29	września	w	War-
szawie	na	Torwarze	odbyły	się	zawody	XV	
WARSAW	JUDO	OPEN	INTERNATIONAL	PO-
LISH	CUP	w	kategoriach	 juniora,	 juniora	
młodszego	i	młodzika.
	 W	turnieju	uczestnicz	ponad	1,5	
tysiąca	zawodniczek	i	zawodników	z	Pol-
ski	oraz	z	Europy.
	 Zawody	 odbywały	 się	 na	 9	ma-
tach.	 Z	 UKS	 Judo	 KONTRA	 Mińsk	 Mazo-
wiecki	uczestniczyło	11	judoków.
	 Największy	 sukces	 odniosła	
Aleksandra	Polkowska	(młodziczka,	33kg)	
zdobywając	brązowy	medal.	
	 V	 miejsce	 w	 kategorii	 juniorek	
zajęła	Paulina	Przyczyna	-	63kg.	VII	miej-
sce	w	kategorii	młodziczek	zajęła	Domini-
ka	Adamczyk.	

W dniach 27 - 29 września 2013 roku obiekty sportowe Warszaw-
skiej Akademii Wychowania Fizycznego były miejscem organizacji 
87. Międzynarodowego Kursu Instruktorskiego Taekwon-Do fede-
racji ITF, którego gospodarzem był Polski Związek Taekwon-Do.
	 Ostatnie	takie	seminarium	w	Polsce	odbyło	się	w	styczniu	
2010	roku.	Kurs	prowadzili	członkowie	Komisji	Technicznej	Międzyna-
rodowej	Federacji	Taekwon-Do,	Wielcy	Mistrzowie,	posiadacze	stopni	
IX	DAN:	Hector	Marano,	Willem	Jacob	Bos	oraz	Kim	Lan	Ung.	
W	seminarium	wzięło	udział	142	uczestników	z	11	państw:	Argentyny,	
Danii,	Gruzji,	Łotwy,	Niemiec,	Norwegii,	Włoch,	Rosji,	Szwecji,	USA	
i	Polski.	
	 Wśród	 uczestników	 znaleźli	 się	 także	 czterej	 przedstawi-
ciele	 na-szego	 miasta,	 reprezentanci	 Mińskiego	 Klubu	 Sportowego	
TAEKWON-DO,	trener	Jacek	Łuniewski	(VI	DAN),	Damian	Iwaniuk	(III	
DAN),	Marek	Skiba	(II	DAN)	oraz	Karol	Łuniewski	(I	DAN).	
Celem	kursu,	oprócz	indywidualnego	podnoszenia	kwalifikacji	przez	
instruktorów,	 jest	 także	 ujednolicanie	 systematyki	 szkolenia	 Ta-
ekwon	-	Do	federacji	ITF.		

Igor Koczyrkiewicz, fot. z arch MKS TAEKWON-DO

87. Międzynarodowy Kurs Instruktorski Taekwon-Do ITF

	 W	Nadarzynie	w	dniu	5	paździer-
nika	 odbyła	 się	 Mazowiecka	 Liga	 Judo	
Dzieci.	
	 W	 roczniku	 2001	 -	 2002	 złote	
medale	 zdobyli:	 Aleksandra	 Polkowska,	
33kg;	 Jakub	 Kretowicz,	 48kg;	 Adrian	
Lema,	54kg.	Srebrne	medale	zdobyli:	Do-
minika	Adamczyk,	44kg;	Franek	Zieliński,	
40kg.
	 W	roczniku	2003	-	2004	brązowy	
medal	zdobył	Krystian	Adamczyk	-	36kg.	V	
miejsce	zajęła	Ania	Wójcik	-	30kg.
12-13	 X	 we	Wrocławiu	 odbył	 się	 Otwar-
ty	 Puchar	 Polski	 juniorów	 młodszych		
i	juniorek	młodszych,	juniorek	i	juniorów	
w	 judo	 pn	 Międzynarodowe	 Mistrzostwa	
Wrocławia.
	 W	turnieju	oprócz	klubów	z	całej	
Polski	 uczestniczyły	m.in.	 reprezentacje	
Czech,	Szwecji,	Białorusi,	Litwy,	Ukrainy	
i	z	Włoch.	Z	UKS	Judo	KONTRA	startowały	
4	osoby.

	 Złoty	medal	w	kat.	70kg,	junio-
rek	zdobyła	Paulina	Przyczyna	V	miejsca	
zajęli	 w	 kat	 90kg	 -	 Robert	 Rybczyński,		
w	kat.	55	kg	Tomasz	Sternicki.
	 W	 kat.	 juniorek	 młodszych		
w	wadze	52kg	Katarzyna	Przyczyna	zajęła	
9	miejsce.

	 W	dniu	19	października	w	War-
szawie	odbył	się	IX	Białołęcki	Ogólnopol-
ski	Turniej	Judo	-	Memoriał	Grzegorza	Ma-
lika	w	kategorii	dzieci	i	dzieci	młodszych.		
Z	naszego	Klubu	startowało	6	osób.
Złote	medale	zdobyli:
kat.	 dzieci	 (2001-2002):	 Aleksandra	 Po-
lkowska,	 33kg;	 Adrian	 Lema,	 55kg;	 Pa-
tryk	Pszonka,	66kg;	srebrny	medal	zdobył	
Franek	Zieliński	w	wadze	39kg;	V	miejsce		
w	wadze	46kg	zdobył	Jakub	Kretowicz.

Trener Zdzisław Wiącek
UKS Judo KONTRA
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W dniu 23 października 2013 Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz MKS 
Mazovia byli organizatorami Indywidu-
alnych i Drużynowych Mistrzostw Miń-
ska Mazowieckiego Szkół Podstawowych 
w warcabach 64-polowych. 

	 W	 związku	 z	 modernizacją	 bu-
dynku	 przy	 ul.	 Sportowej	 1	 tegoroczne	
rozgrywki	zostały	przeprowadzone	w	Klu-
bie	Osiedlowym	Przełom	przy	ul.	Koperni-
ka	5.	Osiemnastoosobowe	reprezentacje	
Szkół	Podstawowych	z	terenu	miasta:	ZSM	
nr	1,	SP	nr	2,	5	i	6	składały	się	z	2	dziew-
czynek	i	2	chłopców	z	klasy	I,	II	i	III	oraz	
z	dziewczynki	i	chłopca	z	klasy	IV,	V	i	VI.	
Wyniki	 indywidualnych	 osiągnięć	 były	
częścią	składową	klasyfikacji	drużynowej	
i	przedstawiają	się	następująco:

Dziewczęta	z	klas	I-III
1.	Julia	Wasilewska
2.	Milena	Wytrykowska
3.	Angelika	Santorek

Chłopcy	z	klas	I-III
1.	Jakub	Santorek
2.	Igor	Bezłada
3.	Damian	Budkiewicz

Dziewczęta	z	klas	IV-VI
1.	Paulina	Klepacka
2.	Magdalena	Gańko
3.	Laura	Walewska-Ogrodnik

Chłopcy	z	klas	IV-VI
1.	Michał	Pióro
2.	Amadeusz	Chomko
3.	Piotr	Okoła

	 W	zestawieniu	drużynowym	za-
szczytne	 pierwsze	 miejsce	 zajęła	 ekipa	
ze	Szkoły	Podstawowej	nr	5.	Drugie	miej-
sce	należało	do	„Jedynki”,	trzecie	miej-
sce	zajęła	SP	nr	2,	a	czwarte	SP	nr	6.	
	 Wszyscy	 uczestnicy	 zostali	 na-
grodzeni	 pamiątkowymi	 medalami	 za	
udział,	 szkoły	 pucharami	 i	 dyplomami,		
a	mistrzowie	klasyfikacji	indywidualnych	
otrzymali	medale	i	dyplomy.	
	 Dzieci	 chwaliły	 sobie	 organiza-
cję,	co	z	pewnością	zaowocuje	ich	obec-
nością	na	kolejnych	Mistrzostwach	Szkół	
Podstawowych	już	w	marcu	2014.	Wtedy	
rywalizacja	 sportowa	 z	 warcabnicy	 kla-
sycznej	 przeniesie	 się	 na	 100-polową.	
Organizatorzy	 serdecznie	dziękują	 Spół-
dzielni	 Mieszkaniowej	 PRZEŁOM	 za	 nie-
odpłatne	użyczenie	pomieszczeń.	

Warcabowe mistrzostwa miasta

Bardzo udany sezon kolarski 2013 zakończy-
li najmłodsi mińscy kolarze. Dzieci z powiatu 
mińskiego od wiosny regularnie rywalizowa-
ły w ogólnopolskim cyklu kilkunastu wyści-
gów Merida Mazovia MTB Marathon. 

Poprzeczka	w	tym	roku	została	ustawiona	dość	
wysoko	 z	 dwóch	 powodów.	 Po	 pierwsze,	 na	
starcie	 maratonu	 organizowanego	 przez	 by-
łego	 popularnego	 kolarza	 Cezarego	 Zamanę	
ustawiła	się	bardzo	duża	konkurencja	z	silnych	
klubów	kolarskich.	Po	drugie	wyniki	starszych	
kolegów	 z	 Klubu	 Kolarskiego	 V-MAX	 MOSiR	
Mińsk	 Mazowiecki	 wyraźnie	 zmusiły	 młodych	
mińszczan	do	najwyższego	wysiłku.

Nasza	 młodzież	 ostatni	 raz	 w	 tym	 sezonie	
wystąpiła	 6	 października	 w	 Płocku,	 gdzie	 na	
zakończenie	 imprezy	 dokonano	 uroczystej	
dekoracji	 zwycięzców	 klasyfikacji	 general-
nej.	 Na	 podium	 oklaskiwaliśmy	 aż	 trójkę	
młodych	 mińszczan	 !!!	 Wśród	 najmłodszych	
dzieci	 12-latek	 Dawid	 Rosochacki	 (Klub	 Ko-
larski	V-MAX	MOSiR	Mińsk	Mazowiecki)	zdobył	

drugie	miejsce	na	dystansie	Hobby,	a	Maciej	
Proniewicz	na	tym	samym	dystansie	w	katego-
rii	13-latkow	zajął	trzecie	miejsce.	Najwięk-
szą	niespodziankę	jednak	sprawiła	15-latka	z	
mińskiego	V-MAX-u	Małgosia	Pyrek,	która	wal-
czyła	na	nieco	dłuższym	dystansie	Fit.	Małgo-
sia	 już	 od	wiosny	 zdominowała	 tę	 kategorię	
dziewcząt	 pokonując	 całą	 krajową	 czołówkę	
zajmując	pewnie	pierwsze	miejsce.	Przyzwo-
icie	wypadli	też	pozostali	młodzi	mińszczanie:	
Iza	Wiercioch,	Małgosia	Tomaszycka,	Ewelina	
Nowak,	Mateusz	Trojanowski,	Jakub	Soszka	 i	
Przemek	Nowak	 zajmując	miejsca	w	 okolicy	
pierwszych	dziesiątek.

Sezon	 kolarski	 2013	 jest	 zakończony.	 Teraz	
przyjdzie	czas	na	mozolne	zimowe	przygoto-
wania	do	kolejnego	okresu	startowego	2013.	
Dobrze	będzie	popatrzeć	na	zdobyte	puchary	
i	nagrody,	powspominać	najciekawsze	wyści-
gi,	 obejrzeć	 zdjęcia	 i	 filmy.	 Zapraszamy	 na	
stronę	www.vmaxkolarze.pl
	

Jacek	Tomkiewicz
fot.	z	arch.	KK	V-MAX

Najmłodsi kolarze na medal
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W dniach 21-22 września w Liceum 
Polskiej Macierzy Szkolnej zostały ro-
zegrane Mistrzostwa Mińska Mazowiec-
kiego w Szachach. Honorowy patronat  
nad zawodami objął Burmistrz Marcin 
Jakubowski.
	
W	 ceremonii	 otwarcia	 i	 zakończenia	
udział	 wzięli:	 Mirosław	 Krusiewicz	 –	 Dy-
rektor	Departamentu	Edukacji	Publicznej	
i	 Sportu	Urzędu	Marszałkowskiego	Woje-
wództwa	 Mazowieckiego,	 Robert	 Smu-
ga	 –	Dyrektor	Miejskiego	Ośrodka	Sportu	
i	 Rekreacji,	 Krzysztof	 Rogala	 –	 Dyrektor	
oddziału	 Banku	 Gospodarki	 Żywnościo-
wej	w	Mińsku	Mazowieckim	 i	Małgorzata	

Lipińska	 –	 właścicielka	 szkoły	 językowo-
artystycznej	GlobeSchool.
	
Turniej	został	rozegrany	systemem	szwaj-
carskim	na	dystansie	7	rund.	Każdy	z	za-
wodników	 miał	 60	 minut	 na	 rozegranie	
całej	partii.	Na	liście	startowej	figurowało	
28	osób	z	Mińska	Mazowieckiego,	Węgro-
wa,	 Otwocka,	 Krakowa,	 Międzyborowa,	
Gorzowa	Wielkopolskiego,	i	Koszalina.	
	
Po	zaciętej	walce,	z	dorobkiem	6,5	punk-
tu,		zawody	wygrał	Michał	Janczarski	re-
prezentujący	 Drogowiec	 Kraków.	 Drugie	
miejsce	zajął	Jakub	Suliborski	 reprezen-
tujący	 Mińskie	 Towarzystwo	 Szachowe	

(5,5p.),	 a	 trzecie	 Filip	Delekta	 z	Go-
rzowa	Wielkopolskiego.
Wśród	 juniorów	 zwyciężył	 Jakub	 Su-
liborski,	 a	wśród	 juniorów	młodszych	
oraz	kobiet	–	Pola	Parol.
	
Jako	imprezy	towarzyszące	odbyły	się	
dwa	turnieje	dla	dzieci	młodzieży	–	Je-
sienne	Początki	Szachowe	oraz	Jesien-
ne	Nadzieje	Szachowe.
	
Turniej	dla	najmłodszych,	w	kategorii	
dziewcząt	 wygrała	 Anna	 Kubuj,	 wy-
przedzając	Weronikę	Berdyńską	i	Bar-
barę	 Mrzygłód.	 Najlepszym	 chłopcem	
został	Igor	Weber,	przed	Ryanem	Cha-
iebem	i	Norbertem	Smoderkiem.
	
Z	 kolei	 w	 Nadziejach	 najlepsi	 byli:	
Paweł	Dębała,	Olaf	Kamiński	 i	Michał	

Kozłowski	wśród	chłopców	oraz	Małgorza-
ta	Krzewska,	Maria	Zaborowska	i	Zuzanna	
Łaszczuk	wśród	dziewcząt.
	
Najlepsi	 zawodnicy	 otrzymali	 pucha-
ry,	medale,	 dyplomy	 i	 nagrody.	Turnieje	
był	 finansowany	 ze	 środków	 Samorządu	
Województwa	 Mazowieckiego	 i	 budżetu	
Miasta	Mińsk	Mazowiecki.	Nagrody	 także	
ufundowali:	Miejski	Ośrodek	Sportu	i	Re-
kreacji,	Miejski	Dom	Kultury,	BGŻ	oddział	
w	Mińsku	Mazowiecki,	GlobeSchool	w	Miń-
sku	Mazowieckim.

W dniu 26 października w Szkole Pod-
stawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim 
odbyła się 1 runda Grand Prix Mińska 
Mazowieckiego w tenisie stołowym  
w sezonie 2013/2014. 
	 MOSiR	po	rocznej	przerwie	wró-
cił	do	zmagań	w	tenisa	stołowego,	przy-
ciągając	w	 sobotni	poranek	25	 zawodni-
ków	 z	 Mińska	 Mazowieckiego,	 Siedlec,	
Warszawy	i	okolic	rywalizujących	w	kate-
gorii	open.	Na	liście	zgłoszonych	pojawiło	
się	 kilka	 „znanych”	 nazwisk	 z	 kręgu	 za-
wodników	tenisa	stołowego,	więc	nie	było	
dla	 nikogo	 zaskoczeniem,	 że	 pierwszą	
lokatę	wywalczył	Marek	Kudelski,	drugie	
Damian	Wróbel,	a	 trzecie	Aneta	Janisie-
wicz.	Warto	dodać,	iż	jedyna	kobieta	roz-
grywek	osiągnęła	wysoką,	 trzecią	 lokatę	
wyprzedzając	22	mężczyzn,	w	tym	w	bez-
pośrednim	 pojedynku	 o	 trzecie	 miejsce	
Mirosława	 Krusiewicza	 –	 wielokrotnego	
zwycięzcę	MOSiRowskich	zmagań.	Najlep-
si	zawodnicy	po	każdym	ze	spotkań	otrzy-
mują	pamiątkowe	dyplomy	i	upominki.	
	 Zawodnicy	 będą	 zbierać	 rów-
nież	punkty	podczas	6	spotkań,	które	od-
bywają	 się	 w	 ostatnią	 sobotę	 miesiąca,		
a	w	klasyfikacji	końcowej	za	te	zmagania	

zostaną	 nagrodzeni	 dyplomami,	 statu-
etkami	 i	 cennymi	 nagrodami	 za	miejsca	
1-8.	 Wszystko	 rozstrzygnie	 się	 podczas	
kwietniowych	 Mistrzostw	 Mińska	 Mazo-
wieckiego	 w	 tenisie	 stołowym.	 Zapra-
szamy	 wszystkich	 do	 wzięcia	 udziału		
w	Grand	Prix,	następne	spotkanie	już	30	
listopada	 2013!Dla	 pasjonatów	 sportów	
rakietowych	MOSiR	w	ofercie	przygotował	

MISTRZOSTWA	MIŃSKA	MAZOWIECKIEGO	W	SZACHACH

1	runda	Grand	Prix	Mińska	Mazowieckiego	w	tenisie	stołowym

również	Otwarte	Grand	Prix	Mińska	Mazo-
wieckiego	w	badmintonie,	które	odbędzie	
się	10	listopada	2013	w	Szkole	Podstawo-
wej	 nr	 2	 w	 Mińsku	 Mazowieckim,	 nato-
miast	amatorów	pływania	zapraszamy	na	
Grand	 Prix	 w	 pływaniu	 już	 24	 listopada	
2013.

Teksty i foto 
MOSiR Mińsk Mazowiecki
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SPRAWY SPOŁECZNE

Kontynuując swoje działania związane z pro-
mocją zdrowia psychicznego oraz przygoto-
wywaniem Miejskiego Programu „Promocji 
Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015”, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miń-
sku Mazowieckim zorganizował 16 paździer-
nika br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
drugą część spotkania z okazji przypadają-
cego  10 października Światowego Dnia Zdro-
wia Psychicznego.

	 Po	słowie	wstępnym	na	temat	zdro-
wia	psychicznego	wygłoszonym	przez	pracow-
nika	socjalnego	Panią	Martę	Bigdę	i	psycholog	
Panią	Milenę	Pyrzanowską,	Pani	Elżbieta	Kowa-
lik-Wirowska,	Dyrektor	Miejskiego	Ośrodka	Po-
mocy	Społecznej	w	Mińsku	Mazowieckim,	po-
witała	uczestników	oraz	otworzyła	dyskusję.
	 Głównym	gościem	oraz	prelegentem	
spotkania	 była	 Pani	 Elżbieta	 Nerwińska,	 Dy-
rektor	 Centrum	 Pozytywnej	 Edukacji	 w	 War-
szawie,	 niepublicznego	 ośrodka	 doskonalenia	
nauczycieli,	 która	 w	 pierwszej	 części	 swojej	
prezentacji	 przedstawiła	 prowadzoną	 przez	
siebie	placówkę.
	 Celem	 działania	 Centrum	 Pozy-
tywnej	 Edukacji	 jest	 doskonalenie	 zawodo-
we	nauczycieli,	wyposażanie	 ich	w	narzędzia		
i	kompetencje	pozwalające	na	tworzenie	pod-
miotowych	 relacji	 z	 uczniem,	 budowanie	 w	
oparciu	o	mocne	strony	ucznia	jego	motywacji	
do	uczenia	się,	wiary	w	siebie	i	gotowości	do	
podejmowania	nowych	wyzwań	oraz	przyjmo-
wania	 odpowiedzialności	 za	 proces	 swojego	
uczenia	się,	dojrzewania	i	rozwoju.
	 Do	 zadań	 Centrum	 należy	 m.in.	
przygotowywanie	 programów	 promocji	 zdro-
wia	 psychicznego	 dzieci	 i	 młodzieży,	 kadr		
i	materiałów	do	realizacji	tych	programów	
w	przedszkolach,	szkołach	 	 i	placówkach	sys-
temu	oświaty,	realizacja	ogólnokrajowych	pro-
gramów	doskonalenia	zawodowego	nauczycieli	
w	zakresie:	wsparcia	dla	uczniów	ze	 specjal-
nymi	potrzebami	edukacyjnymi,	wychowania,	
promocji	 zdrowia,	 psychoedukacji,	 socjote-
rapii	 i	 profilaktyki	 oraz	wdrażanie	 ogólnokra-
jowych	 programów	 doskonalenia	 nauczycieli		
w	 zakresie	 promocji	 zdrowia	 i	 pozytywnej		
edukacji.

	 Pani	 Dyrektor	 Nerwińska	 zaprezen-
towała	także	krótki	film	na	temat	jednego	
z	programów	realizowanych	przez	Centrum	pt.	
„Przyjaciele	Zippiego”.	
	 Program	 „Przyjaciele	 Zippiego”		
to	międzynarodowy	program	promocji	zdrowia	
psychicznego	dla	dzieci	w	wieku	5-8	lat,	który	
kształtuje	 i	 rozwija	 umiejętności	 psychospo-
łeczne	 u	małych	 dzieci.	 Uczy	 różnych	 sposo-
bów	radzenia	sobie	z	trudnościami	
i	wykorzystywania	nabytych	umiejętności	w	co-
dziennym	życiu	oraz	doskonali	relacje	dzieci	
z	innymi	ludźmi.	Nie	koncentruje	się	na	dzie-
ciach	 z	 konkretnymi	 problemami	 czy	 trudno-
ściami,	 ale	 promuje	 zdrowie	 emocjonalne	
wszystkich	małych	dzieci.	
Program	 „	 Przyjaciele	 Zippiego”	 realizowa-
ny	jest	we	wszystkich	krajach	świata	od	Chin		
i	 Japonii	 poprzez	 kraje	Ameryki	 Południowej		
i	Europę.
										Nauka	programu	stanowi	cykl	24	spo-
tkań,	 realizowanych	 w	 najstarszych	 grupach	
przedszkolnych	 oraz	 	 w	 pierwszych	 klasach	
szkół	podstawowych,	w	oparciu	o	bardzo	sta-
rannie	 opracowane	materiały.	 Program	 został	
zbudowany	na	założeniu,	że	małe	dzieci	można	
nauczyć	radzenia	sobie	z	problemami,	trudno-
ściami	w	wyrażaniu	emocji,	dzięki	czemu	będą	
lepiej	funkcjonować	w	młodości		i	w	życiu	do-
rosłym,		korzystając	z		tych	umiejętności.
	 Dyrektor	 Nerwińska	 przedstawiła	
również	krótko	dwa	inne	programy	realizowa-
ne	 przez	 Centrum	 Pozytywnej	 Edukacji:	 pro-
gram	wychowawczo	–	profilaktyczny	„Strażnicy	
Uśmiechu”	oraz	metodę	tutoringu	-		indywidu-
alnej	pracy	nauczyciela	z	uczniem.
	 Działalność	 Centrum	 jest	 naszym	
zdaniem	 bardzo	 ważna	 dlatego,	 że	 promuje	
nowoczesne	 metody	 pracy	 z	 uczniem,	 a	 po-
przez	 kształtowanie	 oraz	 rozwijanie	 umiejęt-
ności	 psychospołecznych,	 interpersonalnych	
oraz	 emocjonalnych	 pozwala	 zminimalizować	
ryzyko		zaburzeń	przystosowawczych	i	emocjo-
nalnych	w	wieku	dorosłym.
	 Po	krótkiej	przerwie	kawowej,	pod-
czas	której	można	było	zapoznać	się	
z	 nowościami	 wydawniczymi	 księgarni	 „KOM-
PENDIUM”	 z	 zakresu	 psychologii,	 edukacji	
oraz	 zdrowia	 psychicznego,	 głos	 zabrała	 Pani	

Elżbieta	Kowalik-Wirowska,	 dyrektor	mińskie-
go	MOPS-u,	prezentując	 	przygotowany	przez	
pracowników	MOPS	Miejski	„Program	Promocji	
Zdrowia	Psychicznego	na	lata	2013-2015”.	
	 W	celu	przygotowania	Programu	Pro-
mocji	 Zdrowia	 Psychicznego	w	mieście	 Mińsk	
Mazowiecki	 na	 lata	 2013	 –	 2015,	 w	 Miejskim	
Ośrodku	 Pomocy	 Społecznej	 został	 powołany	
Zespół	 do	 spraw	 opracowania	 projektu	 Pro-
gramu,	harmonogramu	działań	oraz	monitoro-
wania	jego	realizacji	po	przyjęciu	przez	Radę	
Miasta.	Program	realizowany	będzie	wieloeta-
powo.	 Na	 wstępie	 niezbędne	 jest	 określenie	
zasobów,	jakimi	dysponuje	miasto	i	wykonaw-
cy	Programu	oraz	uzgodnienie	i	zharmonizowa-
nie	niezbędnych	do	realizacji	zadań.
	 Program	został	opracowany	w	opar-
ciu	o	dostępne	dane	epidemiologiczne,	ocenę	
zasobów	 pomocy	 społecznej,	 dane	 ochrony	
zdrowia,	 oświaty,	 sektora	 zatrudnienia	 oraz	
organizacji	 pozarządowych	 w	 mieście	 Mińsk	
Mazowiecki.
	 	Zawiera	m.in.	ocenę	stanu	zdrowia	
psychicznego	mieszkańców	Miasta	Mińsk	Mazo-
wiecki		dokonanego	na	podstawie	danych	epi-
demiologicznych	 Narodowego	 Funduszu	 Zdro-
wia,	 ocenę	 zasobów	 instytucjonalnych	 oraz	
propozycję	wieloaspektowej	pomocy	dla	osób	
chorych	psychicznie	oraz	ich	rodzin	mieszkają-
cych	na	terenie	miasta	oferowaną	przez	Miej-
ski	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Mińsku	Ma-
zowieckim,	takich	jak	świadczenia	pieniężne,	
zaspokajanie	podstawowych	potrzeb	–	dożywa-
nie,	 pomoc	 socjalna	 zmierzająca	do	poprawy	
sytuacji	 podopiecznego,	 pomoc	 psychologicz-
na	 i	 prawna.	 Opisuje	 również	 rozwiązania	
w	 zakresie	 promocji	 zdrowia	 psychicznego		
i	zapobiegania	zaburzeniom	psychicznym	oraz	
zapewnienia	osobom	z	zaburzeniami	psychicz-
nymi	 wielostronnej	 i	 powszechnie	 dostępnej	
opieki	zdrowotnej	i	pomocy	niezbędnej	do	ży-
cia	w	środowisku	rodzinnym	i	społecznym.
	 Spotkanie	 zakończyło	 się	 wspólnym	
zdjęciem,	 do	 którego	 obejrzenia	 zapraszamy	
do	galerii	poniżej.
	 Bardzo	 dziękujemy	 wszystkim	 na-
szym	 gościom	 oraz	 osobom	 zaangażowanym		
w	przygotowanie	dwudniowych		spotkań	z	oka-
zji	obchodzonego	10	października	Światowego	
Dnia	Zdrowia	Psychicznego.
	 Mamy	 nadzieję,	 że	 odbyte	 rozmo-
wy	oraz	wymiana	doświadczeń	przyczynią	 się	
poprzez	 nasze	 działania	 do	 realnej	 poprawy	
zdrowia	psychicznego	mieszkańców	Mińska	Ma-
zowieckiego	oraz	zapewnią	osobom	już	chorym	
wszechstronną	i	wieloaspektową	pomoc.
	 Projekt	Programu	Promocji	 Zdrowia	
Psychicznego	 będzie	 poddany	 publicznej	 dys-
kusji	na	stronie	internetowej	Ośrodka	http://
www.minskmaz.mops.pl/	do	15	listopada	2013	
roku.
	 Wszelkie	uwagi	prosimy	kierować	na	
adres	mailowy	rzecznik_mopsmm@op.pl	.
	

Piotr Tomaszewski
fot. z arch MOPS


