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Słowem wstępu

Przed nami 
ciężki okres 
u c h w a l a n i a 
budżetu mia-
sta na 2012 r.  
W projekcie, 
który przed-
stawiłem Ra-
dzie Miasta 
znalazło się 
wiele inwesty-
cji niezbęd-

nych dla dalszego rozwoju naszej małej 
ojczyzny. Poczynając od sali koncertowej 
przy Miejskiej Szkole Artystycznej, poprzez 
zakończenie budowy hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 1, trzy segmenty 
bloków socjalnych mających powstać przy 
udziale środków zewnętrznych, rewitaliza-
cję placu przed Pałacem Dernałowiczów,  

na ważnych dla miasta inwestycjach dro-
gowych, takich jak ul. Chochołowska czy 
ul. Leśna skończywszy. Mam nadzieję, 
że te, jakże istotne dla nas wszystkich 
projekty, znajdą poparcie wśród radnych 
Rady Miasta i już na wiosnę przyszłego 
roku rozpoczniemy ich realizację.  
 Dobiega końca trwający kil-
ka miesięcy remont Urzędu Miasta.  
Za wszystkie utrudnienia jakie Pań-
stwa w tym czasie spotkały, serdecz-
nie przepraszam. Jestem pewien, że 
rozwiązania jakie zastosowaliśmy, 
tworząc zupełnie nową funkcjonalność 
urzędu, pozwolą Państwu załatwiać 
sprawy komunalne sprawniej, prościej  
i bardziej komfortowo.

 To ostatnie wydanie MIM-u przed  
Świętami Bożego Narodzenia. 

Z tej okazji życzę Państwu, aby przebiegły one w spokojnej,
 rodzinnej atmosferze, aby klimat Wigilijnej Wieczerzy 
gościł w Państwa sercach przez cały rok. 
Wszystkiego co najlepsze!

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

Drodzy Mińszczanie.

Autorem zamieszczonej kartki jest  Natalia 
Cecotka  kl. VI c, ze Szkoły Podstawowej  
Nr 6 w Mińsku Mazowieckim, laureatka Kon-
kursu Plastycznego Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki na Kartkę Świąteczną.
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Uroczystościami pod Pomnikiem Inwali-
dów Wojennych RP rozpoczęto obchody 
93. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
Zaproszenie na tę okazję przyjęli m.in: 
Wiceminister Obrony Narodowej – Pan 
Czesław Mroczek, Starosta Miński – Pan 
Antoni Tarczyński, Wójt Gminy Mińsk Ma-
zowiecki – Pan Antoni Piechoski, Prezes 
Zarządu Związku Inwalidów Wojennych 
RP Okręg Warszawa – Pan mjr Józef Woź-
niak, Prezes Związku Inwalidów Wojen-
nych RP Oddział Mińsk Mazowiecki – Pan 
Józef Jedynak. Po okolicznościowych 
przemówieniach złożono wieńce pod 
pomnikiem Inwalidów Wojennych RP.  
W Kościele Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny  ks. płk Andrzej Molendowski 
odprawił mszę świętą w intencji Ojczy-
zny. Wśród pocztów sztandarowych mia-
sta, kombatantów, służb mundurowych, 
placówek oświatowych zaproszeni goście 
przeszli na Stary Rynek, aby tam świę-
tować Dzień Niepodległości. Po wygło-
szeniu przygotowanych na tę okoliczność 
przemówień, Wiceminister Obrony Na-
rodowej – Pan Czesław Mroczek, Woje-
woda Mazowiecki – Pan Jacek Kozłowski  
i Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki – 
Pan Marcin Jakubowski, w imieniu Prezy-
denta RP odznaczyli krzyżami i medala-
mi następujące osoby:

1. Pan Stefan Tomasz Frelak – Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski
2. Pan Jan Józef Jerzak – Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski
3. Pan Tomasz Fusik – Złoty Krzyż Zasługi
4. Pan Stanisław Jabłecki – Złoty Krzyż 
Zasługi
5. Pan Wiesław Osica – Srebrny Krzyż Za-
sługi
6. Pani Beata Rokicka – Chmielewska – 
Brązowy Krzyż Zasługi
7. Pan Marcin Grzegorz Szczepański – 
Brązowy Krzyż Zasługi
8. Pan Arkadiusz Józef Toczyski – Brązo-
wy Krzyż Zasługi
9. Pan Krzysztof Ziółkowski – Brązowy 
Krzyż Zasługi
10. Pani Teresa Janina Gołowicz – Medal 
Złoty za Długoletnią Służbę
11. Pani Mariola Ciarkowska – Medal 
Srebrny za Długoletnią Służbę
Dalsza część uroczystości obejmowała 
apel pamięci, oddanie przez żołnierzy 
salwy honorowej. Przedstawiciele władz 
samorządowych, wojska, straży, policji, 
kombatantów, organizacji pozarządo-
wych, mińskich szkół złożyli wieńce pod 
Pomnikiem Niepodległości. Koncertem 
„W listopadowej zadumie” w wykona-
niu artystów Warszawskiej Opery Ka-
meralnej, Filharmonii Narodowej i scen 
warszawskich zorganizowanym w Sali 
Kameralnej Miejskiego Domu Kultury za-
kończono tegoroczne obchody Dnia Nie-
podległości. (red)

Przemówienie Burmistrza Miasta Marci-
na Jakubowskiego z dnia 10.11.2011r.

Półtora wieku walk, krwawych nie-
raz i ofiarnych, znalazło swój triumf  
w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy 
wielkie święto narodu, święto rado-
ści po długiej, ciężkiej nocy cierpień 
(...). Te słowa orędzia Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego wygłoszone podczas 
otwarcia Sejmu Ustawodawczego po-
kazują nam drogę jaką musiał przejść 
nasz naród w marszu po niepodle-
głość. Marszu trwającym 123 lata. 11 
listopada 1918 roku Polska pojawiła 
się z powrotem na mapach europy  
i świata. Słowo Polak nabrało realnego 
wymiaru, Polska odzyskała szansę na 
niepodległy i samoistny byt w zupełnie 
nowej rzeczywistości jaka nastała po 
zakończeniu I wojny światowej. Prze-
pełniony patriotyzmem, naród pol-
ski przystąpił do budowy od podstaw 
państwa polskiego. A budowniczych 
mieliśmy naprawdę wielkich: Józef 
Piłsudski, Ignacy Paderewski, Ignacy 
Daszyński, Wincenty Witos, Roman 
Dmowski, i wielu, wielu innych, którzy 
z ogromną pasją przystąpili do kre-
owania zrębów naszej państwowości, 
tworzenia administracji, armii, po-
lityki zagranicznej. Budowali na tyle 
sprawnie że już po trzech latach by-
liśmy w stanie odeprzeć bolszewicką 
napaść. Fakt ten pozwolił nam ugrun-
tować pozycję Polski jako znaczącego 
państwa w europie środkowej.

Dziś znów żyjemy w wolnej i suwe-
rennej Polsce, możemy świętować, 
cieszyć się radością niepodległości. 
Jednakże w dzisiejszych czasach sło-
wa takie jak patriotyzm, miłość do 
ojczyzny nabrały zupełnie nowego 

wymiaru. Dla najmłodszych pokoleń 
Polaków, którzy urodzili się w III Rze-
czypospolitej, zniewolenie, konspira-
cja i walka o niepodległość to tematy 
stricte historyczne. Niewyartykułowa-
na miłość do ojczyzny przejawia się 
w nauce, w dążeniu do zdobywania 
wiedzy, w sporcie, w muzyce, czy sze-
rzej w kulturze. Jak powiedział Nor-
wid ojczyzna to jest wielki zbiorowy 
obowiązek. Ojczyzna nasza to przede 
wszystkim wspólnota nas wszystkich, 
którzy żyjemy tu na Polskiej ziemi.  
O wielkości Państwa, stanowią bowiem 
jego obywatele. Inwestując w siebie, 
odkrywając swoje talenty, kształtując 
swój charakter, zakładając rodzinę, 
wychowując dzieci, działając w orga-
nizacjach pozarządowych i angażując 
się w życie społeczne wspieramy na-
szą ojczyznę. Jeśli dodamy do tego 
pracę i przedsiębiorczość, wypełnia-
nie naszych obywatelskich obowiąz-
ków, takich jak np. udział w wyborach 
otrzymamy definicję prawdziwego 
patriotyzmu, na miarę współczesnego 
świata.

Dzisiaj ciesząc się z możliwości ja-
kie daje nam integracja europejska, 
otwarte granice, wolny handel i rynek 
pracy, możemy w spokoju wypełniać 
nasz patriotyczny obowiązek. Nie 
zapominając jednak o przeszłości,  
o naszej historii, o bohaterach z 1918 
roku. Jak bowiem powiedział Marsza-
łek Piłsudski:

Naród, który nie szanuje swej prze-
szłości nie zasługuje na szacunek te-
raźniejszości i nie ma prawa do przy-
szłości.

Pamiętajmy o tym.

Obchody 93. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Fot. z arch. Urzędu Miasta
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3 listopada w Warszawie w siedzibie 
British Council Poland 42 Słuchaczy 
Studium Języków Obcych odebrało cer-
tyfikaty językowe Cambridge KET oraz 
PET, które wręczone zostały przez Dy-
rektora Generalnego Cambridge ESOL - 
dr. Mike’a Milanovic’a.

 Słuchacze Studium, jako jedyni 
w kraju mieli zaszczyt uczestniczyć w in-
auguracji obchodów 70-lecia działalności 
Cambridge ESOL w Polsce.
 Gość specjalny dr Mike Mila-
novic przyjechał na uroczystość prosto  
z lotniska w towarzystwie pana Arka Ja-
worskiego – Dyrektora Cambridge ESOL 
na Europę Centralną oraz pana Adama 
Maciaszczyka – konsultanta Cambridge 
ESOL. Gospodarza uroczystości – British 
Council reprezentowali: pan Justin Spen-
ce – Członek Dyrekcji oraz współpracow-
nicy.
 Podczas wyjazdu Słuchaczom 
Studium oprócz opiekunów towarzyszyli 
również przedstawiciele władz samorzą-
dowych: pan Zbigniew Krajewski – przed-
stawiciel Burmistrza Miasta oraz pani 
Urszula Soroka – przedstawiciel Starosty 
Mińskiego.
 Zdobywcy Certyfikatów, któ-
rych przygotowywały lektorki Studium, 
panie: Ewa Drużbalska-Kopka, Moni-
ka Ekner, Luiza Luba i Marta Prusińska, 
to uczniowie szkół mińskich oraz m.in. 

szkół w Cegłowie, Dębem Wielkim, Ha-
linowie, Kołbieli, Mrozach, Pustelniku, 
Rudzie, Siennicy i Zamieniu.
 Podczas spotkania Dyrektor 
Studium Tomasz Paudyna podziękował 
przedstawicielom Cambrige ESOL i Bri-
tish Council za wieloletnią, owocną 
współpracę. Dyrektor Cambrige ESOL 
otrzymał album o Mińsku Mazowieckim, 
ofiarowany przez Burmistrza Marcina Ja-
kubowskiego i pamiątkową monetę wy-
bitą z okazji 590-lecia nadania Mińskowi 
praw miejskich, przekazaną przez Stu-
dium.

 Dr Mike Milanovic podkreślił, 
że działalność Studium Języków Obcych  
w znaczący sposób wpłynęła na zwięk-
szenie liczby osób uczących się języka 
angielskiego na ziemi mińskiej i w uzna-
niu osiągnieć Studium  przekazał pamiąt-
kową Statuetkę.
 Na zakończenie uroczystości 
przedstawiciele British Council przygo-
towali dla wszystkich gości  gigantyczny, 
smakowity tort. 

Michał Osiecki
Fot. z arch. Studium Języków Obcych

W dniach 12-13 listopada 2011 w Byto-
miu odbył się OTWARTY PUCHAR POL-
SKI JUNIOREK MŁODSZYCH I JUNIORÓW 
MŁODSZYCH w JUDO - „LIBERTY CUP”

Wspaniały sukces odniosła zawodnicz-
ka UKS Judo KONTRA Mińsk Mazowiec-
ki Paulina Przyczyna, która w kategorii 
wagowej 57kg zdobyła brązowy medal  
i puchar. Wygrała 3 walki, jedną przegra-

ła - o wejście do finału - ze zwycięż-
czynią wagi Martą Wykupil z KS Judo 
Czechowice Dziedzice.

29 października Paulina uczestniczyła 
w OTWARTYCH MISTRZOSTWACH WRO-
CŁAWIA w JUDO, zaliczanego do Otwar-
tego Pucharu Polski Juniorek Młod-
szych. W wadze 57kg zajęła 5 miejsce 
wygrywając 4 walki i 2 przegrywając.

W dniu 5 listopada w Rembertowie na 
obiektach Akademii Obrony Narodowej 
odbył się Ogólnopolski Turniej w Judo 
Dzieci z okazji Święta Niepodległości. 
Złoty medal w wadze 39kg zdobyła 
młodsza siostra Pauliny Katarzyna Przy-
czyna. VII miejsce zdobył Aleksander 
Wiącek, syn trenera Sebastiana Wiąc-
ka, w wadze 45kg.

4 września w OTWARTYM PUCHARZE 
POLSKI JUNIOREK w JUDO w Sochacze-
wie złoty medal zdobyła Aleksandra Ko-
koszka podopieczna trenera Sebastiana 
Wiącka.

Katarzyna i Paulina Przyczyna są wy-
chowankami trenera Zdzisława Wiącka.

Studium i 70-lecie Cambridge ESOL w Polsce

Sukcesy zawodników JUDO
Załączone zdjęcie Pauliny Przyczyna z OTWAR-
TEGO PUCHARU POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH 
I JUNIORÓW MŁODSZYCH w JUDO - „LIBERTY 
CUP”, autor Zdzisław Wiącek, oraz zdjęcie 
Aleksandry Kokoszki z trenerem Sebastianem 
Wiąckiem z OTWARTEGO PUCHARU POLSKI JU-
NIOREK w JUDO w Sochaczewie.

Zdzisław Wiącek
Fot. z arch.  UKS Judo KONTRA

Fot. z arch. Urzędu Miasta
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W  jesienny weekend, 14 -16 paździer-
nika w Garwolinie i w różnych świąty-
niach w powiecie garwolińskim pulso-
wała muzyka wokalna.  Na  zaproszenie 
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie 
oraz Szkoły Muzycznej I stopnia w Gar-
wolinie przyjechały   zespoły nie tylko 
z Mazowsza, ale również z zagranicy. 
Przez  kilka dni publiczność podziwiała 
artystyczne prezentacje, mini – koncer-
ty, oprawę muzyczną niedzielnej liturgii 
oraz uroczystą galę, w finale której po-
nad 200 osobowy chór wykonał fragment 
arcydzieła muzyki chóralnej Alleluja,  
z oratorium Mesjasz -  Jerzego Fryderyka 
Haendla pod dyrekcją dyr. dr hab. Kazi-
mierza Bukata z Filharmonii Narodowej 
w Warszawie.
- To jest chwila, na którą czekałem cały 
rok. To największy chór na Mazowszu, 
a może nawet i w Polsce, ale też dzie-
ło jedno z największych – mówił Rado-
sław Mitura, współorganizator festiwalu, 
chwilę przed wykonaniem finałowego 
„Alleluja”.

Festiwal zaszczyciły zespoły:
• Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Garwoli-
nie ,dyr. Marta Zdrajkowska
• Chór Kameralny „Ab Imo Pectore” z Ożaro-
wa Mazowieckiego, dyr. Mariusz Latek
• Chór Miasta Garwolina, dyr. Radosław Mitura
• Chór Szkoły Wokalno-Chóralnej „Kantylena” 
z Gorek (Białoruś), dyr. Oksana Zapevalova
• Chór  Kameralny Mińskiego Towarzystwa Mu-
zycznego z Mińska Mazowieckiego dyr. Tomasz 
Zalewski
• Chór Schola Cantorum Maksymilianum z Jó-
zefowa,dyr. Zbigniew Siekierzyński
• Chór Cappella Polyphonica Salesiana z Brna 
(Czechy), dyr. Jirina Pleska
• Męski Municypalny Chór Homin ze Lwowa 
(Ukraina), dyr. Ruslan Lyashenko
• Chór Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Garwolinie, dyr. Andrzej Ostolski

Chórzyści  Mińskiego Towarzystwa Mu-
zycznego podczas uroczystej gali zapre-
zentowali utwory kompozytorów XX w. 

oraz współczesnych; Manuel Oltra  - L’A-
ve Maria, Romuald Twardowski  – Regina 
Coeli, Lars Jansson, opr. Gunnar Eriksson 
– Salve Regina, Juliusz Łuciuk – Suita Ma-
ryjna, cz. Smagła Góralko.
Na ręce wszystkich dyrygentów złożo-
no podziękowania w formie dyplomów. 
Identyczne trafiły także do osób, które 
pomogły w organizowaniu festiwalu – 
między innymi do starosty Marka Chcia-
łowskiego, wicestarosty Stefana Gory, 
burmistrza Garwolina Tadeusza Mikul-
skiego, wójta gminy Górzno Waldemara 
Sabaka oraz księży parafii, w których wy-
stępowały chóry.

Organizatorem festiwalu było Centrum 
Sportu i Kultury w Garwolinie, Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Garwolinie oraz pa-
rafia Przemieniania Pańskiego w Garwo-
linie. Patronat nad imprezą sprawowali 
Marszałek Województwa Mazowieckiego, 
Starosta Powiatu Garwolińskiego oraz 
Burmistrz Miasta Garwolin.

...Gdy literaturoznawca słyszy słowo 
romantyzm, myśli - Johann Wolfgang 
von Goethe, zaś gdy słowo to dojdzie 
do uszu muzyka, na język nasuwa mu 
się:  Franz Peter Schubert – wybitny 
kompozytor, prekursor romantyzmu 
w muzyce i najczęściej wykonywa-
ny twórca tego okresu. Przez 31 lat 
lat swojego życia samych tylko pieśni 
napisał ok 600. Są one centralnym 
punktem jego twórczości i ani jego po-
przednicy, ani następcy nie dorównują 
mu w tym gatunku muzycznym…. I nie 
bez powodu nazywany jest „Królem 
Pieśni”…….
Te słowa wprowadzenia wypowiedziane 
przez  Rafała Ostrowskiego przywołały 
czas działań twórczych   kompozytora 
. Jego muzyka zgromadziła w niedziel-
ne popołudnie  6 listopada w kościele 
p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Pan-
ny w Mińsku Mazowieckim liczne grono 
słuchaczy. Nic dziwnego, w twórczości 
Schuberta istnieje  ścisły związek mię-
dzy pieśnią, a muzyka instrumentalną  
i to wydobyli   młodzi muzycy instrumen-
taliści i chórzyści pod dyrekcją Michała 
Śmigielskiego.  Współpraca obu zespo-
łów przyczynia się do popularyzowania 
wśród mińszczan muzyki wokalno – in-
strumentalnej z różnych epok. Oba ze-
społy mają we wspólnym  repertuarze 
utwory i arcydzieła m.in. Gloria A. Vival-
diego, Msza Góralska T. Maklakiewicza, 
Requiem G. Faure.

Autorami sukcesu byli:

UNPLUGGED ORCHESTRA
Pierwsze skrzypce: Barbara Tumanowicz - 
koncertmistrz  Marianna Krawczak, Beata 
Kozyra,Aleksandra Myczkowska, Maksymilian 
Grzesiak, Joanna Dzikowska.
Drugie skrzypce: Monika Wrzesińska – lider, 
Małgorzata Szulim, Maria Karaś, Katarzyna 
Szymanek, Monika Jendryczka.
Altówki:  Justyna Janiszewska – lider, Joanna 
Łaczmańska, Marta Rapiej.
Wiolonczele: Małgorzata Duź - koncertmistrz 
Katarzyna Kaczyńska,
Katarzyna Januszewska.
Dyrygent: Michał Śmigielski

CHÓR KAMERALNY MIŃSKIEGO TOWARZYSTWA 
MUZYCZNEGO
Soprany: Dorota Jałocha, Anna Chodkiewicz, 
Marta Gołębiewska, Agnieszka Ławecka,
Agnieszka Orlińska, Barbara Sadoch, Katarzy-
na Perzanowska, Magdalena Przybińska – solo
Alty: Katarzyna Bereda, Barbara Frącz, Anna 
Kruk, Beata Kuśmierczyk, Magda Parol,  Alek-
sandra Wieczorek.

Tenory: Bartosz Giersz, Damian Ławecki, Emil 
Ławecki – solo, Tomasz Sadoch, Conrad Smuc-
ker.
Basy: Piotr Bątruk, Marcin Gomulski, Piotr 
Gronek, Alan Kamiński, Sebastian Kawka – 
solo, Piotr Nowicki, Rafał Ostrowski.
Chór przygotowali:
Tomasz Zalewski,
Lucia Bérešová.

Konsultacje wokalne:
Justyna Kowynia – Rymanowska

Prowadzenie koncertu: Rafał Ostrowski
Organizator: Mińskie Towarzystwo Muzyczne
Współorganizator: Parafia Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim
Dziękujemy  ks. Dziekanowi Dariuszowi Walic-
kiemu za owocną współpracę.

 Tomasz Zalewski
Fot. Leszek Siporski  www.minskmaz.com

Mińscy Chórzyści na IV Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Chóralnej

Chóralne 
pieśni Schuberta
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Dorota Zawadzka, ekspert kampanii 
edukacyjnej „Suchanoc. Śpijcie spo-
kojnie” 21 listopada br. odwiedziła 
przedszkole „Wesoła Ciuchcia” w Miń-
sku Mazowieckim, aby  porozmawiać  
z najmłodszymi o prawdziwej przyjaź-
ni i wzajemnej akceptacji.

Był piękny, słoneczny ranek. Najtek 
szedł właśnie z mamą do przedszkola. 
Zwykle po drodze wszystko go intereso-
wało. Oglądał kamyki, tropił wzrokiem 
śmigające po drzewach wiewiórki, ob-
serwował chmury i wypytywał mamę  
o nazwy ich kształtów albo liczył napo-
tkane motyle. – tym fragmentem bajecz-
ki pt. „Najtek i przyjaciele” spotkanie 
z najmłodszymi mieszkańcami Mińska 
Mazowieckiego rozpoczęła Dorota Za-
wadzka, ekspert kampanii edukacyjnej 
„Suchanoc. Śpijcie spokojnie”.

Superniania została powitana w przed-
szkolu gromkimi brawami. Spotkanie  
z nią było nagrodą w ogólnopolskim kon-
kursie.

Poza odczytaniem fragmentu bajki „Naj-
tek i przyjaciele” Dorota Zawadzka od-
powiadała również na pytania dzieci,  
a także przybyłych na spotkanie rodzi-
ców. 

Całe spotkanie przebiegło w miłej at-
mosferze. Najmłodsi, wygodnie rozsie-
dli się na dywanie i w skupieniu słuchali 
fragmentu bajki. Gość spotkania przeła-
mywał niechęć do wstydliwego tematu 
jakim jest moczenie nocne, wywołując 
na twarzach maluchów uśmiech i po 
przez sympatyczną rozmowę pokazał im 
jak mogą wspierać koleżanki i kolegów, 
którzy mają problemy. Na koniec dzieci 

zaśpiewały piosenkę po angielsku i wrę-
czyły Superniani wielkie serce.

O kampanii:
„Suchanoc. Śpijcie spokojnie”, to ogól-
nopolska kampania edukacyjna mają-
ca na celu oswojenie społeczeństwa  
z tematem nocnego moczenia u dzieci,  
a w efekcie pomoc tysiącom polskich ro-
dziców w spokojnym przejściu przez ten 
etap, wspólnie z ich pociechami.
W ramach działań zorganizowane zo-
stały Dni Otwarte DryNites - pierwszy 
odbył się 18 czerwca 2011 r.,  a kolejne 
17 września 2011 roku. Partnerami Dnia 
Otwartego była Grupa LUX MED oraz 
portal eBobas.pl. W ramach kampanii 
zostało przeprowadzone również bada-
nie „Postrzeganie zjawiska moczenia 
nocnego u dzieci w Polsce” oraz powstał 
pakiet edukacyjny pt. „Najtek i przy-
jaciele”, który w listopadzie tego roku 
trafi do 60 tys. przedszkolaków w całej 
Polsce. Pakiet zawiera przydatne wska-
zówki dla rodziców na temat emocji 
wstydu w życiu dziecka, syndromu mo-
czenia nocnego oraz konspekty czterech 
zajęć dla nauczycieli na temat przyjaźni 
i kłopotliwych sytuacji, z jakimi może 
mieć do czynienia przedszkolak.
Kampanię „Suchanoc. Śpijcie spokoj-
nie” wspiera grono ekspertów tj. Dorota 
Zawadzka – psycholog dziecięcy, znana  
z programów telewizyjnych, jako Super-
niania; dr Katarzyna Gradomska – Pro-
kop - lekarz nefrolog z Centrum Zdrowia 
Dziecka oraz Dorota Kalinowska - psy-
cholog i terapeuta dziecięcy.

Ogólnopolska kampania „Suchanoc. 
Śpijcie spokojnie” została zainicjowana 
przez producenta specjalistycznych maj-
teczek pod piżamkę DryNites. Więcej 
informacji o kampanii znaleźć można na 
stronie internetowej www.suchenoce.pl.

Euro RSCG Sensors    
Anna Nawrocka

Fot. z arch. Urzędu Miasta                            

Przedszkolaki z Mińska Mazowieckiego 
spotkały się z Supernianią!

18 listopada 2011 roku Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Ja-
kubowski, jako jedyny przedstawiciel 
samorządu terytorialnego w Polsce 
wziął udział w zorganizowanej  przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz wydawcę miesięcz-
nika „Forbes” – Ringier Axel Springer 
Polska debacie redakcyjnej  „Czyja to 
droga? Czyja być powinna? Zarządza-
nie drogami w Polsce – czy potrzebne 
są zmiany”. 
Wśród gości, prowadzonego przez Jacka 
Pochłopienia – Zastępcę Redaktora na-
czelnego miesięcznika Forbes spotkania, 
znaleźli się: Pan Andrzej Maciejewski 

– Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad, Pan prof. Michał 
Kulesza – Radca Prawny Partner w kance-
larii Domański, Zakrzewski, Palinka, Pan 
Marek Rolla – Dyrektor Departamentu 

Studiów GDDKiA, Pan Adam Czerwiński – 
Ekspert Związku Powiatów Polskich, Zbi-
gniew Kotlarek – Prezes Stowarzyszenia 
Polski Kongres Drogowy, Wojciech Sucho-
rzewski z Politechniki Warszawskiej.

Debata drogowa

Katarzyna Dyniec
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Laureatem tegorocznej edycji nagrody 
MONIDŁO związanej z Festiwalem im. 
Jana Himilsbacha został Paweł Kukiz. 
Niestety artysta nie mógł odebrać jej 
we wrześniu. Nagrodę udało się wrę-
czyć 18 listopada w Miejskim Domu 
Kultury.

Pamiątkowe monidło wręczyły laureato-
wi Pani Zofia Hanna Markowska, dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury i Pani Teresa 
Sęktas – Chanke, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w obecności przed-
stawicieli Rady Miasta - radnych Aleksan-
dry Wicik i Jerzego Gryza. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Paweł 
Kukiz nagrodę w całości przekazuje szko-
le podstawowej w miejscowości Łosiów 
(woj. opolskie), z którym aktor i muzyk 
ostatnio związał się poprzez… winnicę, 
którą tam założył.

Laureat podkreślił, jak ważna jest to dla 
niego nagroda. - Od dziecka ukochałem 
filmy z Janem Himilsbachem. Teraz oglą-
dam jeszcze te, których wcześniej nie 
widziałem. Nigdy się mi nawet nie ma-
rzyło, że będę na monidle obok Jana Hi-
milsbacha - mówił Kukiz. - Geniusz w ja-
kiejkolwiek dziedzinie sztuki przejawia 

W słoneczne przedpołudnie 22 listopa-
da, skwer przy rondzie im. gen. Józefa 
Hallera zapełnił się przedszkolakami, 
które w hołdzie Czesławowi Miłoszo-
wi  zaprezentowały się wokalnie. Bur-
mistrz Miasta – Pan Krzysztof Michalik 
podziękował wszystkim za liczne przy-
bycie i zaprosił do wspólnego celebro-
wania Roku Miłosza.

Dzieci z Przedszkoli Miejskich Nr 1, 2, 3, 
4 i 5 oraz: Przedszkola Niepublicznego 

się wówczas, gdy wynika ona z serca, 
a nie z kalkulacji - wyjaśnił. - I właśnie 
w grze Himilsbacha jest życie, jest 
klimat - dodał. - Sztukę powinni robić 
ludzie, a nie księgowi - czyniąc taką 
aluzję do współczesnego kina, Paweł 
Kukiz podkreślił, że pieniądze powinny 
być nagrodą za tworzenie dzieła, a nie 
powodem do jego stworzenia.

Paweł Kukiz nie ma jednak aspiracji 
aktorskich. - Nie jestem aktorem - to 
podstawa. Mnie kręci muzyka. Robię 
to, co kocham i jeszcze za to dosta-
ję pieniądze - to ogromy dar. Polityka, 
sprawy społeczne, pomaganie słab-
szym - to są ważne dla mnie sprawy 
- mówił.

O ważnych sprawach będzie także naj-
nowsza płyta Pawła Kukiza, nad któ-
rą właśnie pracuje. Planuje wydać ją  
w kwietniu przyszłego roku. Tematy są 
bardzo poważne - sprawy wypędzeń, 
roszczeń wobec Polaków, mordu Ka-
tyńskiego. Zresztą Paweł Kukiz na każ-
dym kroku podkreśla, jak wielkim jest 
patriotą. - Nie afirmuję żadnej opcji 
politycznej, ale kocham Ojczyznę po-
nad wszystko i zrobię dla niej wszystko 
- powiedział muzyk.

 

„Wesoła Ciuchcia”, Przedszkola Niepu-
blicznego „Świat Odkrywców”, Punktu 
Przedszkolnego „Promyczek”, Przedszko-
la Prywatnego „Mini Raj”, Przedszkola 
Prywatnego „Michałek”, Przedszkola 
Prywatnego „Krasnalek”, Przedszkola 
Niepublicznego Montessorii „Delfinek”, 
Przedszkola Niepublicznego „Klub Ma-
lucha”, Przedszkola Prywatnego „Klek-
sik”, Przedszkola Niepublicznego„Funny 
Kids”, Przedszkola Prywatnego „Domowe 
Przedszkole” zaśpiewały piosenki  „Pan 

Listopad” oraz „Chodźmy do parku”. 
Radny Jerzy Gryz, który na kilkadziesiąt 
minut wcielił się w postać noblisty od-
czytał wiersze poety: „Wiara” i „Piosen-
ka o porcelanie”, a radna Izabella Wanda 
Rombel wiersz „Przypowieść o maku”. 

Atrakcją happeningu był występ dzieci  
z Przedszkola Miejskiego Nr 3, które pod 
opieką rytmika Pana Adama Kura, w rytm 
melodii, zagrały na bębenkach, gitarach 
i tamburynach. Na zakończenie wydarze-
nia mogliśmy wysłuchać wiersza „Entli-
czek-pentliczek” wyrecytowanego przez 
chłopca z Przedszkola Miejskiego Nr  1. 

Doskonałe przygotowanie dzieci, duże 
zaangażowanie nauczycieli i opiekunów, 

obsługa techniczna organizatorów, to 
wszystko złożyło się na powodzenie im-
prezy i spotkało się z entuzjastycznym 

przyjęciem uczestników, którzy wyrazili 
chęć udziału przy kolejnych okazjach. 

(red)
Fot. z arch. Urzędu Miasta  

Happening dla Miłosza

Monidło Kukiza

Agnieszka Boruta
Fot. z arch. MDK
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Burmistrz Miasta czyta dzieciom

W dniach 29.10-12.11.2011 przeby-
wała w naszym mieście amerykańska 
młodzież z Lacey, miasta siostrzanego 
Mińska Mazowieckiego – w ramach zor-
ganizowanej po raz pierwszy polskiej 
edycji „Szkoły bez granic”, programu 
wymiany młodzieży organizowanego 
przez Mińskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Współpracy z Lacey „MiLa” we współ-
pracy z Lacey Sister City Association. 

Uczestnikami  programu były uczennice: 
Chelsea Mancilla, Holly Myers, Samantha 
Sherrill i Kimberly Latsch uczennice Tim-
berline High School i Ridge High School 
w Lacey, które przyjechały do Mińska ze 
Steve’em Doboszem, przewodniczącym 
siostrzanego stowarzyszenia.

Podobnie jak w amerykańskiej edycji 
programu, młodzież z Lacey mieszkała  
u polskich rodzin i uczęszczała do pol-
skich szkół. Wszystkie mińskie licea 
bardzo aktywnie włączyły się w projekt 

umożliwiając uczennicom poznanie pol-
skich szkół. Dziewczęta brały udział 
w zajęciach lekcyjnych, wycieczkach, 
oficjalnych uroczystościach na terenie 
szkół i miasta, a także uczestniczyły  
w zajęciach pozaszkolnych.   

Amerykanie mieli okazję zobaczyć Mu-
zeum Powstania Warszawskiego z ucznia-
mi „Mechanika”, Muzeum Etnograficzne 
i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie z li-
cealistami z „Chemika”, Muzeum Ziemi 
Mińskiej z uczniami „Ekonoma”, pójść 
do kina z rówieśnikami z „Budowlanki”, 
zwiedzić Warszawską Starówkę i Muzeum 
Chopina z przedstawicielami stowarzy-
szenia MiLa. Z kolei w „Macierzance” 
spotkali się z młodzieżą z Izraela. Goście 
zachwycili się także występem Mińskiego 
Towarzystwa Muzycznego w Kościele pw. 
NNMP i wzięli udział w obchodach Dnia 
Niepodległości organizowanych przez lo-
kalny samorząd. 

Dorota Anuszewska 
Fot. z arch. Urzędu Miasta

Polska edycja „Szkoły bez granic”

Burmistrz Miasta w dniu 23 listopada 
odwiedził w naszym mieście prywatne 
przedszkole „Mini Raj” , gdzie wraz  
z rodzicami maluchów i zaproszonymi 
osobami czytał przedszkolakom bajki. 

Niespodzianką tego spotkania była 
obecność Conrado Moreno - konferan-
sjera, uczestnika programów „Europa 
da się lubić”, czy „Taniec z gwiazda-
mi”. Spotkanie to wpisywało się ide-
alnie w ogólnoplolską kampanię „Cała 
Polska czyta dzieciom”.                 (red)

Fot. z arch. Urzędu Miasta

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM; Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Fot. na okładce: 
z archiwum Urzędu Miasta, Andrzej Ryszawa, Tomasz Kowalczyk. Adres Gazety: 05-300 Mińsk  
Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 1, pok. 202, tel.  (025) 759  53 31, fax  (025) 758 40 25, 
e-mail: info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. Druk: Zakłady Graficzne„TAURUS” 
Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów, tel. (22) 760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie  
internetowej miasta www.minsk-maz.pl.
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WYDZIAŁ INWESTYCJI

Hala sportowa
przy SP Nr1  
i GM Nr1

1. Przebudowa ul. Widok 
Obecnie prowadzone są roboty budow-
lane związane z przebudową ul. Widok. 
Roboty wykonywane są przez Zarząd 
Dróg Miejskich w Mińsku Mazowieckim 
Sp. z o.o.  W ramach zadania zostanie 
wykonana nawierzchnia z kostki bruko-
wej wraz z chodnikiem, zjazdami oraz 
wydzieleniem miejsc postojowych. Na-
wierzchnia drogi zostanie odwodniona 
powierzchniowo oraz na włączeniu do  
ul. Sosnkowskiego poprzez odprowadze-
nie wód opadowych do istniejącej kana-
lizacji deszczowej. 

2. Oświetlenie ulic
W bieżącym roku dobudowano również 
oświetlenie uliczne w sięgaczu przy  

ul. Dąbrówki, w ul. Smoleńskiego oraz  
w ul. Olsztyńskiej. 

3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1  
i Gimnazjum Miejskiego Nr 1
W ramach zadania wyremontowano bu-
dynek szkoły oraz wybudowano salę 
sportową wraz z zapleczem sanitarnym, 
boiskiem wielofunkcyjnym, bieżnią. 
Obecnie wykonywane są prace wykoń-
czeniowe tj. sufity podwieszane, klepka 
na sali gimnastycznej, glazura i tera-
kota, instalacje elektryczne, centralne 
ogrzewanie. Ponadto montowana jest 
klimatyzacja mechaniczna wraz z windą. 

4. Miejskie przedszkola 
W 2011r. wykonano instalacje oddy-
miające klatki schodowe w Przedszkolu 
Miejskim Nr 3 i Przedszkolu Miejskim Nr 5 
W grudniu zostanie również wszczęte po-
stępowanie przetargowe na wykonanie 

oddymiania klatek schodowych w Przed-
szkolu Miejskim Nr 6. Po przebudowie 
klatki schodowe w wyżej wskazanych 
przedszkolach będą spełniały wymagania 
przepisów przeciwpożarowych.

5. „Parkuj i jedź” 
W dniu 29 listopada dokonano odbioru ro-
bót - budowy parkingu dla samochodów 
osobowych w systemie „Parkuj i Jedź” 
wraz z wiatami na rowery oraz budką 
parkingową - realizowanych na podsta-
wie decyzji Wojewody Mazowieckiego 
37/11 z dnia 15.02.2011r. Korzystanie 
z parkingu w systemie „Parkuj i jedź” 
określał będzie odrębny regulamin.

6. Ulica Daszyńskiego 
Oddano do użytku przebudowaną  
ul. Daszyńskiego z nową nawierzchnią, 
ponadto udostępniono wzdłuż niej ponad 
50 miejsc parkingowych.

Agnieszka Siporska
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Przebudowa ul. Widok

Parking w systemie 
„Parkuj i jedź” 

Nowa 
ul. Daszyńskiego

Fot. z arch. Urzędu Miasta
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WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA 

 Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca rozpoczynający obecnie działalność gospodarczą ewiden-
cjonowany jest w systemie CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Organem ewidencyjnym 
dla takiego przedsiębiorcy jest Minister Gospodarki. Działalność można zarejestrować w dowolnym urzędzie gminy (przyno-
sząc wypełniony, podpisany wniosek lub przesyłając wniosek listem poleconym - w takim przypadku własnoręczność podpisu 
musi zostać potwierdzona przez notariusza) oraz przez Internet za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego 
na stronie internetowej CEIDG.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

 Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta prosi przedsiębiorców figurujących  
w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, którzy dokonali wpisu 
do w/w ewidencji przed dniem 1 stycznia 2008 r. i po tej dacie nie wprowadzali żadnej zmiany we wpisie o zgłaszanie 
się do pok. 105 Urzędu Miasta w celu aktualizacji danych - zwłaszcza przeklasyfikowania przedmiotu wykonywanej 
działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

URZĄD MIASTA INFORMUJE

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH 

Dowody osobiste wydane w 2001 roku 
tracą ważność w tym roku. Podobnie 
tracą ważność dowody osobiste wydane 
osobom niepełnoletnim w 2006 roku.

Dowody osobiste są wydawane osobom 
pełnoletnim na okres 10 lat. Natomiast 
dowody osobiste dla osób które nie ukoń-
czyły 18 roku życia ważne są 5 lat od daty 
wydania. Termin ważności dowodu oso-
bistego można sprawdzić samemu. Data, 
do kiedy dokument pozostaje ważny jest 
określona w prawym dolnym rogu dowo-
du osobistego, pod informacją  o serii  
i numerze.

Wniosek o wymianę dowodu osobistego 
trzeba złożyć w swoim urzędzie 30 dni 
przed upływem terminu jego ważności. 

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego 
należy dołączyć następujące dokumenty:
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przy-
padku osób, które nie zawierały małżeń-
stwa;
- odpis skrócony aktu małżeństwa;
- dwie wyraźne i jednakowe fotografie 

o wymiarach 35 x 45 mm, odzwiercie-
dlające aktualny wizerunek osoby, któ-
rej wniosek dotyczy, przedstawiające 
tę osobę bez nakrycia głowy i okularów 
z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby 
ukazywały głowę w pozycji lewego pół-
profilu i z widocznym lewym uchem,  
z zachowaniem równomiernego oświe-
tlenia twarzy.

Do wniosku o ponowne wydanie dowodu 
osobistego nie załącza się odpisu aktu 
stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte  
w dowodzie osobistym nie uległy zmia-
nie, a w dokumentacji dowodowej znaj-
dują się te odpisy lub dokumenty te 
zostały sporządzone w urzędzie stanu cy-
wilnego miejsca, w którym osoba ubiega 
się o wydanie dowodu osobistego.

Obecnie dowody osobiste wydawane są 
nieodpłatnie.

Nieważny dowód osobisty nie spełnia 
swoich funkcji, czyli nie potwierdza na-
szej tożsamości i obywatelstwa. Nie za-
łatwimy żadnych spraw w urzędzie czy na 

poczcie, możemy mieć 
problem z uzyskaniem kredytu 
bankowe- go czy dokonaniem zakupu 
ratalnego. Nieważny dowód osobisty nie 
uprawnia również do przekraczania gra-
nic państw członkowskich Unii Europej-
skiej.

Jednocześnie informuję, że dowód oso-
bisty wydany osobie, która w dniu skła-
dania wniosku ukończyła 65 rok życia, 
jest ważny na czas nieoznaczony.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewi-
dencji ludności i dowodach osobistych  (Dz.U-
.z 2006r., Nr 139, poz. 993 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lute-
go 2009 roku w sprawie wzoru dowodu oso-
bistego oraz trybu postępowania w sprawach 
wydawania dowodów osobistych, ich unie-
ważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. 
z 2009r., Nr 47, poz. 384).

Kierownik 
Wydziału Spraw Obywatelskich

 mgr inż. Magdalena Zagórska

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI  
SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO

I N F O R M A C J A
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 r. Wydział Spraw Społecznych 
zostanie przeniesiony do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Wydział Spraw Społecznych rozpatruje i rozstrzyga w sprawach:
- zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków  
z tytułu urodzenia dziecka, dodatków mieszkaniowych.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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W połowie października dobiegły koń-
ca, prace związane z przebudową 
placu zabaw na terenie parku przy-
pałacowego opracowaną przez Biuro 
Projektowe Aramix z Sokołowa Podla-
skiego. Inwestycja obejmowała II etap 
czyli budowę części sektora dla dzieci 
starszych, system telewizji dozoro-
wanej oraz oświetlenie. Wykonawcą 
inwestycji było Przedsiębiorstwo Re-
alizacji Robót Drogowych „DROG-BUD”  
z Mińska Mazowieckiego. Budowa 
trwała 2 miesiące i została pomyślnie 
zakończona zgodnie z wyznaczonym 
terminem.

       Układ przestrzenny placu zabaw 
został wykonany na podstawie Projektu 
rewaloryzacji i adaptacji Parku Przypała-
cowego w Mińsku Mazowieckim, zatwier-
dzonego wcześniej przez Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie 
- Delegaturę w Siedlcach. 

       Plac zabaw dla dzieci starszych 
zaprojektowano i wykonano w formie 
pierścienia otaczającego piaskownicę  
i sektor dzieci młodszych. Wszystkie ele-
menty powiązane są układem komuni-
kacyjnym zarówno między sobą, jak też  
z pozostałą częścią parku. Komunikację 
stanowią nawierzchnie alejek z kostki 

betonowej. Główna alejka w kształcie 
okręgu otaczającego plac zabaw stano-
wi ciąg pieszo-jezdny, umożliwiający 
dojazd służbom komunalnym. Nieregu-
larne alejki łączą ciąg komunikacyjny 
zewnętrzny z wewnętrzną częścią placu 
zabaw. 
 W obrębie placu zabaw dla 
dzieci starszych zostały wykonane nastę-
pujące nawierzchnie: 
- ciąg pieszo-jezdny - okręg zewnętrzny 
o szerokości 4,0m
- alejki piesze, promieniste, nieregular-
ne, łączące okręg zewnętrzny z sekto-
rem dzieci młodszych o szerokości 1,5 m
 - płaszczyzny pod projektowane urzą-
dzenia zabawowe

        W celu zwiększenia bezpieczeństwa 
korzystania z urządzeń zabawowych 
zaprojektowano cztery płaszczyzny na-
wierzchni bezpiecznych, syntetycznych. 
Pozostały teren zaprojektowano w for-
mie trawników dywanowych i grupo-
wych obsadzeń krzewów ozdobnych. 
Ich realizacja jak i montaż urządzeń 
zabawowych nastąpi w roku przyszłym. 
Z uwagi na lokalizację placu zabaw na 
terenie parku zabytkowego prioryte-
tem było wkomponowanie istniejącego 
drzewostanu w niniejszy obiekt, a także 
zabezpieczenie drzew na czas prowadze-

nia robót, w tym ochrona  
i zabezpieczenie systemów 
korzeniowych. Część drzew 
mniej wartościowych zo-
stała usunięta na podstawie 

stosownej decyzji Konserwatora Zabyt-
ków.

                 W celu zwiększenia bezpieczeństwa 
na placu zabaw wykonano system tele-
wizji dozorowanej czyli tzw. monitoring 
oraz system nagłośnienia alarmowego. 
Składa się on z zainstalowanych 8 kamer 
oraz 4 głośników. Centrum dozorowania 
znajduje się w pałacu. Zostało ono cał-
kowicie przebudowane i unowocześnione 
a także zintegrowane z monitoringiem 
wokół i wewnątrz budynku. Wykonawca 
zadbał o jakość materiałów, urządzeń  
i montażu zgodnie z dokumentacją pro-
jektową, specyfikacją i sugestiami inwe-
stora. 
    Wykonano również nowe oświe-
tlenie placu zabaw na podstawie od-
rębnej dokumentacji. W tym celu 
zamontowano 21 latarń stylowych 
firmy ROSA typ S-31 w zewnętrz-
nej warstwie z tworzywa sztucznego  
z zastosowaniem opraw zgodnych z pro-
jektem i dostosowanych do estetyki jaką 
tworzą latarnie wcześniej zamontowane 
na terenie wokół pałacu.

        W celu zabezpieczenia przed zwie-
rzętami dodatkowo wykonano wokół 
pierścienia placu zabaw dla dzieci młod-
szych ogrodzenie metalowe z 4 zamy-
kanymi furtkami. Budowę ostatecznie 
zakończy kolejny trzeci etap, który prze-
widywany jest wczesną wiosną.  

                Hanna Markowska, 
dyrektor MDK

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Plac zabaw w miejskim parku
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ku Uchwała Nr XIII/109/11 Rady Mia-

sta Mińsk Mazowiecki dnia 21 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie uchy-
lenia uchwały w sprawie zwolnień 
z podatku od nieruchomości z tytu-
łu utworzenia nowych miejsc pracy 
na terenie miasta Mińsk Mazowiecki 

Uchwała ta, uchyla uchwałę Nr 
XVII/210/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiec-
ki z dnia  29 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 99, poz. 2407), która pozostaje  
w sprzeczności z aktualnie obowiązują-
cymi przepisami aktów prawnych regu-
lujących zasady udzielania pomocy pu-
blicznej. 

Uchwała Nr XIII/108/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki dnia 21 października 
2011 r. w sprawie dopuszczenia zapła-
ty podatków i opłat stanowiących do-
chody budżetu miasta kartą płatniczą 

Na mocy powyższej uchwały dopuszcza 
się zapłatę podatków i opłat, stanowią-
cych dochody budżetu Miasta Mińsk Ma-
zowiecki , kartą płatniczą. 

Uchwała Nr XIII/100/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki dnia 21 paździer-
nika 2011 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych 

Uchwała ta, wprowadza następujące 
zmiany w uchwale Nr III/12/2002 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 grud-
nia 2002 r. w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od środków transpor-
towych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 320, poz. 
8838 z późn. zm.):
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Od samochodu ciężarowego o do-
puszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 
– 600,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  
– 1 000,00 zł,
c) powyżej 9 ton do 12 ton – 1 200,00 zł”,
2) w załączniku nr 1 do uchwały, w wier-
szu 17 i 18 kwotę „2 452,80” zastępuje 
się kwotą 
„2 560”,
3) w załączniku nr 2 do uchwały:
a) w wierszu 5 kwotę „1 936,29” zastę-
puje się kwotą „2 023”,
b) w wierszu 8 kwotę „2 505,15” zastę-
puje się kwotą „2 660”,
4) w załączniku nr 3 do uchwały, w wier-
szu 9 kwotę „1 770” zastępuje się kwotą 
„1 774”

Uchwała Nr XIII/104/11 w sprawie 
uchwalenia Miejskiego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki 
na 2012 rok  

Podstawowe kierunki działań określo-
ne w Miejskim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
Miasta Mińsk Mazowiecki na 2012 rok 
odpowiadają zadaniom nałożonym na 
gminy przepisami ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi, a także ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii. 

Miejski Program określa lokalną stra-
tegię w zakresie profilaktyki oraz 
minimalizacji szkód społecznych  
i indywidualnych wynikających z uży-
wania alkoholu i zażywania narkotyków.   
Ponadto Program zakłada wielostronne 
oddziaływania, których głównym celem 
jest zapobieganie powstawaniu nowych 
problemów związanych z alkoholem  
i narkotykami, zmniejszenie rozmia-
rów szkód związanych z już występu-
jącymi problemami uzależnień oraz 
tworzenie warunków do zwiększania 
potencjału podmiotów lokalnych pro-
wadzących działalność w tej sferze.  

Rada Miasta w podjętych uchwałach od 
Nr XIII/110/11  do Nr XIII/120/11 wyra-
ziła zgodę na to, aby Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki dokonał przedłużenia 
do 31 grudnia 2012 r. okresów dzierża-
wy stanowisk garażowych: oznaczonych 
numerami porządkowymi 1, 2, 3, 5 i 14 
zlokalizowanych na części miejskiej dział-
ki gruntu Nr 4622/11 oraz oznaczonych 
numerami porządkowymi 9, 11, 18, 20, 
22 i 23 zlokalizowanych na części miej-
skiej działki gruntu Nr 1381, położonych  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Granicznej.

Uchwała NR XIII/105/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki dnia 21 listopada 
2011 r. w sprawie warunków i trybu fi-
nansowania rozwoju sportu

W dniu 16 października 2010 r. weszła 
w życie nowa ustawa z dnia 25 czerw-
ca 2010 r. o sporcie, (Dz. U nr 127, poz. 
857). Ustawa o sporcie wprowadza nowe 
rozwiązania prawne i ujednolica do-
tychczasowe zapisy ustawy o kulturze 
fizycznej oraz ustawy o sporcie kwalifi-
kowanym. Nowa ustawa zmieniła defini-
cję sportu, a także przepisy dotyczące 
finansowania klubów sportowych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, 
wskazując wprost, że „Tworzenie warun-
ków, w tym organizacyjnych, sprzyjają-

cych rozwojowi sportu stanowi zadanie 
własne jednostek samorządu terytorial-
nego”. Umożliwiono samorządowi możli-
wość finansowania sportu na warunkach  
i w trybie określonym w uchwale orga-
nu stanowiącego, z tym, że organ musi 
wskazać cel publiczny, który jednost-
ka samorządu terytorialnego zamierza 
osiągnąć. Taki cel to m.in. poprawa 
warunków uprawiania sportu przez za-
wodników lub zwiększenie dostępności 
społeczności lokalnych do działalności 
sportowej. 

Ustawa określa katalog zadań, na które 
będzie mogła zostać przeznaczona dota-
cja z budżetu jednostki samorządu tery-
torialnego. Katalog ten określony został 
w taki sposób, aby jednostki w miarę 
posiadanych odpowiednich środków fi-
nansowych mogły zabezpieczyć funkcjo-
nowanie klubu w podstawowym zakresie 
jego działalności.

Uchwała Nr XIII/103/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 
2011 r. w sprawie uchwalenia Wielo-
letniego Programu współpracy Miasta 
Mińsk Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na lata 2012 – 2016 

Przyjęcie Wieloletniego Programu współ-
pracy Miasta Mińsk Mazowiecki z or-
ganizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego 
w latach 2012 – 2016 wynika z zapisów 
art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 
1536 ze zm.). 

Ustawa ta nakłada na organy administra-
cji publicznej obowiązek realizacji za-
dań ze sfery publicznej, we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na zasadach pomoc-
niczości, suwerenności stron, partner-
stwa, efektywności, uczciwej konkuren-
cji i jawności (art. 5 ust. 3 przywołanej 
ustawy). Duże znaczenie w tej kwestii 
ma art. 5a ust. 2 cytowanej ustawy, 
który umożliwia organowi stanowiące-
mu jednostki samorządu terytorialne-
go uchwalenie wieloletniego programu 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.

Program w czytelny sposób określa cele, 
zakres i formy współpracy pomiędzy 
samorządem Miasta Mińsk Mazowiecki, 
a organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność 
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ul. Konstytucji 3-go Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. (25) 759 53 00 - centrala, 
tel. (25) 759 53 11 - sekretariat, 

fax: (25) 758 40 25

boi@umminskmaz.pl, 
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minskmaz.bip-gov.info.pl 
www.minsk-maz.pl

Godziny pracy Urzędu Miasta: 
w poniedziałki, wtorki i czwartki 

w godz. od 8.00 do 16.00, 
w środy w godz. od 8.00 do 17.00 
w piątki w godz. od 8.00 do 15.00 

Kasa Urzędu Miasta czynna jest:
w poniedziałki, wtorki i czwartki 

w godz. od 8.00 do 15.15 
w środy w godz. od 8.00 do 16.15 
w piątki w godz. od 8.00 do 14.15

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

pożytku publicznego. Zawiera także za-
sady oceny przez Komisję Konkursową 
składanych na realizację zadań publicz-
nych ofert. Tryb powoływania, zasady 
działania i skład osobowy komisji, skład 
której będzie tworzyło po 3. przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych i przed-
stawicieli Burmistrza Miasta, określi Bur-
mistrz Miasta w odrębnym zarządzeniu. 
Dla tego celu sporządzona została lista 
przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych, spośród których wybierane będą 
osoby do składu Komisji.

Program uwzględnia różne formy i me-
tody realizacji zadań publicznych Miasta 
przez organizacje pozarządowe i inne 
uprawnione podmioty, w tym min. dzia-
łań z zakresu szeroko pojętej edukacji, 
kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji 
oraz pomocy społecznej. 

Uchwała NR XIII/101/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki dnia 21 listopada 
2011 r. w sprawie określenia trybu 
postępowania o udzielenie dotacji  
z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki 
podmiotom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych i niedziałającym 
w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej 
rozliczenia oraz kontroli wykonywania 
zadania

Dla umożliwienia udzielania dotacji  
z budżetu Miasta na zadania gminy inne 
niż określone w ustawie o pożytku pu-
blicznym i o wolontariacie, powierzone 
do realizacji podmiotom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych i nie-
działających w celu osiągnięcia zysku, 
koniecznym jest wypełnienie ustawowej 
kompetencji organu stanowiącego, za-
wartej w art. 221 ust. 4 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  
z późn. zm).

Powyższa uchwała normuje:
1) tryb postępowania o udzielenie dota-
cji, 
2) sposób  jej rozliczenia,
3) sposób kontroli wykonywania zlecone-
go zadania, 
4) przy jednoczesnym wskazaniu za-
chowania zasad jawności postępowania  

o udzielenie dotacji i jej rozliczenia, wy-
czerpując delegację ustawową zawartą 
w cytowanej  wyżej normie prawnej.

 
Uchwała NR XIII/102/11  Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopa-
da 2011 r. w sprawie nadania Statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mińsku Mazowieckim

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Mińsku Mazowieckim określa 
podstawowe zasady działania tej jed-
nostki, w tym przedmiot działalności. 
Uzasadnieniem podjęcia tej uchwały 
jest potrzeba zapisania zadań, które 
obecnie stanowią przedmiot działalności 
tej jednostki i nie są ujęte w Statucie 
oraz określenie tych zadań, które będą 
realizowane przez Ośrodek od 1 stycz-
nia 2012 roku. Planowane jest przenie-
sienie zadań ze sfery spraw społecznych 
(dodatki mieszkaniowe, świadczenia 
rodzinne, świadczenia alimentacyjne) 
realizowanych dotychczas przez Wydział 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta do 
właściwości Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Burmistrz Miasta lub Zastępca Burmistrza przyjmują interesantów
w każdą środę w godz. 12.00-17.00. 

W każdą pierwszą środę miesiąca od dnia 1 stycznia 2012 r.
przyjmowani będą interesanci  

w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową.

Uprzejmie informujemy, 
że korespondencję

do Radnych Rady Miasta  
Mińsk Mazowiecki

można kierować na adres 
e-mail:

radamiasta@umminskmaz.pl 

W sprawach dotyczących 
Rady Miasta

można kontaktować 
się pod nr. tel.: 

(25) 758 33 35, 759 53 39.

Przewodniczący Rady Miasta 
oraz Wiceprzewodniczący
pełnią dyżury w  Urzędzie 

Miasta w pok. nr 117
w każdy poniedziałek 
w godz. 13.00-14.00,

natomiast  radni pełnią dyżury,
w każdą środę

w godz. 15.00-17.00,
tel. (25) 759 53 72 

Najbliższa Sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, 
planowana jest na 19 grudnia 2011 roku 
w sali nr. 101 Starostwa Powiatowego

Pełna treść uchw
ał Rady M

iasta oraz załączniki do uchw
ał, znajdują się do w

glądu na stronie internetow
ej 

BIP  U
rzędu M

iasta w
w

w
.m

inskm
az.bip-gov.info.pl oraz w

 Biurze Rady M
iasta p. 116 w

 U
rzędzie M

iasta.
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Dziesiąta, jubileuszowa, Społeczna 
Kwesta Cmentarna na Rzecz Ratowa-
nia Zabytkowych Nagrobków znajdu-
jących się na cmentarzu parafialnym 
w Mińsku Mazowieckim zakończyła się 
zebraniem rekordowej sumy pieniędzy 
wynoszącej 15 001, 60zł. 
 Zebrane środki umożliwią dofi-
nansowanie odnowienia dwóch pomników 
nagrobnych: Wandy Walerii z Wasilewskich 
Bissen i Aleksandra Skrzyszowskiego. W rolę 
kwestarzy, w czasie przedsięwzięcia zorgani-
zowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Miń-
ska Mazowieckiego, wcieliło się tym razem 
ponad czterdzieści osób. Każda z nich przez 
około godzinę czasu pełniła dyżur u wrót 
cmentarza parafialnego i komunalnego w Miń-
sku Mazowieckim zachęcając przechodzące 
osoby do wrzucania do puszek datków na rzecz 
odnawiania mińskich, zabytkowych, nagrob-
ków. – Muszę przyznać, że w tym roku ludzie 
rzucali jak rzadko kiedy. Były momenty, że 
ustawiali się w kolejce do puszki. Miło było 
popatrzeć jak mińszczanie angażują się w 
tą akcję – podkreślił jeden z kwestarzy 
Adam Szczepaniak. Podobnie jak w latach 
ubiegłych osoby przekazujące pieniądze 
na szczytny cel jakim niewątpliwie jest 
ratowanie nagrobków otrzymywały pa-
miątkowe pocztówki. Zawierały one 
lotnicze spojrzenie na mińską nekro-

KULTURA

polię oraz przedstawiały pomnik nagrobny Wandy 
Walerii z Wasilewskich Bissen, który jest odnawia-
ny w bieżącym roku z inicjatywy TPMM. 

 Wtorkową, 1 listopada, kwestę 
wsparli również Poligrafia Wydawnic-
two „Żelazo”, stojedzka firma Akpud, 
Agencja Reklamowa Jankowski Media, 

Marek Łodyga i mińskie tygodniki: „Nowy 
Dzwon”, „Co słychać?” i „Lokalna”. 

  W 2011 roku kwestarzami  
w czasie mińskiej X Społecznej Kwesty Cmen-
tarnej na Rzecz Ratowania Zabytkowych Na-
grobków byli: Barbara Sosnowska – Dzienio, 
Ewa Borkowska, Lilla Kłos, Elżbieta Rozpa-
rzyńska, Hanna Gnich, Małgorzata Gierdal, 
Krystyna Milewska – Stasinowska, Aleksandra 
Wicik, Elżbieta Janke, Joanna Wilczak, Elżbie-
ta Dunajewska, Małgorzata Gutowska – Adam-
czyk, Barbara Szczepanik, Monika Rozalska, Le-
ontyna Sprzątczak, Paulina Szyjanowicz, Milena 
Bakuła, Urszula Ćwiek, Paulina Komorowska, 
Anna Kowalczyk, Paulina Zagórska, Klaudia Ja-
kubiak, Robert Ślusarczyk, Michał Góras, Piotr 
Wojdyga, Mariusz Dzienio, Mirosław Krusie-
wicz, Grzegorz Wyszogrodzki, Adam Szcze-
paniak, Dariusz Mól, Robert Smuga, Marcin 
Jakubowski, Daniel Gągol, Andrzej Gągol, 
Radosław Gromski, Leszek Polkowski, An-
drzej Soćko, Wojciech Bednarczyk, Robert 
Gałązka, Jerzy Gryz, Zbigniew Grzesiak, 
Łukasz Lipiński, Michał Rogala i Marek No-
wicki (kolejność przypadkowa).   

REKORDOWA KWESTA Z TPMM

Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, 
Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Sien-
nicy, Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka w Mińsku Mazowieckim, 
Centrum Kształcenia Praktycznego im. Mariana 
Benko w Mińsku Mazowieckim, Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego z Okuniewa.  
  Przegląd uświetniły występy  Chóru Kame-
ralnego Oddziału Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Mińsku Mazowieckim i reaktywowanej 
grupy „ Jakub i  kompanija cała”.
      Na widowni nie zabrakło przedstawicieli 
władz lokalnych. Obecni byli Starosta Miński 
Antoni Jan Tarczyński, Wicestarosta Krzysztof 
Płochocki, Przewodniczący Komisji Oświaty 
Powiatu Mińskiego Daniel Milewski, Radni Po-

wiatu i Miasta- tym razem nie zachowali jed-
nak „powagi urzędu”, śmiali się od ucha do 
ucha, bili brawo i śpiewali z zespołami znane 
piosenki. Rozpoczynający  VI Przegląd Piosenki  
Starosta Miński Antoni  Jan Tarczyński wyraził 
swoje uznanie dla talentu i zapału nauczycieli, 
a także przekonanie, że impreza , służąca inte-
gracji środowiska nauczycielskiego w powiecie 
mińskim, jest bardzo cennym punktem kalen-
darza imprez. Fundatorami nagród był Starosta 
Miński, ZNP oddział w Mińsku Mazowieckim, 
Firma ELITMAT, Firma VIDOM, Studium Języków 
Obcych w Mińsku Mazowieckim. Patronat Me-
dialny: Tygodnik Co Słychać, Mazowiecka TV, 
Życie Siedleckie. 
      No i jeszcze jedno: będzie kolejny prze-
gląd, bo i nauczyciele i widownia żegnali się 
stwierdzeniem: „do zobaczenia za rok”.

25 listopada 2011r. w Miejskim Domu Kultury 
w Mińsku Mazowieckim odbył się VI Przegląd 
Piosenki dla Nauczycieli Powiatu Mińskie-
go, którego organizatorami są: Zespół Szkół  
Zawodowych nr 2 im. Powstańców War-
szawy oraz Miejski Dom Kultury w Mińsku  
Mazowieckim. Impreza objęta jest patrona-
tem Starosty Mińskiego.

          O wyjątkowości imprezy świadczy wprost 
familiarna atmosfera panująca wśród publicz-
ności wypełniającej po brzegi salę widowisko-
wą i nauczycieli występujących na scenie. Ser-
deczne powitania, rozmowy, żarty świadczyły 
o tym, że spotkali się ludzie sobie życzliwi, 
którzy gotowi są do wspólnej zabawy pozba-
wionej niezdrowej rywalizacji. Z przyjemno-
ścią można było obserwować, że  za kulisami 
artyści pomagali sobie w przygotowaniach do 
występu: pożyczali szminki i spinki, bili brawo, 
podtrzymywali na duchu tych, którzy występo-
wali na scenie. Cel, który przyświecał ZSZ nr 2- 
pomysłodawcom Przeglądu- został osiągnięty: 
impreza integruje środowisko nauczycielskie 
naszego powiatu i pozwala pokazać uczniom  
i rodzicom prawdziwą,  rozpromienioną uśmie-
chem „ ludzką belferską twarz” 
     Nauczyciele występujący na scenie do-
wiedli, że obdarzeni są licznymi talentami  
i ogromnym poczuciem humoru, toteż publicz-
ność bawiła się świetnie i nikt w ten listopado-
wy wieczór nie spieszył się do domu- impreza, 
która miała trwać, zgodnie z przewidywaniami 
organizatorów, półtorej godziny, zakończyła 
się po godzinach trzech.
       W przeglądzie wzięły udział zespoły  
z następujących placówek oświatowych: Ze-
społu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Warszawy w Mińsku Mazowieckim, Zespołu 

VI POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DLA NAUCZYCIELI

Tomasz Adamczak 
Fot. z arch. TPMM

Tomasz Płochocki
Fot. z arch. ZS Nr1
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Dnia 14 listopada, w  175. rocznicę 
urodzin E. M. Andriollego w Muzeum 
Ziemi Mińskiej odbyła się uroczystość 
otwarcia wystawy  pt. „Młodzież z Ma-
zowsza tropami Andriollego”. Prace 
można ogladać do 31 grudnia. 
           Związki  Michała Elwiro Andriol-
lego z Mińskiem Mazowieckim oraz połu-
dniowo - wschodnim Mazowszem zostały 
w ostatnich latach w różnorodny sposób 
zaznaczone  - Andriolli stał się patronem 
wielu instytucji i placówek naszego re-
gionu, zainicjowano wiele działań mają-
cych na celu promowanie i upowszech-
nianie wiedzy o życiu i dorobku artysty 
oraz zachowanie śladów Andriollego na 
Mazowszu. 
 Również w  Liceum Plastycznym 
w Mińsku Mazowieckim podjęto szereg 
działań majacych na celu przyblizenie 
sylwetki tego malarza, artysty, archtekta 
społecznosci szkolnej.
      Zostały zorganizowane liczne kon-
kursy szkolne inspirowane życiem i twór-
czością Andriollego, doskonalące swoje 
umiejętności malarskie, rysunkowe i fo-
tograficzne. 
 W październiku, na czele  
z przewodnikiem PTTK – panią Joanną Ja-
nicką odbyła się wędrówka  otwockim szla-
kiem Andriollego, z której powstał materiał  
fotograficzny o archiekturze świdermajer. 
Tematyką tegorocznego wojewódzkiego 
konkursu ilustratorskiego były Ilustracje 
do dzieła Adama Mickiewicza „Pan Tade-
usz”. W ten sposób uczniowie włączyli się  
w obchody roku Andriollego. 

 Poza murami naszej szkoły,  
w Muzeum Ziemi Mińskiej,  podsumowa-
no  nasze całoroczne  dokonania   arty-
styczne  na wystawie MŁODZIEŻ  Z MA-
ZOWSZA ŚLADAMI ANDRIOLLEGO. 
 
PODZIĘKOWANIE
         Uczniowie Liceum Plastyczne-
go dziękują nauczycielom - opieku-
nom  artystycznym, Radzie Rodziców 
za ufundowanie nagród oraz organi-
zatorom Roku Andriollego za pomoc  
i wsparcie w organizacji przedsię-
wzięcia - p. Leszkowi Celejowi - dy-
rektorowi Muzeum Ziemi Mińskiej,  
p. Joannie Janickiej - prezesowi  
O. PTTK w Mińsku Mazowieckim,  
p. Robertowi Lewandowskiemu – pre-
zesowi Fundacji Adriollegow Otwocku. 
     

TROPAMI ANDRIOLLEGO
Młodzież z Liceum Plastycznego w Mińsku 
Mazowieckim tropami Andriollego - wystawa  
artystyczna  w Muzeum Ziemi Mińskiej

 W  kwietniu 2012 roku odbę-
dzie się jubileusz  20. lecia Liceum 
Plastycznego. Postać ilustratora na 
stałe wpisze się w życie szkoły po-
przez nadanie Liceum Plastycznemu  
w Mińsku Mazowieckim im. M. E. An-
driollego.  

Joanna Janicka 
Fot. z arch. MZM



18 MIM listopad 2011www.minsk-maz.pl

że jest to świetnie przygotowany prze-
gląd od strony organizacyjnej, mimo, że 
jest to stosunkowo młode wydarzenie, 
to ma już swoją wysoką renomę - dodał 
juror.

- Najważniejsze, że młodzi ludzie sta-
rają się i próbują dorównać – z różnym 
co prawda skutkiem - do wykonawców, 
których piosenki śpiewają - ocenił kon-
kursowe występy zasiadający w jury 
Rafał Jędrzejczyk z Piwnicy pod Bara-
nami. - Próba naśladownictwa jeden do 
jednego przeważnie nie najlepiej się 
kończy, próba własnej interpretacji zna-
nych przebojów Piwnicy - nieco lepiej, 
no i swoje autorskie piosenki  - i tu faj-
ne zaskoczenie kilka razy - tłumaczył. 
- Dużo jeszcze błędów technicznych, 
ale to są młodzi ludzie, startują dopie-

ro, mają przed sobą jeszcze kilka lat na 
naukę - dodał. Ten wybitny aktor Stare-
go Teatru w Krakowie zauważył jeszcze 
inną rzecz. - Strasznie smutni są młodzi 
ludzie, nie wiem dlaczego, to mnie prze-
raża, czy to takie złe czasy, czy to taka 

TEMAT NUMERU

Trzydniowe święto muzyki i sztuki, 
jakim niewątpliwie był III Przegląd 
Piosenki Poetyckiej im. Piotra Skrzy-
neckiego to wydarzenie, obok które-
go nie można było przejść obojętnie, 
a jego wysoki poziom artystyczny 
umożliwił odbiorcom uczestnicze-
nie w wydarzeniu unikalnym w skali 
kraju.

Ponad półwieczny dorobek Piwnicy 
pod Baranami stanowi niezaprzeczal-
ną wartość, którą należy kultywować, 
aby inspirowała następne pokolenia 
do rozwijania skrzydeł, uczyła pięk-
na i wrażliwości. Przedsięwzięcie jest 
jedyną tego typu imprezą w kraju, 
której unikalny charakter oraz zaanga-
żowanie krakowskiej Piwnicy pod Bara-
nami wraz z prestiżową nagrodą, jaką 
jest występ w siedzibie Kabaretu, są na 
krajowej liście festiwali i przeglądów 
przedsięwzięciem niepowtarzalnym.

W związku z przypadającą w tym roku 
75. rocznicą urodzin Wiesława Dymne-
go,  tegoroczna edycja poświęcona była 
właśnie jego twórczości – twórczości ar-
tysty niekonwencjonalnego i  renesan-
sowo uzdolnionego. Plastyka, aktora, 
scenarzysty filmowego, poety, prozaika, 
satyryka, ale nade wszystko współtwórcy  
i filau krakowskiego kabaretu Piwnica 
pod Baranami.

Przegląd rozpoczęły 3 listopada warsz-
taty wokalne dla uczestników, które 
poprowadziła Magdalena Turowska oraz 
wernisaż wystawy rysunków Wiesława 
Dymnego. Ekspozycję uzupełniły unika-
towe zdjęcia z planów filmowych (Filmo-

teka Narodowa) oraz film według scena-
riusza Dymnego „Koty budujące maszyny 
latające”.

Drugiego dnia Przeglądu, 4 listopada 
odbyły się przesłuchania konkursowe.  
W jury tegorocznej edycji zasiedli: Tere-
sa Drozda, Rafał Jędrzejczak, Jan Popra-
wa, Leszek Wójtowicz i Robert Zapora. 
W  konkursie wzięło udział 12 wykonaw-
ców z całego kraju, wśród nich były dwa 
zespoły. Ich zadaniem było przedstawie-
nie dwóch utworów – jednego z reper-
tuaru Piwnicy pod Baranami i drugiego 
dowolnego, mogła być to nawet kom-
pozycja własna. Uczestnicy przesłuchań 
w większości mieli już za sobą występy 
sceniczne, a nawet mogli pochwalić się 
zwycięstwami w różnych festiwalach 
i przeglądach piosenki. - Towarzyszą 
nam spore emocje, poziom jest wysoki 
- mówiła na gorąco po występie Karolina 
Wojtko z Wrocławia - cieszę się, że mogę 
być na scenie, obcować z publicznością, 
to nowe i mobilizujące doświadczenie, 
na pewno ważny punkt w moim arty-
stycznym życiorysie - dodała.

Piwnica pod Baranami jest fundatorem 
pierwszej prestiżowej nagrody jaką jest 
występ laureata w siedzibie Kabare-
tu. Oprócz nagród finansowych i wyżej 
wspomnianej pierwszej nagrody, dodat-
kowo Jan Poprawa, ma prawo przyznania 
nagrody specjalnej jaką jest kwalifika-
cja do udziału w Studenckim Festiwalu 
Piosenki w Krakowie. Trzecią nagrodą 
specjalną jest wydanie płyty promocyj-
nej laureata. - Trzecia edycja Przeglądu 
Piosenki Poetyckiej im. Piotra Skrzynec-
kiego w piękny sposób utrwala pamięć 
patrona imprezy, jak też skupia zainte-
resowanie młodych artystów z całej Pol-
ski - z zadowoleniem pokreślił przewod-
niczący jury Jan Poprawa. - Chcę dodać, 

III PRZEGLĄD PIOSENKI POETYCKIEJ    IM. PIOTRA SKRZYNECKIEGO
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poza żeby przeżywać – zastanawiał się. 
- Trudno pewnie mając 20 lat oddać na-
strój piosenki, którą napisali i wykonują 
dużo starsze osoby. Czasem ta zbitka nie 
wychodzi zbyt dobrze, czasem śmiesz-
nie. Ale jeszcze raz podkreślę, dobrze że  
młodzi ludzi garną się do takiej piosenki. 

III PRZEGLĄD PIOSENKI POETYCKIEJ    IM. PIOTRA SKRZYNECKIEGO

Piosenki, która ma po drodze kilkanaście 
funkcji. Niekoniecznie farbują włosy na 
czerwono, nietrafiając w dźwięki chwalą 
się jeszcze że na tym pieniądze robią - 
do białej gorączki mnie to doprowadza 
- powiedział.

Ostatecznie jury przy-
znało dwa równorzęd-
ne wyróżnienia dla 
Alicji Bąk z Mińska 
Mazowieckiego i Aga-
ty Struzik z Warszawy. 
Również dwie rów-
norzędne trzecie nagrody przyznano 
Agacie Grześkiewicz z Olsztyna i zespo-
łowi „Lepsze Jutro” z Wiśniewa (pow. 
miński). Druga nagroda oraz nagroda 
specjalna - nominacja do finału 48 Stu-
denckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie  
w 2012 r przypadły Agnieszce Świgut  
z Warszawy. Bezkonkurencyjna jednak  
okazała się Marta Ledwoń z Warszawy, 
która zdobyła pierwszą nagrodę i nagro-
dę specjalną, którą jest występ w Piwni-
cy pod Baranami.

Trzydniowy festiwal zakończyła 5 listo-
pada uroczysta Gala Finałowa, podczas 
której ogłoszone zostały wyniki. Lau-
reaci, z nieco już mniejszym stresem, 
jeszcze raz wystąpili przed publicznością 
licznie zgromadzoną w auli Zespołu Szkół 
nr 1. Po koncercie laureatów rozpoczął 
się wyczekiwany występ Piwnicy pod 
Baranami zatytułowany „Na naszej wy-
spie…Wiesław Dymny”. Widzowie mogli 
nie tylko usłyszeć najważniejsze teksty 
wpisane na stałe do kanonu kultury pol-
skiej – jak choćby „Czarne anioły” czy 
„Konie apokalipsy, ale również zobaczyć 
wspaniałe multimedialne widowisko. 

- Jestem szczęśliwy, że tu w Mińsku po 
raz trzeci odbywa się festiwal im. Piotra 
Skrzyneckiego – z zadowoleniem podkre-
ślał Leszek Wójtowicz, poeta i pieśniarz, 
członek Piwnicy pod Baranami. - A to dla-
tego że Piwnica pod Baranami była, jest 
i będzie oazą pięknego słowa i pięknej 
muzyki. Miałem przyjemność wysłuchać 
paru naprawdę ciekawych interpretacji 
piosenek z okolic, jak i z samej Piwnicy. 
Widziałem bardzo duży zapał młodych 
ludzi, którzy próbowali opisać świat po-
przez te piosenki i poprzez swoją wraż-
liwość, przyznaję, dwa razy się bardzo 
wzruszyłem. To dobrze, że w tych wa-
riackich czasach szmiry i głupoty młodzi 
artyści chcą śpiewać takie piosenki, ta-
kie ballady, powiedzmy to sobie szczerze 
- bardzo trudne, ale znakomite. Wszyst-
kim uczestnikom ogromnie gratuluję 
i życzę dalszych sukcesów, oby tak da-
lej - powiedział na zakończenie Leszek 
Wójtowicz.

Agnieszka Boruta
instruktor MDK

Fot. z arch. MDK
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

Spotkanie ze Stanisławą Gujską ( Od-
dział dla Dzieci) 
Na Panią Stanisławę Gujską najmłodsi 
czytelnicy mogą zawsze liczyć!  Na  cie-
płe, wesołe i mądre  bajeczki,  wierszyki 
i powiastki.  Na serdeczny  uśmiech  i au-
tograf w książeczce.  Znana już i niezwy-
kle lubiona poetka i pisarka dla dzieci 
kolejny raz odwiedziła Oddział dla Dzieci 
( 25 października 2011) 

„Muzowe spotkanie” z Aleksandrą Ja-
kubowską, autorką  książki „Najpięk-
niejsza”.  
Miłość, przyjaźń i uczciwość w świecie 
polityki, brudnych interesów i nieczy-
stych intencji.  Czy „Najpiękniejsza” , 
powieść Aleksandry Jakubowskiej, byłej 
rzecznik prasowy Rady Ministrów,  wice-
ministra  kultury i szefa gabinetu poli-
tycznego premiera w rządzie Leszka Mil-
lera i  posłanki na Sejm III i IV  kadencji  
to literacka fikcja czy może rozliczenie 
z przeszłością?  Fikcja podarta doświad-
czeniem, że tak czy tak mogło się zda-
rzyć!  Taka odpowiedź padła  z ust au-
torki na kolejnym „Muzowym spotkaniu” 
w MBP 8 listopada.  Natomiast jeśli  pu-
bliczność spodziewała się zobaczyć twar-
dą, wyniosłą i pewną siebie „lwicę lewi-
cy” to srodze się zawiodła, czy   raczej 
mile rozczarowała. Dlaczego? Ba, trzeba 
było do nas wpaść i posłuchać!

„Umarłam ze śmiechu” czyli opowieść 
o wyjątkowej postaci polskiej sceny  
i rozrywki , Hance Bielickiej. 

Wykreowana przez nią postać Dziu-
ni Pietrusińskiej, komentującej polską 
rzeczywistość w słynnych monologach  
towarzyszyła nam przez całe dziesię-
ciolecia. Na spotkaniu 20 października 
2011 przywołał ją we wspomnieniach 
Zbigniew Korpolewski, aktor, reżyser, 
konferansjer, dyrektor, satyryk i autor 
niedawno wydanej  jedynej jak dotąd 
biografii artystki. Wprawdzie ponoć całe 
życie mówiła mu na Pan, ale nikt inny 
nie mógłby stworzyć takiej książki : jak 
napisał Wojciech Malajkat  Zbigniew 
.Korpolewski „z właściwą sobie swadą 

dotyka fenomenalnego i niepowtarzalne-
go zjawiska, jakim była Hanka Bielicka. 
[…] przerzuca pomost między czasami, 
w których tworzyła legendarna już dzi-
siaj artystka a dniem dzisiejszym, kiedy 
nie narodziła się żadna jej następczyni”  
/ źródło: www.ksiegarnia.proszynski.pl

Dorota Gellner to jedna z gwiazd lite-
ratury dziecięcej w Polsce, a spotkania 
z nią to nie tylko bezpośredni kontakt  
z „Panią Pisarką”, ale i świetna zaba-
wa, wspólne śpiewanie, animacja . 
Bo przecież słowo pisane można wyrazić 
też muzyką, gestem czy tańcem. Dzieci 
potrafią to doskonale, a pisarze? Trzeba 
przyznać, że nie wszyscy autorzy ksią-
żek dla dzieci nawiązują równie dobry 
kontakt ze swymi czytelnikami.  Widać 
do tego trzeba nie tylko dobrze władać 
piórem ( czy raczej posługiwać się kla-
wiaturą!), ale również zachować w sobie 
tę  otwartość, szczerość i ciekawość, 
jaka cechuje dzieci. Jaka szkoda, że się 
z tego wyrasta!  (15 listopada 2011, Od-
dział dla Dzieci).

Konkursy. Nie ma tygodnia, ba, niemal 
dnia, żeby w Oddziale dla Dzieci nie 
działo się coś ciekawego. 
Spotkania, gry, zabawy, wspólne czyta-
nie, rysowanie, wtorkowe i czwartkowe 
cotygodniowe stałe zajęcia, lekcje bi-
blioteczne to już  „oddziałowa” codzien-
ność. Nikogo nie dziwi kolorowy wąż 
przedszkolaków wspinający się  po scho-
dach do biblioteki. Ich wizyty w oddzia-
le są tym cenniejsze,  że przy obecnej 
aurze rozbieranie się i ubieranie małych 
czytelników trwa czasem równie długo 
jak sam przemarsz „węża” na Piłsudskie-
go 1a.  Jednak jedną z najprzyjemniej-
szych chwil dla „oddziałowych” czytelni-
ków jest z pewnością odbieranie nagród 
zdobytych w różnych konkursach, choć-
by w ostatnim - na najładniejszą zakład-
kę do książki. We wtorek 15 listopada 
laureatów zakładkowych, plastycznych  
zmagań oklaskiwała duża przedszkolna 

publiczność, a nagrody  wręczała pisarka 
Dorota Gellner. 

Audiobooki. Nie masz czasu czytać 
książek? To ich posłuchaj! To hasło do-
tyczy właściwie wszystkich. 

Bo nawet najzagorzalszy zwolennik pa-
pierowej książki nie odmówi włożenia 
płytki do odtwarzacza podczas wielogo-
dzinnej podróży samochodem. Zwłasz-
cza, że lektorami na audiobookach są 
nierzadko najwybitniejsze głosy polskiej 
sceny jak Gustaw Holoubek, Janusz Ga-
jos czy Stanisława Celińska. Książki moż-

na posłuchać podczas sprzątania, 
gotowania, naprawiania samocho-
du, podróży, czekania na autobus. 
Na CD czy MP3. Dla dorosłych to 
kolejny sposób na zajrzenie do 
świata książki i dobry pomysł na   
bajeczkę dla dziecka przed snem: 
bo jeśli akurat mama czy tata nie 
może poczytać na dobranoc lub 
ulubiona bajka gdzieś się zawie-
ruszyła? Rodziców z powodzeniem 
może zastąpić Piotr Fronczewski 
czytający „Przytulanki” czy Maciej 
i Jerzy Stuhr interpretujący  Roz-
śmieszanki, Rozmyślanki, Usypian-
ki , czyli  najpiękniejsze wiersze 
Danuty Wawiłow.  

Audiobooki znajdują się w zbiorach bi-
blioteki od niespełna roku ( 430 tytułów), 
ale już znalazły szeroki krąg odbiorców. 

Elżbieta Sieradzińska
Fot. z arch. MBP
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KULTURA

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
www.mbpmm.pl, email: poczta@mbpmm.pl

INFORMACJA        tel. 25 740 50 86
SEKRETARIAT        tel. 25 740 50 68
WYPOŻYCZALNIA  tel. 25 740 51 67
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MIEJSKA SZKOŁA  
ARTYSTYCZNA

W piątkowy wieczór 18 listopada 2011 
roku, w Sali Koncertowej Miejskiej 
Szkoły Artystycznej odbyła się audycja 
klasy trąbki oraz klarnetu. Uczniowie 
pana Wojciecha Ziółkowskiego i kie-
rownika sekcji instrumentów dętych 
oraz perkusyjnych - Janusza Komu-
dy zaprezentowali niezwykle bogaty 
stylistycznie repertuar, który pomógł 
przenieść się słuchaczom zarówno do 
Włoch z przełomu renesansu i baro-
ku jak i zaprowadził w rejony muzyki 
stricte rozrywkowej H. Manciniego. 

Aleksandra Bodecka wykonała na klar-
necie temat z filmu ’Różowa pantera’ 
należący do kanonu kompozycji znanych  
i niezwykle lubianych przez publiczność. 
Program koncertu został dobrany w taki 
sposób , by odbiorcy mogli poznać za-
równo dźwiękowe jak i techniczne wa-
lory prezentujących się instrumentów. 
Pokazał również zapomniane czasem ob-
licze szkoły, która wraz z zaszczepianiem 
szacunku do muzyki dawnej kultywuje 
również nowoczesne podejście do kom-
pozytorskich dokonań i wychodzi naprze-
ciw potrzebom młodzieży, by obcować  
z muzyką współczesną i rozrywkową. Wraz  

z akompaniamentem fortepianu mo-
gliśmy usłyszeć dzieła kompozytorów 
takich jak A. Dworzak, K.M. Weber, P. 
Czajkowski, J. Brahms , L. Mozart czy G. 
Frescobaldi. 

Przed zgormadzoną publicznością wy-
stąpili: Eryk Filipiak, Łukasz Zakrzewski, 
Rafał Malinowski, Łukasz Sobotka, Mar-
cin Sobotka i Aleksandra Płochocka z kla-
sy trąbki. Wykonania klarnetowe zdomi-
nowane zostały przez płeć piękną, gdyż 
na owym instrumencie usłyszeć mogli-
śmy: Martynę Kłoczeniak, Adriannę Kró-
lak, Bogumiłę Chybicką, Joannę Gomół-
kę, Aleksandrę Bodecką, Dominikę Młot, 
Martę Kurowską i Aleksandrę Rońdę. 

Audycja klasy trąbki i klarnetu dała moż-
liwość uczniom MSA zaprezentowania 
przed szerszą publicznością owoców kil-
kumiesięcznej pracy , co stanowi istotny 
i ważki niezwykle czynnik w zdobywaniu 
dojrzałości wykonawczej i sceniczne-
go doświadczenia. Koncert poprowadził 
Janusz Komuda, zasłużony pedagog, 
członek Zarządu Fundacji Edukacji Arty-
stycznej działającej przy MSA oraz klar-
necista koncertujący w obrębie Mińska 
Mazowieckiego jak i poza nim.  Magister 
Komuda jest absolwentem PSM I stopnia 

w Mińsku Mazowieckim w klasie klarnetu 
profesora Herdera. Od 20 lat z powodze-
niem zajmuje się działalnością pedago-
giczną w MSA I stopnia w Mińsku Mazo-
wieckim, w której zaczął pracować już 
jako uczeń warszawskiej szkoły muzycz-
nej II stopnia im. Józefa Elsnera. Dzięki 
życzliwemu spojrzeniu oraz niezwykłej 
przychylności  Dyrektora MSA  Wenan-
tego Macieja Domagały został przyjęty  
w poczet grona pedagogicznego zaraz po 
zakończeniu nauki w owej szkole. Mimo, 
iż na jego miejscu  znaleźć się mogli  na-
uczyciele klarnetu, którzy  uzyskali już 
dawno tytuł magistra sztuki, Dyrektor 
Domagała postanowił dać szansę swoje-
mu młodemu absolwentowi, który zasilał 
szeregi nauczycielskie również podczas 
pogłębiania muzycznych umiejętności, 
kształcąc się na studiach magisterskich 
oraz zdobywając wcześniej licencjat 
z gry na klarnecie.  Janusz Komuda od 
początku swojej pracy w szkole odnosi 
niemałe sukcesy pedagogiczne. Ucznio-
wie jego biorą bowiem czynny udział 
w  muzycznym życiu MSA, a absolwenci 
współpracują z Miejską Orkiestrą Dętą 
oraz Miejską Orkiestrą Kameralną Miasta 
Mińsk Mazowiecki. 

Jagoda Jabłonowska 
Fot. z arch. MSA

Janusz Komuda

Aleksandra Bodecka

Adrianna Królak
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Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych

Od czterech lat Dyrekcja i zaangażo-
wani pracownicy Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowiec-
kim, są organizatorami Wojewódz-
kiego Przeglądu Szkolnych Zespołów 
Tanecznych. Impreza objęta jest ho-
norowym patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty Karola Sennika, Dy-
rektora Narodowego Centrum Kultury 
Krzysztofa Dudka, Starosty Mińskiego 
Antoniego Tarczyńskiego i Burmistrza 
Miasta Marcina Jakubowskiego. Adre-
satami tanecznej rywalizacji są dzie-
cięce i młodzieżowe grupy taneczne 
oraz formacje cheerleaders działające 
w szkołach podstawowych, gimnazjach 
i szkołach ponadgimnazjalnych woje-
wództwa mazowieckiego. 

 Celem  przeglądu jest: pre-
zentowanie bogatego dorobku zespołów 
tanecznych działających przy szkołach, 
rozwijanie talentów estradowych, bu-
dzenie zainteresowania tańcem jako 
formą spędzania wolnego czasu, umoż-
liwiającą wszechstronne rozwijanie wro-
dzonych zdolności dzieci i młodzieży, 
tworzenie warunków do pełnego, twór-
czego korzystania z dziedzictwa kulturo-
wego własnego kraju i innych narodów, 
integrowanie zespołów z różnych regio-
nów województwa mazowieckiego, pro-
pagowanie między uczestnikami przeglą-
du idei właściwego współzawodnictwa, 
wymiana doświadczeń między szkołami.
 Tegoroczne zmagania konkurso-
we odbyły się 19 listopada. Roztańczone 
szkoły z województwa mazowieckiego 
sprawiły, że pochmurna, jesienna sobota 
zamieniła się w barwne, radosne wido-
wisko. Przybyły do nas grupy i forma-
cje z takich miejscowości jak: Siedlce, 
Pruszków, Mokobody, Wola Rasztowska, 
Kałuszyn, Starogród, Grodzisk, Przesmy-
ki, Kosów Lacki, Łysów, Jeruzal, Kołbiel, 
Marianka i oczywiście Mińsk Mazowiecki. 

Zespoły zaprezentowały bardzo zróżni-
cowane stylowo układy taneczne. Zgro-
madzona publiczność mogła podziwiać 
między innymi: show dance, hip hop, ta-
niec towarzyski, ludowy i układy cheer-
leaders. Jury nie miało łatwego zadania 
przyznając miejsca na podium, mimo iż 
w jego składzie znaleźli się profesjona-
liści tacy jak: Bożena Wojciuk (chore-
ograf Zespołu Ziemi Siedleckiej „Chodo-
wiacy”), Oktawian Zagórski (instruktor 
fitness, hip hop, salsy, zumby), Łukasz 
Czarnecki (tancerz, wielokrotny finali-
sta „Tańca z gwiazdami”) i Zofia Olejnik  
(wieloletni pracownik Kuratorium Oświa-
ty). Ostateczny werdykt przedstawiał się 
następująco:
KATEGORIA WIEKOWA: SZKOŁY PONADGIM-
NAZJALNE
I miejsce – Ekstrim Dance Studio z Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Powstańców Warsza-
wy w Mińsku Mazowieckim (opiekun Sebastian 
Książek)
II miejsce – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
Dąbrówka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim (Bogusława 
Bednarska, Aneta Senktas)
III miejsce – Underground z Gimnazjum i Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim (Anna 
Gryz)
KATEGORIA WIEKOWA: SZKOŁY GIMNAZJALNE
I miejsce – Tempo z Publicznego Gimnazjum 
im. Aleksandra Kamińskiego w Kosowie Lac-
kim (Iwona Wyszomierska) 
II miejsce – Tempo – mini formacja z Publicz-
nego Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego 
w Kosowie Lackim (Iwona Wyszomierska)
III miejsce – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
Dąbrówka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim (Bogusława 
Bednarska, Aneta Senktas)
KATEGORIA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWO-
WE, KL. IV – VI
I miejsce – Super Dwójka  ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Prusz-
kowie (Małgorzata Powązka – Jacaszek)
II miejsce – Impuls ze Szkoły Podstawowej nr 
11 im. Jana Pawła II w Siedlcach (Iwona Mo-
skwiak)
III miejsce – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 

Dąbrówka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim (Bogusława 
Bednarska, Aneta Senktas)
Nagroda specjalna – Dziecięcy Zespół Tanecz-
ny Tuzin ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. 
Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach (Bożena 
Wojciuk)
KATEGORIA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWO-
WE, KL. I – III
I miejsce – Trzpioty ze Szkoły Podstawowej  
nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach (Ewa Tro-
chym, Agnieszka Krusińska)
II miejsce – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
Dąbrówka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim (Bogusława 
Bednarska, Aneta Senktas)
III miejsce – Mała Super Dwójka ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego  
w Pruszkowie (Małgorzata Powązka – Jaca-
szek)
KATEGORIA: CHEERLEADER`S , SZKOŁY POD-
STAWOWE
I miejsce – Impuls ze Szkoły Podstawowej nr 
11 im. Jana Pawła II w Siedlcach (Iwona Mo-
skwiak)
II miejsce – Dwójeczki ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim (Ka-
tarzyna Szubińska)
III miejsce – Eksplozja ze Szkoły Podstawowej 
im. Bolesława Prusa w Kałuszynie (Katarzyna 
Berska)
KATEGORIA: CHEERLEADER`S, SZKOŁY GIM-
NAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE
I miejsce – Retro z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Mokobodach (Pa-
weł Pasztor)
II miejsce – Underground z Gimnazjum i Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim (Anna 
Gryz).
 Co roku przybywa coraz więcej 
zespołów, a poziom artystyczny podwyż-
sza się. Opiekunowie zespołów tanecz-
nych wkładają wiele wysiłku w przygo-
towanie choreografii, prześcigając się  
w pomysłach. Dla nich jest to również 
wyzwanie a także inspiracja do dalszej 
pracy, której efekt będzie można podzi-
wiać w przyszłym roku na piątych uro-
dzinach Wojewódzkiego Przeglądu Szkol-
nych Zespołów Tanecznych. 

 Aneta Senktas
Fot. z arch. SP Nr 2
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W Gimnazjum Miejskim Nr1

Szlakiem 
Generała Władysława Andersa
Coś ty za jeden przyjacielu mój,
Że masz na sobie taki dziwny strój?
     Strój to głupstwo, grunt że żyję
     I pod łachmanami 
     kryję polskie serce, polską krew.

Gdzież twoje buty, coś na nogach miał?
Pewnieś je zgubił, albo komuś dał?
     W butach chodzić to nie sztuka, 
     Bosom szedł do Buzułuka, 
     Byle tylko z wami być!

(Feliks Konarski Ref-Ren „Coś ty za je-
den?” Buzułuk 1942r.)

W pierwszych dniach listopada 2011 
roku w Federacji Rosyjskiej odbyły 
się uroczystości z okazji 70. roczni-
cy utworzenia Polskich Sił Zbrojnych  
w ZSRR. Wizytę zorganizował Urząd 
ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych wraz z ambasadą polską w Mo-
skwie. 

 Na zaproszenie ministra Jana 
Stanisława Ciechanowskiego i amba-
sadora Wojciecha Zajączkowskiego  
w uroczystościach wzięli udział kom-
batanci z Polski i Londynu, córka gen. 
Andersa – Anna Maria Anders – Co-
sta, sekretarz rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa – Andrzej Kunert, 
przedstawiciele Sejmu, Senatu i Kan-
celarii Prezydenta, przedstawiciele 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  
i Ministerstwa Obrony Narodowej, przed-
stawiciele Ambasady RP w Moskwie  

i miejscowych władz, 
Polonia rosyjska, 
duchowni ordyna-
riatów polowych: 
rzymskokatolickie-
go, prawosławnego  
i ewangelickiego oraz 
historycy i muzealni-
cy, jak również delegacka z Gimnazjum 
Miejskiego nr 1 im. Gen. Władysława An-
dersa w Mińsku Mazowieckim w osobach 
dyrektor Iwony Dróżdż oraz polonistki 
Hanny Wielgołaskiej. 
 Armia Polska w Związku Sowiec-
kim, zwana Armią Andersa, powstała na 
mocy układu Sikorski-Majski podpisane-

go 30 lipca 1941r. 
Umowa wojskowa 
zawarta potem  
w Moskwie 14 
sierpnia 1941r. 
przewidywała, że 
polskie wojsko 
będzie wspólnie 

z Armią Czerwoną walczyć przeciwko 
Niemcom. Formowanie oddziałów rozpo-
częto we wrześniu. 
 Sztab Armii Polskiej ulokowa-
ny został w Buzułuku, powstające od-
działy wojska polskiego rozmieszczono  
w Tatiszczewie i Tockoje. Tam też zaczę-
li przybywać Polacy ze wszystkich stron 
Związku Sowieckiego. Zwalniani „na 
mocy amnestii” ze stalinowskich łagrów, 
więzień i miejsc zesłania. 
 Tworzenie oddziałów odbywało 
się w bardzo trudnych warunkach. Żoł-
nierzom i licznie przybywającej do nich 
polskiej ludności cywilnej doskwierał 
głód i zimno. Oddziały cierpiały na brak 
kadry oficerskiej. Polacy nie wiedzieli 
wówczas, że większość oficerów, którzy 
trafili do niewoli sowieckiej została za-
mordowana z rozkazu Stalina. 
 Wiosną 1942 r. Stalin zgodził 
się na wyjazd polskich żołnierzy z ZSRR. 
Ewakuację do Iranu zakończono do koń-
ca sierpnia. 
 Program 70. rocznicy utworze-
nia Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR począt-
kowo zaplanowany na dwa dni (2-3 XI) 
został skrócony ze względu na zamknię-
cie lotniska Okęcie po awaryjnym lądo-
waniu samolotu Boeing 767 Polskich Linii 
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14 listopada 2011 r. Gimnazjum 
Miejskie nr 1 im. Gen. Władysła-
wa Andersa w Mińsku Mazowiec-
kim gościło przedstawicieli Funda-
cji „Oswoić stres”. Jest to jedyna 
szkoła w mieście i jedna z dziesięciu  
w woj. mazowieckim, w której prze-
prowadzono  zajęcia w ramach Kam-
panii „Polska gościnność również na 
stadionach”.

 Pracownice Fundacji przyje-
chały na zaproszenie dyrektor szkoły 
Iwony Dróżdż i wychowawcy klasy 1B 
Hanny Wielgołaskiej, która we wrześniu 
zgłosiła swoich uczniów do realizacji 
ogólnopolskiego programu edukacyj-
no – alternatywnego Komendy Głównej 
Policji „Jestem Kibicem przez duże K”. 
Kampania „Polska gościnność również na 
stadionach” jest zadaniem realizowanym  
w ramach rządowego programu „Razem 
Bezpieczniej” polegającego na koordyna-
cji działań policji, administracji rządowej 
i samorządowej oraz organizacji pozarzą-
dowych, w celu poprawy bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Zadanie stanowi 
także jeden z elementów programu „Je-
stem Kibicem przez duże K”.
 Klasa 1B, z innowacją peda-
gogiczną z wychowania fizycznego, po-
tocznie zwana „klasą sportową” m.in. 
za pomocą wykładów interaktywnych  
uczy się uprzejmości, otwartości i życz-
liwości w stosunku do innych osób, także 
podczas masowych imprez sportowych. 
Uświadamia  sobie  wagę wartości i zasad 

polskiej gościnności dla wizerunku Pola-
ków, zwłaszcza w obliczu zbliżających 
się Mistrzostw Euro 2012. Promowanie 
gościnności i nowatorskiego spojrzenia 
na tematykę dobrego wychowania ma 
wzbudzić motywację gimnazjalistów do 
zmian zachowań aspołecznych.
 W czasie warsztatów zwracano 
szczególną uwagę na wzajemny szacu-
nek, umiejętność życzliwego współdzia-
łania, zdrową rywalizację i tolerancję. 
To dopiero początek zadań, które czeka-
ją na gimnazjalistów  Andersa w ramach 
tego projektu społecznego. 

 Szkoda, że takie pojęcia jak kin-
dersztuba (potoczna nazwa wyniesionego  
z domu starannego wychowania) czy sa-
voir vivre  wydają się niektórym archaicz-
ne. Coraz częściej, niestety, wstydzimy 
się za swoich rodaków podczas imprez 
sportowych czy świąt państwowych.
Jednak opiekunowie klasy 1B w  myśl 
przysłowia „Czym skorupka za młodu…” 
pokazują  młodemu pokoleniu normy 
obyczajowe i polską kulturę. 

Hanna Wielgołaska 
Fot. z arch. GM Nr 1

Wychowanie przez sport
w miejskim gimnazjum

Lotniczych LOT. Z tej to przyczyny nie 
odbyły się uroczystości zaplanowane na 
2 listopada w Samarze (stolica Obwodu 
Samarskiego) przy tablicy pamiątkowej 
w miejscu siedziby ambasady Republiki 
Polskiej. Delegacja polska nie mogła tak-
że z powyższych przyczyn uczestniczyć  
we mszy św. i w spotkaniu z miejscową 
Polonią.  Jednak 3 listopada polska de-
legacja udała się do Tockoje 2 (Obwód 
Orenburski), gdzie podczas II wojny 
światowej (wrzesień 1941r. – styczeń 
1942r.) formowała się 6. Dywizja Piecho-
ty Armii Polskiej w ZSSR, której dowódcą 
był gen. bryg. Michał Tokarzewski-Kara-
szewicz. Przy pomniku upamiętniającym 
polskich żołnierzy pochowanych na woj-
skowym cmentarzu odbył się okoliczno-
ściowy apel oraz modlitwy ekumeniczne  
z udziałem przedstawicieli duszpa-
sterstw wojskowych. Polska delegacja 
złożyła wieńce i kwiaty na mogile 13 pol-

skich żołnierzy w Kołtubanowce oraz na 
grobie 8 polskich żołnierzy na cmentarzu 
w Buzułuku. W Buzułuku (Obwód Oren-
burski) w miejscu stacjonowania sztabu 
gen. Władysława Andersa złożono wień-
ce i kwiaty pod okolicznościową tablicą. 
W budynku, w którym obecnie mieści 
się ośrodek kultury, obyła się akademia  
z okolicznościowymi przemówienia-
mi oraz występem rosyjskiej i polonij-
nej młodzieży. Tam też uhonorowano  
p. Wandę Seliwanowską - prezesa zarządu 
Orenburskiego Obwodowego Kulturalno – 
Oświatowego Centrum „Czerwone Maki”.  

 Żołnierze gen. Andersa nie znali 
strachu i nie stawiali granic swemu po-
święceniu. Przywołując ich losy, uczymy 
się dzielności i przypominamy jak wiele 
znaczy być Polakiem.

Iwona Dróżdż - Dyrektor GM1
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Od początku roku szkolnego minęły 
zaledwie trzy miesiące, a praca i ży-
cie szkolne w mińskim Koperniku idzie 
pełną parą. 

 Zaczęło się od uroczystej aka-
demii 1 września przygotowanej tra-
dycyjnie przez klasy szóste, które już 
w czasie wakacji przychodziły do szko-
ły, aby przygotować część artystyczną 
i sprawić, że przyjemniej było wrócić 
po dwóch miesiącach leniuchowania do 
codziennych obowiązków. W tym roku 
szkolnym nad przygotowaniem uroczy-
stości czuwały wychowawczynie klas: 
VIA – pani Elżbieta Kowalczyk, VIB – pani 
Iwona Rojek i VIC – pani Agnieszka Kacz-
marczyk, która również zajęła się opra-
wą plastyczną akademii. Swoją cenną 
pomoc przy oprawie muzycznej części 
artystycznej oferował tradycyjnie pan 
Tomasz Zalewski. Uczniowie klas szó-
stych udzielili swoim młodszym kole-
żankom i kolegom wielu dobrych rad, 
jak najlepiej i najowocniej pracować, 
aby rok szkolny zakończyć pełnym suk-
cesem. Swój program zakończyli znaną  
i bardzo lubianą przez młodzież piosenką 
kabaretu OTTO „Znów będą wakacje”, 
tym samym dodali wszystkim otuchy  
i utwierdzili w przekonaniu, że przecież 
czas bardzo szybko leci i zanim się obej-
rzymy, a już będziemy wypoczywać na 
wyczekiwanych przez dziesięć długich 
miesięcy wakacjach.

 Już w połowie września, czyli 
w piątek 16.09.2011r. w Jedynce miała 
miejsce bardzo ważna impreza. Szko-
ła organizowała wspólnie z Gimnazjum 
Miejskim nr 1 miejskie obchody Dnia Sy-
biraka. Uroczystości rozpoczęły się o 9.30 
mszą świętą w kościele pod wezwaniem 
św. Antoniego. Następnie społeczność 
szkolna GM1 oraz SP1 (którą reprezen-
towali uczniowie klas szóstych), a także 
zaproszeni goście udali się do sali gimna-

i Jedynkę (przygotowanych do swoich ról 
przez panią Ewę Zagórską), że szkoła nie 
jest tak groźna ani nudna, jak się wydaje.

 Po części artystycznej nastąpił 
niezwykle ważny moment dla pierwszo-
klasistów i ich rodziców, czyli pasowanie 
na ucznia. Na twarzach najmłodszych 
wychowanków Kopernika pojawiło się 
niezwykłe przejęcie, kiedy dyrektor To-
masz Ciechański podchodził do każdego 
z nich i ogromnym ołówkiem dokonywał 
aktu pasowania. Ten niezwykle podnio-
sły moment uwieczniony został na wielu 
zdjęciach, o czym świadczyły liczne bły-
ski fleszy aparatów fotograficznych, tych 
profesjonalnych i mniej profesjonal-
nych. Po uroczystym pasowaniu nastąpił 
czas na pamiątkowe zdjęcia grupowe. 
Ale to nie był jeszcze koniec ważnego 
dnia dla pierwszoklasistów. Po uroczy-
stości dyrektor Tomasz Ciechański zapro-
sił wszystkich na część nieoficjalną, czyli 
wspólne grillowanie i słodki poczęstu-
nek.   

 Pierwszy września szybko mi-
nął i trzeba było zabrać się do codzien-
nej żmudnej pracy. Jednak w Koperniku 
dużym plusem jest fakt, że pracuje się 

Nowy rok szkolny w Koperniku wystartował 
stycznej mińskiej Jedynki, gdzie obej-
rzeli część artystyczną przygotowaną 
przez młodzież GM1, którą zwieńczyło 
wręczenie nagród laureatom w IV edy-
cji miejskiego konkursu „Cichy Boha-
ter” (tym razem przebiegającego pod 
hasłem „Nasi rówieśnicy”), a organizo-
wanego przez GM1. Po części oficjalnej 
wszyscy goście zostali zaproszeni przez 
organizatorów na grochówkę prosto  
z kuchni polowej oraz słodki poczęstu-
nek. Od 10.00 do 15.00 na placu przed 
salą gimnastyczną uczniowie obu szkół, 
a także innych placówek oświatowych 
w Mińsku Mazowieckim mieli możliwość 
uczestniczyć w żywej lekcji historii 
prowadzonej przez Grupę Rekonstruk-
cyjną Towarzystwa Historycznego im. 
2 Korpusu Polskiego. Organizatorzy za-
pewnili im mnóstwo atrakcji takich jak: 

strzelanie z karabinu do celu, zwiedzanie 
oryginalnej sanitarki, wykorzystywanej 
w czasie działań bojowych, dokładniej-
sze badanie tajemnic wozu terenowego 
czy przekonanie się na własne uszy, jak 
głośno strzela prawdziwe działko. Dzięki 
tego typu lekcji dzieci miały możliwość 
dotknąć prawdziwej historii.
   
 Dla uczniów klas pierwszych 
najważniejszy moment nastąpił 22 paź-
dziernika. W piękny sobotni poranek 
niezwykle przejęci, ubrani odświętnie,  
w granatowych biretach na głowach 
zgromadzili się w sali gimnastycznej  
w towarzystwie równie przejętych ro-
dziców. Zajęli swoje miejsca na przygo-
towanych na tę specjalną okazję krze-
sełkach i w napięciu czekali na chwilę,  
w której mogli zaprezentować koleżan-
kom i kolegom, nauczycielom, licznie 
przybyłym na uroczystość, oraz swoim 
rodzicom część artystyczną. Program 
przygotowany przez pierwszoklasi-
stów pod czujnym okiem pań: Justyny  
Banachowskiej (klasa IC), Elżbiety Gaj-
dy (klasa IA) i Iwony Glinki (klasa IB) 
wzbudził po-
wszechny za-
chwyt wśród 
w i d z ó w .  
W programie 
a r t y s t y c z -
nym maluchy  
z pierwszych 
klas pokazały 
swój ogromny 
strach przed 
r o z p o c z ę -
ciem nauki  
w szkole, 
jednak zosta-
ły skutecznie 
przekonane 
przez Wróż-
kę, Pinokia  



27MIM listopad 2011 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
OŚWIATA

na jedną zmianę i popołudnia ucznio-
wie mogą poświęcić na odrabianie 
lekcji, odpoczynek czy zajęcia dodat-
kowe, pozwalające na rozwijanie swo-
ich zainteresowań. A nie jest to wcale 
trudne, skoro szkoła oferuje wiele kół 
zainteresowań, m. in. teatralne, histo-
ryczne, przyrodnicze, matematyczne, 
astronomiczne, języka angielskiego, 
warcabowe, komputerowe, plastyczne, 
dziewiarskie, biblioteczne, artystyczne, 
orgiami, sportowe, taneczne. Uczniowie 
mogą ponadto uczęszczać na zajęcia SKS  
i próby szkolnego chóru. Każdy może 
znaleźć dla siebie coś ciekawego,  
a jest w czym wybierać, wystarczy tylko 
chcieć. Szkoła uczestniczy w realizacji 
programów promujących zdrowe odży-
wianie, czyli „Mleko w szkole” i „Owoce 
w szkole” oraz projektów współfinan-
sowanych ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego „Uczyć się, ale jak”, „Indywi-
dualizacja pracy z uczniem”.  

  Każdy zdaje sobie sprawę  
z tego, że nie można stale siedzieć  
w ławce, pisać, czytać czy słuchać na-
uczyciela. Można przecież uczyć się poza 
szkołą. Rozumieją to również doskona-
le nauczyciele pracujący w Koperniku, 
dlatego bardzo często i chętnie zabie-
rają swoich wychowanków na wycieczki. 
Młodzież była już w Planetarium oraz na 
wystawach stałych w Centrum Nauki Ko-
pernik, w Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubel-
skich w Mińsku Mazowieckim, na spekta-
klach Tajemniczy ogród czy Opowieść 
wigilijna w teatrach warszawskich,  
w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej, integrowała się w gospodar-
stwie agroturystycznym w Dzielniku. 

 Nie tylko codzienna praca skła-
da się na życie uczniów i nauczycieli  
w szkole. Jest również czas na święto-
wanie. Już 13 października nadarzyła się 
świetna okazja, aby odetchnąć choć na 
chwilę od obowiązków. Tego właśnie dnia 
w Koperniku miała miejsce uroczysta 
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodo-

wej. Szkolne koło teatralne pod opieką 
pani Anny Wasążnik i Małgorzaty Szczę-
snej oraz przy współpracy pani Małgo-
rzaty Tunickiej, Agnieszki Kaczmarczyk 
i pana Tomasza Zalewskiego postanowiło 
uprzyjemnić ten dzień swoim nauczycie-
lom i pracownikom szkoły, prezentując 
niecodzienny program kabaretowy, wzo-
rowany na programie Roberta Górskiego 
i Marcina Wójcika, ale pod zmienionym 
nieco tytułem, czyli Kabaretowy Klub 
Jedynki. Uczniowie klasy VB, VC, IVA, 
VIA i IVC znakomicie wcielili się w role 
artystów kabaretowych. Widzowie mo-
gli wysłuchać niesamowitego monologu 
matki zatroskanej o los swojego synka 
po raz pierwszy wstępującego w mury 
szkoły, niezwykłej, ale mało zrozumia-
łej recytacji „Lokomotywy” Juliana Tu-
wima w wykonaniu „pierwszoklasistki”, 
w którą wcieliła się uczennica klasy VI, 
nowej wersji znanej piosenki „Baby, ach 
te baby” pod zmienionym tytułem „Bel-
fry, ach te belfry” oraz posiedzenia Rady 
Uczniowskiej. Po uroczystości były ży-
czenia, kwiaty, „kaganek oświaty” oraz 
pyszny tort ufundowany przez Samorząd 
Uczniowski.

 Równie uroczyście obchodzony 
był w Koperniku kolejny Dzień Papieski, 

który przygotowały klasy IIB i IIC pod 
opieką pani Anny Sadurskiej i Barba-
ry Perzyny oraz siostry Marietty. Mali 
artyści przybliżyli słuchaczom postać 
Jana Pawła, II nie tylko podając fakty 
z życia (urozmaicone zdjęciami na pre-
zentacji), ale także śpiewając piosen-
ki w towarzystwie chóru pod dyrekcją  
p. Tomasza Zalewskiego.

 10 listopada szkoła świętowała 
93. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uroczystą akademię  
z tej okazji przygotowały klasy czwar-
te pod kierunkiem pań: Małgorzaty No-
wickiej, Moniki Sokołowskiej, Bożeny 
Polkowskiej i Małgorzaty Szczęsnej.  
O oprawę plastyczną w tym dniu za-
dbała pani Agnieszka Kaczmarczyk, 
patriotyczne pieśni przygotował ze 
swoim chórem pan Tomasz Zalewski.  

W programie artystycznym czwartokla-
siści przypomnieli scenkę z ostatniego 
rozbioru Polski, zatańczyli poloneza do 
muzyki Michała Kleofasa Ogińskiego „Po-
żegnanie ojczyzny”, odtworzyli scen-
kę przedstawiającą zmuszanie polskich 
uczniów w szkole pod zaborem pruskim 
do nauki religii w języku niemieckim. Dla 
wszystkich więc była to cenna lekcja hi-
storii naszego kraju. Ponadto uczniowie 
zebrani w stołówce szkolnej mogli usły-
szeć piękną polską poezję i pieśni patrio-
tyczne.

 Społeczność uczniowska i na-
uczycielska w mińskiej Jedynce nie 
próżnuje, nie ma więc czasu na nudę. 
W tak krótkim okresie (od września do 
listopada) roku szkolnego 2011/2012 tak 
wiele się wydarzyło, a przed uczniami  
i nauczycielami Kopernika jeszcze wiele 
dni wytężonej pracy. Oby była tak owoc-
na jak do tej pory. 

Małgorzata Szczęsna 
i Bożena Polkowska

Fot. z arch. Szkoły Podstawowej nr1
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 Zagrali z potrzeby serca, zagra-
li spontanicznie, zagrali tradycyjnie, ale 
przede wszystkim zagrali dla potrzebują-
cych gimnazjalistów.
 Pod okiem Anny Misiołek, Izabe-
li Saganowskiej i Anny Lubienieckiej mło-
dzież przygotowała i przedstawiła etiudy 
teatralne, ukazujące kobietę w różnych 
odsłonach. Udowodnili, że kobieta jest 
zmienna i nieprzewidywalna. Na sce-
nie pojawiły się matki i  żony, wdowy  
i kochanki. Kobiety piękne, pracujące, 
szczęśliwe i mniej szczęśliwe. Nie zabra-
kło również księżniczek i czarownic, któ-
re czarowały i kusiły. Wiedźmy tym ra-
zem nie latały na miotłach, lecz tańczyły 
z miotłami. Jednym słowem o kobietach, 
ale z mężczyznami w tle.
 Nad występami muzycznymi 
czuwała pani Magdalena Jakubowska, 
która  dyrygowała zespołem wokalno – 
muzycznym. Trzeba przyznać, że w tym 
roku bardzo liczna grupa nauczycieli, 
rodziców i uczniów uświetniała koncert 

Babskie czarowanie

wokalnymi popisami, w których  królo-
wała kobieta. Przy dźwiękach pianina, 
gitar i mocnego uderzenia perkusisty 
sławili bohaterkę koncertu. Dyrektor 
gimnazjum Grzegorz Wyszogrodzki za-
śpiewał nam za Połomskim, że „Z dziew-
czynami nigdy nie wie, oj, nie wie się”, 
a zespół wtórował mu, że „Być kobietą, 
być kobietą” to jest sztuka. 
 Na zakończenie wszyscy razem, 
zgromadzeni koncertowicze i artyści, 
odśpiewali hymn koncertu. Nie zabrakło 
również magii, bo z kuferków rozsypały 
się pęki kolorowych róż.  Czarownice 
sprawnie rozdały kwiaty kobiecej pu-
bliczności, na panów zaś czekały słodkie 
magiczne krówki. Dodajmy, że krówka 
też kobieta. 
 Sala pękała w szwach, a pu-
bliczność nie szczędziła artystom braw. 
Przybyli goście nie szczędzili również 
serca i okazali ogromną hojność, gdyż 
ofiarowali na potrzeby najuboższych 
gimnazjalistów niebagatelną sumę  
4 555,55 zł. Kiermasz oryginalnych ozdób 
świątecznych  wykonanych własnoręcz-
nie przez uczniów pod kierunkiem pani 
Ewy Raczyńskiej pozwolił wszystkim 
uczestnikom koncertu zabrać do domów 
choć cząstkę przyjemności listopadowe-
go wieczoru charytatywnego. Mamy na-
dzieję, że zakupione ozdoby będą przy-
pominały, że koncertowi goście zrobili 
coś dla innych.  
 Wszystkim, którzy włączyli się 
w nasze koncertowanie i dali trochę 
słońca innym, bardzo serdecznie dzię-
kujemy. Zapraszamy za rok. Zagramy po 
raz trzynasty.

Oprac. Anna Lubieniecka
Fot. z arch. GM Nr 2

O kobietach, ale nie tylko dla pań. 
Tymi słowami można podsumować nie-
dzielne popołudnie 20 listopada 2011 
roku w Miejskiej Szkole Artystycznej. 
Wesołe, z przymrużeniem oka, a za-
razem liryczne i patetyczne spotkanie   
z kobietami odbyło się dzięki artystom 
z Gimnazjum Miejskiego nr 2. Mło-
dzież, absolwenci, nauczyciele, rodzi-
ce i dyrekcja szkoły zagrali niebanalnie 
i profesjonalnie XII Koncert Charyta-
tywny „Trochę słońca”. 
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Jesienne drzewo

Z okazji obchodzonego w październiku 
Światowego Dnia Drzewa w naszym  przed-
szkolu  przygotowaliśmy wystawę prac pla-
stycznych pt.: „Jesienne drzewa”. Każde z 
dzieci  wykonało pracę inną techniką pla-
styczną. Na przygotowanej wystawie można 
podziwiać drzewa malowane farbami, ryso-
wane kredkami, drzewa z plasteliny, bibuły, 
materiału przyrodniczego, wykonane tech-
niką origami, stemplowane rączkami, wyci-
nane z gazet i innych surowców wtórnych. 
 Wystawa prac inspirowana była 
licznymi wycieczkami do lasu i do parku, 
podczas których dzieci obserwowały i podzi-
wiały jesienną przyrodę. Miały okazję poznać 
występujące w naszej okolicy gatunki drzew, 
nie tylko przez opowieści, ale także podczas 
obcowania z  przyrodą „oko w oko”. Dotyka-
ły kory drzewa, wąchały ją, zwracały uwagę, 
czy jest grube, czy cienkie, gładkie, szorstkie, 
wilgotne, czy suche obserwowały przez lupę. 
 Przedszkolaki poznały znaczenie 
drzew w życiu ludzi i zwierząt. Są świadome, 
że drzewa żyją, bo w każdym bije „małe zie-
lone serce”. Poznały sposoby ochrony drzew - 
jednym z nich jest zbiórka makulatury. Nasze 
przedszkolaki wraz z rodzicami od kilku lat 
zbierają po kilkaset kilogramów makulatury 
rocznie.Niezwykłym wydarzeniem dla dzieci 
było zasadzenie młodego świerka w ogrodzie 
przedszkolnym. 

Bezpieczny przedszkolak

Dnia 8 listopada nasze przedszkole odwie-
dził policjant z Komendy Powiatowej Policji 
w Mińsku Mazowieckim. Do tej wizyty dzie-
ci przygotowywały się od kilku dni w trakcie 

zajęć i zabaw w przedszkolu oraz podczas 
spacerów po mieście. Spacerując, oglądały 
skrzyżowania, przejścia dla pieszych, poznały 
niektóre znaki drogowe, przechodziły przez 
ulice wysoko podnosząc ręce – dla lepszej wi-
doczności!  Dzieci doskonale wiedzą, że przez 
jezdnię można przechodzić tylko w wyznaczo-
nym do tego miejscu, znają też niektóre zna-
ki drogowe i zasady działania sygnalizatora 
świetlnego oraz numer alarmowy policji. Wy-
posażone w taką wiedzę z radością spotkały 
się z policjantem. 
 Pan policjant opowiedział przed-
szkolakom o swojej pracy, a potem z dziećmi 
omówił zasady ruchu drogowego. Wskazał jak 
właściwie zachować się na drodze, jak unikać 
niebezpiecznych kontaktów ze zwierzętami,  
a także jak postępować z nieznajomymi. Naj-
większą atrakcją dla dzieci okazały się poli-
cyjne kajdanki.
 Lekcja ta będzie miała zapewne 
wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku 
policjanta i znaczenie jego pracy dla społe-
czeństwa. Mamy nadzieję, że wizyta nie tylko 
poszerzyła imponującą już  wiedzę naszych 
pociech, ale także pomogła pokonać lęki  
i obawy najmłodszych wobec stróżów prawa, 
bo gość w mundurze przekonał dzieci, że nie 
powinny bać się policjantów, przeciwnie - to 
właśnie oni zawsze pomogą im w trudnej sytu-
acji. Kilkoro dzieci zadeklarowało, że w przy-
szłości zostaną policjantami.

Od dziś jestem super przed-
szkolakiem - dzielną dziew-
czynką, dzielnym chłopakiem!

Dzień 27 października b.r. na długo pozo-
stanie w pamięci trzylatków Przedszkola 
Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim. 
Tego właśnie dnia odbyła się bardzo ważna 
przedszkolna uroczystość grupy „Krasnale” 
- pasowanie na przedszkolaka, na którą ma-
luchy zaprosiły swoich bliskich.
 Uroczystość rozpoczęła się od ser-
decznego powitania gości  przez  panią dy-
rektor Annę Perzanowską i wychowawczynie 
Annę Książak i Joannę Juszczak.
 Potem przyszła pora na krótki pro-
gram artystyczny. Nasze dzielne przedszkolaki 
w krasnalowych strojach, lekko stremowane, 
ale uśmiechnięte zaprezentowały krótki pokaz 
swoich umiejętności: śpiewały piosenki, recy-
towały wiersze oraz tańczyły. Każdy element 
programu był nagradzany gromkimi brawami. 
Prezentując swoje umiejętności Krasnale dały 
dowód jak dużo już potrafią.
 Po występach nastąpiła podniosła 
chwila ślubowania. Tekst czytała wychowaw-
czyni, a maluszki 
wypowiadały słowo 
„przyrzekamy”.
MY MALUCHY PRZY-
RZEKAMY: 
• NIE GRYMASIĆ I NIE 
SZLOCHAĆ 
• ZAWSZE SWOJE PA-
NIE KOCHAĆ 
• GRZECZNIE BAWIĆ 
SIĘ I FIKAĆ 
• W MIG ZAJADAĆ  
Z TALERZYKA 
• N A U C Z Y M Y  
SIĘ DZIĘKOWAĆ
• I PORZĄDNIE  
SIĘ ZACHOWAĆ 
• OD DZIŚ ZAWSZE 
BYĆ ZUCHAMI  
I DOBRYMI KOLEGAMI

 Potem  pani dyrektor dotknięciem 
czarodziejskiej kredki pasowała każdego ma-
lucha na dzielnego przedszkolaka. Ośmielone 
i zachęcone przez panie nauczycielki pewnym 
krokiem, z wesołą minką każde z dzieci przy-
stępowało do pasowania na „super przedszko-
laka”. Rodzice  byli dumni ze swoich pociech, 
a niektórzy bardzo, bard-zo wzruszeni. Po ślu-
bowaniu każdy przedszkolak  otrzymał biret.
Po oficjalnych uroczystościach wszyscy udali 
się na smakowity poczęstunek. Na koniec od-
były się wspólne zabawy i pląsy typu „Stare  
i nowe zabawy ruchowe”.
 Dzieciom, a przede wszystkim ro-
dzicom, którzy po raz pierwszy uczestniczy-
li w takiej imprezie w przedszkolu na długo 
utkwi ten dzień w pamięci i na fotografiach.

Niepodległa...

Życie przedszkolaków przenikają różne tre-
ści, doświadczenia i zabawy, także i te, któ-
re tematycznie łączą się z Polską.
 10 listopada z okazji Dnia Niepod-
ległości nasi milusińscy odpowiedzieli na apel 
prezydenta, by świętować radośnie i aktyw-
nie. Wykonaliśmy kotyliony, chorągiewki, 
flagi, kwiaty i serca w kolorach biało-czerwo-
nych. To nadało naszemu codziennemu miej-
scu zabaw i zajęć specjalnego, odświętnego 
charakteru i skierowało zainteresowania dzie-
ci na treści związane z narodową tradycją.
 Tego dnia maluszki poznały symbole 
narodowe: godło i flagę oraz dowiedziały się, 
że mieszkają w Polsce i są Polakami. Starsza-
ki umiały rozpoznawać na obrazkach polskie 
krajobrazy: morze, góry, jeziora, wieś. Potra-
fiły także recytować wiersze o Polsce i słucha-
ły patriotycznych piosenek. 

Z  ŻYCIA PRZED
SZKO

LA  M
IEJSKIEG

O
  N

R 1

Anna Perzanowska 
Fot. z arch. PM Nr 1
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VII Drużynowe Mistrzo-
stwa Szkół Podstawowych 
Mińska Mazowieckiego  
w Warcabach
W dniu 14 listopada 2011 w świetlicy 
obiektu przy ul. Sportowej 1 w Mińsku 
Mazowieckim Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji zorganizował „Drużynowe 
Mistrzostwa Szkół Podstawowych Mińska 
Mazowieckiego w warcabach 100-polo-
wych”.  
 To druga w tym roku odsłona 
warcabowych zmagań – wiosną odbyły się 
mistrzostwa w warcabach klasycznych.  
W zawodach wzięły udział 4 szkoły z te-
renu miasta: SP nr 1, 2, 5 i 6 tworząc 
drużyny (składające się z dziewczynki  
i chłopca z klasy 1, 2, 3, 4, 5, 6). Szkoły 
prezentowały bardzo wysoki poziom gry. 
Po zaciętej rywalizacji, nie po raz pierw-
szy i pewnie nie ostatni, zwycięzcą zosta-
ła Szkoła Podstawowa nr 5 zaraz przed 
SP nr 1, trzecie miejsce zajęła SP nr 6, 
a czwarte SP nr 2. Szkoły zostały nagro-
dzone dyplomami oraz pucharami nato-
miast dzieci pamiątkowymi medalami, 
które zostały wręczone przez dyrektora 
MOSiR Pana Roberta Smugę oraz sędziego 
głównego zawodów Pana Tadeusza Koso-
budzkiego. Miłym akcentem mistrzostw 
był słodki poczęstunek, a przebieg i at-
mosfera warcabowych zmagań pozwala 
sądzić, że za rok dzieci chętnie wezmą 
udział w zawodach.

BADMINTONIŚCI 
WYSTARTOWALI
W sportowej ofercie MIEJSKIEGO OŚROD-
KA SPORTU I REKREACJI w okresie jesien-
no-zimowym od kilku lat widnieje cykl 
turniejów badmintona, które rozgrywa-
ne są w hali sportowej SP nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim.

 W niedzielę 6 listopada amato-
rzy popularnej „kometki” wystartowali 
do boju w czterech kategoriach:
OPEN – dla wszystkich, KOBIETY, JUNIO-
RZY I DZIECI.
Wśród pięciu kobiet,  które zagrały sys-
temem każdy z każdym zwyciężyła EWA 
GIERAT, nie ponosząc żadnej porażki. 
Następne miejsca zajęły kolejno: GAŃ-
KO KATARZYNA, WIKTOROWICZ MARIOLA, 
WOJTULSKA EMILIA, CHĄDZYŃSKA ELŻ-
BIETA.
Rywalizacja juniorów, do której przy-
stąpiło siedmiu graczy zakończyła się 
finałem: MICHAŁ KWARCIANY – MICHAŁ 
GRAJDA 15-8, 15-11, natomiast pojedyn-
ki dziewięciorga najmłodszych uczest-

ników zawodów zwieńczył mecz – KASIA 
WRÓBLEWSKA – MATEUSZ CAŁKA – 15-11, 
16-14.
Największą ilość zawodników zgroma-
dził turniej główny . Oprócz czołówki 
mińskich badmintonistów pojawiła się 
grupka stałych bywalców na badminto-
nowych kortach z różnych miast, czego 
najlepszym przykładem jest 49-letni 
gość z dalekiego  ŚWIEBODZINA   Pan 
IRENEUSZ ŻUREK.  Trzeba nadmienić, że 
przyjezdni zawodnicy swoimi umiejętno-
ściami stawiają wysoko poprzeczkę dla 
naszych mińskich mistrzów, z których w 
czołówce znaleźli się tylko WOJCIECH 
PIĄTEK i  autor sporej niespodzianki – MI-
ROSŁAW BEMBNOWICZ,  który zwyciężył 
lidera naszego GRAND PRIX  MARCINA 

PIEKARNIAKA już w pierwszej rundzie. 
Wysoki poziom naszej imprezy sprawia, 
że amatorom nietrenującym regularnie 
trudno jest tu o sukcesy, ale z satysfak-
cją witamy na każdym turnieju nowych 
śmiałych graczy, którzy mogą zobaczyć 
i na własnej skórze poczuć badminton 
oparty na wyszkolonej technice, takty-
ce i nienagannej kondycji. System roz-
grywek sprzyja także słabszym – gdyż po 
pierwszej porażce gra się dalej – z inny-
mi przegranymi, dlatego też zapraszamy 
wszystkich chcących skonfrontować swo-
je umiejętności choćby z gier podwórko-
wych czy plażowych na następne turnie-
je. Serdecznie zapraszamy na 2 rundę, 
która odbędzie się 4 grudnia 2011.
Wyniki  I turnieju OPEN od ćwierćfina-
łów:
BEMBNOWICZ MIROSŁAW – DĘBSKI DA-
RIUSZ  2-0, KOPYT MAREK – ŻUREK IRE-
NEUSZ  2-0, SADRZAK JACEK – WOŹNICA 
CEZARY  2-0, PIĄTEK WOJCIECH – LIPIEC 
MICHAŁ  2-0.
Półfinały: 
KOPYT – BEMBNOWICZ  V.O
SADRZAK – PIĄTEK   2-0
Finał: 
SADRZAK – KOPYT   2-0  /21-10, 22-20/

Tenis stołowy nadal 
popularny
W dniu 19 listopada w SP nr 5 przy ul. 
Małopolskiej odbyła się 2 runda „Grand 
Prix Mińska Mazowieckiego w Tenisa Sto-
łowego w sezonie 2011/2012”. 
 Turnieje rozgrywane są w ka-
tegorii OPEN a zwycięzca każdej rundy 
otrzymuje puchar - w tej odsłonie puchar 
trafił do Pana Olafa Pieczynina. W ósemce 
najlepszych zawodników znaleźli się rów-
nież: Cabaj Mariusz, Majszyk Mateusz, 
Krusiewicz Krzysztof, Odalski Zbigniew, 
Okurowski Tomasz, Krusiewicz Mirosław 
oraz Zakrzewski Krzysztof. Podczas sobot-
nich rozgrywek wysokim poziomem gry 
imponowało kibicom aż 30 zawodników  
z Mińska Mazowieckiego oraz okolic.

W ogólnej klasyfikacji po dwóch rundach 
najlepszą ósemkę reprezentują:
1. Krusiewicz Mirosław
2. Rowicki Mariusz
3. Janisiewicz Aneta
4. Pieczynin Olaf
5. Krusiewicz Krzysztof
6. Cabaj Mariusz
7. Majszyk Mateusz
8. Pyrzanowski Jacek
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Zawodnikami opiekuje się trener tenisa 
stołowego Pan Marek Kudelski, który jest 
również sędzią głównym turnieju

Zapraszamy na następną rundę już  
3 grudnia 2011. 

Liga ruszyła !!!
W dniu 22 listopada 2011 w goszczącej 
nas od lat SP nr 5 przy ul. Małopolskiej 
odbyła sięI runda V edycji „Ligi Tenisa 
Stołowego Mińskich Zakładów Pracy” w 
sezonie 2011/2012. 
 Do tegorocznych rozgrywek 
zgłosiło się 7 firm z terenu miasta oraz 
okolic: AKPUD, TLC Łożyska, Remex, Od-
dział Specjalny Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim, Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Pożarnej, Urząd 
Gminy Siennica oraz MOSiR Mińsk Mazo-
wiecki. Podczas wtorkowych spotkań 3 
osobowe drużyny nie tylko integrują się, 
ale również propagują zdrowy styl życia.
Podczas pierwszego wspólnego spotkania 
nie mogło zabraknąć pasjonata tenisa 
stołowego,  Pana Mirosława Krusiewicza 

Zawodnicy rywalizowali w miłej atmos-
ferze prezentując wysoki poziom umie-
jętności. Wyniki przedstawiły się nastę-
pująco:
• Powiatowa Straż Pożarna – Oddział 
Specjalny Żandarmerii Wojskowej 0:4
•  Urząd Gminy Siennica – Remex 2:4
•  AKPUD Stojadła – MOSiR 4:1
•  Termin wolny- TLC Łożyska
Podczas ostatnich rozgrywek, które od-
będą się w dniu 30 stycznia 2012 zostaną 
rozdane pamiątkowe puchary, dyplomy 
oraz proporce.

MIKOŁAJKOWE MISTRZO-
STWA W PŁYWANIU AMA-
TORÓW 20 +
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ser-
decznie zaprasza miłośników pływania na „Mi-
kołajkowe Mistrzostwa  Mińska Mazowieckiego  
w Pływaniu Amatorzy 20+”, które odbędą się 
w dniu 4 grudnia 2011 o godz. 14.00 w Miej-
skim Aquaparku przy ul. Wyszyńskiego 56. 
Zawody rozegrane zostaną w następujących 
kategoriach wiekowych: 20-35, 36-50, 51 i po-
wyżej oraz OPEN. Do wygrania medale, dyplo-
my oraz cenne nagrody rzeczowe. Dla kibiców 
konkursy z nagrodami! 
 Serdecznie zapraszamy do wspól-
nej zabawy z MOSiR! Więcej informacji na 
ww.mosir.org.pl

LODOWISKO
Od 26 listopada 2011 czynne jest LODOWISKO 
MIEJSKIE w sezonie 2011/2012. Zachęcamy do 
zapoznania się z harmonogramem oraz cenni-
kiem lodowiska na www.mosir.org.pl

 Pragniemy poinformować, że 
w dniu 17 grudnia na lodowisku miej-
skim odbędzie się „Gorączka Świątecznej 
Nocy” na którą serdecznie zapraszamy.  
W programie między innymi karaoke oraz 
konkurencje na lodzie. Wszystko w iście 
świątecznej atmosferze. Więcej szczegółów 
na naszej stronie!  ZAPRASZAMY!

Dyrektor MOSiR Robert Smuga
Fot. z arch. MOSiR

– Dyrektora Departamentu Kultury i Spor-
tu w Urzędzie Marszałkowskim,  wójta 
gminy Siennica Pana Grzegorza Zieliń-
skiego oraz dyrektora MOSiR Pana Rober-
ta Smugi – panowie uroczyście otworzyli 
zawody, życząc zawodnikom „połamania 
desek”. 
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Uczniowski Klub Sportowy PROBASKET Mińsk Mazo-
wiecki zaprasza na treningi koszykówki chłopców 

w następujących grupach:

1. Szkoła podstawowa – nowa grupa
Treningi odbywają się  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikoła-
ja Kopernika przy ul. Kopernika 9 w Mińsku Mazowieckim we 
wtorki o godz. 17.30 – 18.00 i czwartki o godz. 17.00-18.30

Trener: Tomasz Wicik – 694-463-282

2. Juniorzy
Treningi odbywają się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2  

 „Mechanik” w Mińsku Mazowieckim  
we wtorki o godz. 19.00 – 20.30

Trener: Arkadiusz Woźniak – 600-333-454 

3. Seniorzy
Treningi odbywają się w Gimnazjum Miejskim nr.3 im. Janusza 

Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim  
w czwartki o godz. 20.00 – 21.30

Trener: Marcin Woźnica – 505-143-686

Trenujemy w trzech różnych grupach: grupa szkół podsta-
wowych jest nową grupą, w której trenujemy od podstaw 

młodych adeptów koszykówki, grupa juniorów to rozwijanie 
umiejętności koszykarskich chłopców z gimnazjum i liceum,  

a grupa seniorów to drużyna, która występuje w Super WNBA, 
czyli najwyższym szczeblu rozgrywek  

Warszawskiego Nurtu Basketu Amatorskiego.
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Dziennikarze z gazetek szkolnych wydawa-
nych w szkołach na terenie Powiatu Miń-
skiego oraz  profesjonaliści       z mediów 
lokalnych m.in. „Nowego Dzwonu” i „Strefy 
Mińsk” przybyli  23 listopada 2011 r.  do 
Muzeum Ziemi Mińskiej na konferencję 
prasową, poświęconą podsumowaniu 15. 
Jubileuszowego Konkursu Krasomówczego, 
który w tym roku zakończył się ogólnopol-
skim sukcesem reprezentantów gimnazjów 
oraz liceów.

Organizator konferencji - pani Joanna Janicka 
- prezes mińskiego oddziału PTTK oraz inicja-
torka i koordynatorka eliminacji rejonowych 
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego na 
naszym terenie, przedstawiła zebranym mło-
dych krasomówców, którzy reprezentowali 
powiat miński, a także swoje miasta i gminy 
w finałach konkursu, które dla szkół podsta-
wowych i gimnazjów odbyły się w dniach 3 - 6 
listopada 2011 r. w Legnicy, a dla szkół ponad-
gimnazjalnych w dniach 18-20 listopada 2011 
r. w Golubiu - Dobrzyniu.

W kategorii szkół podstawowych w finałach 
ogólnopolskich udział wzięli: Dominik Woź-
niak ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki 
w Mińsku Mazowieckim i Michalina Mikulska ze 
Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkie-
wicza w Mińsku Mazowieckim.

Sukces ogólnopolski przyszedł w kategorii 
gimnazjów - Karina Majewska z Gimnazjum 
Miejskiego Nr 3 w Mińsku Mazowieckim zajęła 
w Legnicy III miejsce.

Tomasz Jackiewicz, uczeń kl.III z Liceum w 
Sulejówku, który w tym roku wystartował w 
konkursie po raz pierwszy, zajął II miejsce.  
Marta Bodecka z Dobrego zajęła III miejsce - 
obecnie  jest uczennicą  Liceum im. Juliusza 
Słowackiego w Warszawie,jednak tematykę 
swoich wystąpień czerpie  z historii rodzinnej 
gminy Dobre.

W konferencji poza dziennikarzami udział 
wzięli również: Pan Leszek Celej - dyrektor 
Muzeum Ziemi Mińskiej, Pan Krzysztof Radzio 
- Wójt Gminy Dobre, a także przedstawiciele 

Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta 
Mińsk Mazowiecki.

Finaliści podzielili się swoimi doświadczenia-
mi i wrażeniami z pobytów w Golubiu - Do-
brzyniu oraz w Legnicy i przeżyciami z tego 
trudnego momentu, kiedy na scenie musieli 
w ciągu minuty wygłosić zaimprowizowaną 
mowę na wylosowany temat (dotyczy to lice-
alistów i gimnazjalistów, których wystąpienie 
składa się z dwóch elementów - wcześniej 
przygotowanego tekstu i improwizacji). Od-
powiadali również na pytania o to, jak wy-
brać temat, jak się do niego przygotować  
i do czego w życiu zawodowym przydają się 
umiejętności oratorskie. Wszyscy podkreślali-
,że jest to niezbędna umiejętność we współ-
czesnej rzeczywistości. Pół żartem pół serio 
padła propozycja, aby wystąpili na sesjach  
z samorządowcami i udzielili im dobrych rad 
na temat wystąpień publicznych. Nie obyło się 
bez niespodzianki, redaktor Dzwonu, Pan Sła-
womir Stosio, zadał uczniomtematy do impro-
wizacji. Jak przystało na finalistów ogólno-
polskich, wszyscy poradzili sobie doskonale,   
a  szczególne uznanie było dla najmłodszych 
tj, szóstoklasistów.

Konferencja odbyła się w jednej z sal Muzeum 
Ziemi Mińskiej, gdzie prezentowana jest ak-
tualnie wystawa „Młodzież z Mazowsza na 
tropach Andriollego”, kolejne wydarzenie  
w ramach Roku Andriollego na Mazowszu. Pra-
ce plastyczne i fotograficzne prezentują m.in. 
urokliwe drewniane wille pobudowane w sty-
lu „świdermajer”. Wystawę można oglądać do 
31 grudnia br.

Więcej o historii Konkursu Krasomówczego 
na naszym terenie, a także o krasomówcach 
można dowiedzieć się z książki Joanny Janic-
kiej „Ziemia Mińska jakiej nie znamy - 15 lat 
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego  
w powiecie mińskim”, która dostępna jest  
w mińskich księgarniach oraz Oddziale PTTK 
w Mińsku Mazowieckim (tel. 609 100 892).

Joanna Janicka
Fot. Dorota Ozimek

15. Jubileuszowy  Konkurs 
krasomówczy - podsumowanie

Kolejne sukcesy 
Akademii Sztuk Walki

 W dniach 18-20 listopada b.r. 
w Opolu miało miejsce duże wydarze-
nie dla zawodników taewon-do, a mia-
nowicie Międzynarodowy Puchar Polski  
w Taekwon-do Polish Open zorganizowa-
ny przez Związek Sportowy Polska Unia 
Taekwondo, z którą Akademia Sztuk 
Walki również ma licencję i współpracu-
je od wielu lat. 
 Była to jedna z największych 
jeśli nie największa impreza sztuk wal-
ki w Polsce w tym roku. W sumie wzięło  
w niej udział 442 zawodników i zawod-
niczek z 32 klubów z Polski. Gościnnie 
zaprezentowały się silne ekipy zagranicz-
ne: między innymi z Niemiec, Mołdawii  
i bardzo dobrze przygotowana reprezen-
tacja Argentyny, dzięki czemu można było 
postartować z najlepszymi i obserwować 
„Światowe Taekwondo”.
 Bardzo dobrze zaprezentowa-
ła się Siódemka zawodników z dębskiego  
i mińskiego klubu Akademia Sztuk Wal-
ki Taekwon-do ITF pod kierownictwem 
trenera Dawida Matwieja IV dan w sumie 
wywalczyli 5 medali. Katarzyna Mazurow-
ska w kategorii dzieci zdobyła 1 miejsce  
w układach formalnych. Wśród seniorek 
najlepsza w technikach specjalnych okaza-
ła się Monika Wtulich zajmując 1 miejsce, 
a Wioletta Mórawska jako kadetka wywal-
czyła 2 miejsce w walkach light contact 
-50kg. Srebro i brąz zdobyli kolejno Patryk 
Matwiej i trener Dawid Matwiej, którzy 
spotkali się w tej samej kategorii wagowej 
seniorów -78kg. O miejsce na podium otarł 
się Konrad Mikita, który uplasował się na 
4 pozycji w technikach specjalnych  se-
niorów do 180cm. Dobrze zaprezentowała 
się także Weronika Berdyńska wśród dzieci 
rocznik 2003, która bardzo ładnie walczyła 
w kategorii soft stick.
 Kolejne zawody i zdobyte miej-
sca potwierdziły wysoki poziom wyszkole-
nia i przygotowania zawodników z ASW.

Dawid Matwiej 
Fot. z arch. MKS TAEKWON-DO
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Muzeum Ziemi Mińskiej
7.12. – wystawa „ODKRYTE PIĘKNO - OD-
NALEZIONA TOŻSAMOŚĆ” - osoba nie-
pełnosprawna w obiektywie (wystawa 
organizowana w budynku Muzeum przy 
ul. Okrzei 16); Organizator: Powiatowy 
Środowiskowy Dom Samopomocy
13.12. - statyczna inscenizacja uliczna 
(główne ulice Mińska Mazowieckiego)  
z okazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego.
17.12. - Bożonarodzeniowy Targ „Kupiec-
kie Mensko” (lokalizacja Stary Rynek)

Miejski Dom Kultury 
3.12. - MIKOŁAJE SĄ WŚRÓD NAS – festyn 
dla dzieci
11.12. - Koncert wokalny w wykonaniu 
studentów Uniwersytetu Muzycznego im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie; Organi-
zator: Mińskie Towarzystwo Muzyczne
16.12. - rozstrzygnięcie konkursu i wrę-
czenie nagród konkursu Szopka Bożona-
rodzeniowa
17.12. - Dzień Miłosza
20.12. - otwarcie wystawy „ODKRYTE 
PIĘKNO - ODNALEZIONA TOŻSAMOŚĆ” - 
osoba niepełnosprawna w obiektywie 
(Zielony Domek); Organizator: Powiato-
wy Środowiskowy Dom Samopomocy
31.12. - Sylwester pod gwiazdami, 
DJ i pokaz sztucznych ogni

Miejska Biblioteka Publiczna
3.12. - „Gitarowe Zamieszki - młodzi 
kontra młodzi”; Organizatorzy: Miejska 
Biblioteka Publiczna,, Mińskie Towarzy-
stwo Muzyczne i BIAŁY KAPEĆ TV
6.12. - Miejska Kinoteka Publiczna: 
film na Mikołajki  „Renifer Niko ratuje 
święta”
9.12. - spotkanie z znanym dziennika-
rzem i podróżnikiem Jarosławem Kretem
12.12. - spotkanie z Grzegorzem Kas-
depke, jednym z najbardziej znanych 
pisarzy dla dzieci
13.12. - „Czas Apokalipsy” 30 roczni-
ca wprowadzenia stanu wojennego”. 
Otwarcie wystawy ze zbiorów rodziny  
Dzieniów ( otwarta do 14 stycznia 2012)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
4.12. - Mikołajkowe II Mistrzostwa Miń-
ska Mazowieckiego w Pływaniu Amato-
rów 20+ 2 runda IV Grand Prix Amatorów 
Mińska Mazowieckiego w Badmintonie
6.12.- 3 runda V edycji Ligii Zakładów 
Pracy w Tenisie Stołowym
10.12. - 3 runda Grand Prix Mińsk Mazo-
wieckiego w Tenisie Stołowym
13.12. - 4 runda V edycji Ligii Zakładów 
Pracy w Tenisie Stołowym
17.12. - 4 runda Grand Prix Amatorów 
Mińska Mazowieckiego w Pływaniu
17.12. - „Gorączka Świątecznej Nocy” 
Lodowisko Miejskie

W dniach 23-29 grudnia 2011 r. w 
Mińsku Mazowieckim w Zespole Szkół 
Ekonomicznych przy ul. Kazikowskie-
go odbędą sięMistrzostwa Świata Ju-
niorów i Mistrzostwa Świata Juniorek 
w warcabach 100-polowych. 
Do Mińska powinno przyjechać 
około 70 uczestników z całego 
świata.
Mińsk Mazowiecki nie po raz 
pierwszy będzie organizatorem 
zawodów tak wysokiej rangi.  
W 1997 roku Kazimierz Chochura 
organizował Mistrzostwa Świata 
Kobiet a w 2004 Tadeusz Koso-
budzki Mistrzostwa Świata Kade-
tów i Juniorów oraz dwukrotnie 
w 2008 i 2009 roku Mistrzostwa Euro-
py Studentów. W roku 2010 w Mińsku 
odbywała się największa impreza tej 
rangi Młodzieżowe Mistrzostwa Euro-
py, w których uczestniczyło ponad 350 
warcabistów.

Organizacja takich imprez wiąże się  
z dużym nakładem środków finansowych 
ale przede wszystkim z dużym nakładem 
pracy zawsze społecznej i nie jest możli-
wa bez wsparcia sponsorów.

Organizację grudniowych mi-
strzostw będzie wspierało 
Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki, Starostwo Mińskie, Miasto 
Mińsk Mazowiecki oraz miński 
MOSiR.

            Tadeusz Kosobudzki 
Prezes  

Polskiego Związku Warcabowego

Mistrzostwa Świata Juniorów i Mistrzostwa 
Świata Juniorek w warcabach 100-polowych
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