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Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.

27 maja obcho-
dziliśmy Dzień 
Samorządu Te-
rytorialnego. To 
święto, uchwa-
lone na pamiąt-
kę pierwszych 
wyborów sa-
morządowych, 
przypomina nam  
o kończącej się 
już niebawem 
VI kadencji miń-
skiego samo-

rządu. Zostawiamy miasto unowocze-
śnione, a zarazem przygotowane do 
dalszego rozwoju. W tej kadencji udało 
się rozwiązać wiele komunalnych pro-
blemów, ale też wyznaczyć kierunki 
działania na przyszłość. 
 W ciągu ostatnich czterech lat 
Mińsk Mazowiecki zyskał oczekiwaną od 
dawna obwodnicę. To niewątpliwie za-
sługa naszego posła Czesława Mroczka  
i jego wielkiej determinacji w tym  
temacie. Najprawdopodobniej już  
w przyszłym roku skończą się proble-
my naszego miasta z zaopatrzeniem  
w gaz ziemny. Realizowana właśnie 
inwestycja drugostronnego zasilenia  
Mińska Mazowieckiego to projekt, któ-
ry wymagał naszego wielkiego zaanga-
żowania w ciągu kilku ostatnich lat, aż  
w końcu doczekał się szczęśliwego fina-
łu. Rozwija się też miejska infrastruk-
tura komunalna. Modernizacja oczysz-
czalni ścieków, nowe sieci kanalizacyjne 
i wodociągowe to projekty, na które 
miasto pozyska jeszcze w starej per-
spektywie finansowej ponad 10 mln zł  
z Unii Europejskiej. Dzięki przedsię-
wzięciom spółki PEC przejściowe kłopoty  

z gazem nie zatrzymały inwestycji  
deweloperskich, których skala jest  
rekordowa w tej części Mazowsza.  
To właśnie takie firmy, jak Partner, 
Konstans, Villa Development, Remex, 
czy inni deweloperzy powodują sta-
ły napływ nowych mieszkańców do 
grodu nad Srebrną, zapewniając im 
coraz nowocześniejsze i lepiej wypo-
sażone mieszkania i domy. Dzięki in-
westycjom takich lokalnych gigantów,  
jak ZNTK Mińsk Mazowiecki (wchodzą-
cy w skład PESA Bydgoszcz SA), Harper 
Higienics, Lucchini Poland, czy Bartek,  
a także wielu innych mińskich firm, 
prawdopodobnie uda się w końcu  
zahamować, być może nawet ograni-
czyć, narastające w ostatnich latach 
bezrobocie. 
 Nasze miasto wygląda zupełnie 
inaczej, niż jeszcze cztery lata temu.  
Za kolejne cztery będzie zapewne pre-
zentowało się jeszcze piękniej i dostoj-
niej. Być może pojawi się na jego ulicach 
miejska komunikacja, może mieszkańcy  
w sobotnie wieczory będą mogli wy-
brać się na seans filmowy, może z osie-
dli wzdłuż ul. Klonowej przejedziemy 
do centrum nowoczesnym wiaduktem,  
a jadąc do Warszawy, zostawimy sa-
mochód na wielopoziomowym parkin-
gu nowego centrum handlowego przy 
dworcu PKP. Taki Mińsk Mazowiecki, 
to miasto przyszłości i życzę Państwu, 
abyśmy takie właśnie miasto zobaczyli. 

Obwodnica miasta
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Przemówienie Burmistrza Miasta Marcina  
Jakubowskiego:

Wielce Szanowni Państwo, Drodzy 
Mińszczanie.

Dążenia naszych przodków do napra-
wy państwa polskiego doprowadziły 223 
lata temu do uchwalenia niezwykłego 
dokumentu. To właśnie w Polsce 3 maja 
1791 roku uchwalono pierwszą w Europie  
i drugą na świecie Konstytucję. Dokument 
ten, będący dziełem Sejmu Czteroletnie-
go, ukazywał Polskę jako kraj oświecony  
i nowoczesny, a zarazem stabilizował 
podstawy państwa, na tyle, na ile można 
było to wówczas uczynić. Nasi przodko-
wie śpiewali „witaj jutrzenko” z nadzie-
ją, że dzieło Sejmu Czteroletniego będzie 
preludium dalszej wytężonej, ciężkiej 
pracy nad uzdrowieniem ukochanej Oj-
czyzny. Znając karty późniejszej histo-
rii, wiemy, że nawet po najpiękniejszej 
jutrzence może przyjść mrok. Nie dane 
było Polakom długo cieszyć się nowymi 
prawami. Niebawem nadeszły bowiem 
trudne i bolesne lata z krwią przelewa-
ną w imię odzyskania niepodległości. Do 
upadku Rzeczpospolitej doprowadziły 
przede wszystkim wewnętrzne konflik-
ty z przeciwnikami rozwoju państwa,  
z przeciwnikami idei demokracji. Starcia 
z tymi, którzy wówczas nazywali się je-
dynymi słusznymi patriotami, obrońcami 
tradycji i ładu społecznego. 

 Zwiastując naprawę Państwa, 
uchwalona 223 lata temu Konstytucja po-
kazała Polakom, że mimo politycznych po-
działów i czasem różnych idei, można szu-
kać wspólnej drogi do lepszej przyszłości  
z poszanowaniem wzajemnych racji, 
przezwyciężać uprzedzenia w imię po-
krzepienia serc i troski o wspólne dobro. 

Obchody 223. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 maja pokazała też, że  
w chwilach uniesienia, MY, Polacy po-
trafimy się jednoczyć. Jednak historia, 
zarówno ta odległa, jak i ta nam współ-
czesna pokazuje, że te chwile uniesienia 
nigdy nie trwają zbyt długo. Nie trzeba 
nam przywoływać przykładu targowicy, 
wystarczy, że spojrzymy kilka lat wstecz. 
Jaką wielką narodową zgodę przeżywa-
liśmy w czasie żałoby po Świętym Janie 
Pawle II? Jak wspólnie przeżywaliśmy 
chwile największej tragedii narodowej po 
smoleńskiej katastrofie? 

 Czyż nie słyszeliśmy wówczas 
słów o pojednaniu? Słowa, które pry-
sły jak mydlana bańka. Co gorsza, dziś 
już trudno znaleźć wspólny język na-
wet w chwilach tak dla nas ważnych, 
jak kanonizacja największego z Pola-
ków – Ojca Świętego. A to on właśnie 
dawał nam najlepszą lekcję patriotyzmu 
mówiąc, że „Patriotyzm oznacza umi-
łowanie tego, co ojczyste: umiłowanie 
historii, tradycji, języka czy samego 
krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, 
która obejmuje również dzieła rodaków  
i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umi-
łowania staje się każde zagrożenie tego 
dobra, jakim jest Ojczyzna. Nasze dzie-
je uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do 
wielkich ofiar dla zachowania tego dobra 
albo też dla jego odzyskania.”

 Tylko czy nam naprawdę potrze-
ba wystawienia na taką próbę? Obserwu-
jąc polską scenę polityczną, medialną, 
także tę lokalną, możemy śmiało opisać 
ją słowami naszego wielkiego poety Ta-
deusza Różewicza, który kilka dni temu 
odszedł na wieczny spoczynek:
„Jak my się kaleczymy roztargnieni spie-
szący się jak my się kaleczymy wzajem-
nie okrutni w skupieniu czujni nieomylni 
w zadawaniu ciosu”. 

 Nie czekajmy na kolejną pró-
bę, jaką może zgotować nam historia. 
Odszukajmy w sobie zdrowy rozsądek  
i starajmy się dostrzegać dobro, które 
nas otacza. Nie wymyślając sobie wrogów 
wewnętrznych czy zewnętrznych, nie bu-
dując teorii spiskowych. Dziś, po 25 la-
tach prawdziwej wolności, po 15 latach 
bezpieczeństwa w strukturach NATO, po 
10 latach obecności w Unii Europejskiej, 
możemy z dumą powiedzieć, że tak jak 
nasi przodkowie stawiani byli za przykład 
demokratycznych przemian w ówczesnej 
Europie, uchwalając pierwszą na starym 
kontynencie konstytucję, tak i my dziś 
stawiani jesteśmy za przykład optymal-
nego wykorzystania szansy, jaką dała 
nam wspólna Europa. Nasza obecność  
w Unii Europejskiej przez 10 ostatnich 
lat, parafrazując słowa świętego Jana 
Pawła II, „odmieniła oblicze tej ziemi.” 
Rozejrzyjmy się dookoła, któż nie zauwa-
ży skoku cywilizacyjnego jaki dokonał się  
w naszym kraju? Cieszmy się tym, co mamy  
i starajmy się dalej budować. Na ze-
wnątrz jesteśmy postrzegani jako kraj 
spełnionych nadziei i wykorzystanych 
szans, zaś wewnątrz gdzieś wciąż czai się 
wspomnienie targowicy. 

Szanowni Państwo.
Co roku, w dniu 3 maja, zadajemy sobie 
pytanie jakiego dziś patriotyzmu oczeku-
je od nas Nasza Ojczyzna. Czyż nie jest to 
poszukiwanie równowagi pomiędzy uno-
wocześnianiem i integracją europejską 
a szacunkiem dla tradycyjnych wartości? 
Bezpieczna i silna Europa to również bez-
pieczna i silna Polska - bez kompleksów 
i otwarta na innych. Polska modernizo-
wana z pełnym poszanowaniem tradycji 
i z mocnym fundamentem w wartościach 
chrześcijańskich.

Szanowni Państwo.
Chciałbym bardzo serdecznie wszystkim 
Państwu podziękować za obecność na dzi-
siejszych uroczystościach. Licznie przy-
byłym pocztom sztandarowym, Miejskiej 
Orkiestrze Dętej, kombatantom i żołnie-
rzom, oficjalnym delegacjom, naszym go-
ściom i wszystkim przybyłym dziękuję za 
uświetnienie 3-cio majowych obchodów. 
Dziękuję mieszkańcom naszego miasta, 
którzy wywiesili flagi państwowe. Gest 
ten jest przejawem prawdziwej świado-
mości narodowej. 

 Dziękuję też Czcigodnemu Księ-
dzu Proboszczowi oraz wszystkim du-
chownym za przygotowanie Mszy Świętej 
za Ojczyznę, na którą Wszystkich Państwa 
serdecznie zapraszam. 

Dziękuję bardzo
fot. z arch. UM
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Odwaga i bohaterstwo najwyższej próby

Odwagę i bohaterstwo najwyższej próby 
oraz niezwykłe czyny polskich żołnierzy 

zachowali w pamięci na zawsze. 

7 maja 2014 r. w Mińsku Mazowieckim 
odbyły się powiatowe uroczystości pa-
triotyczne upamiętniające 69. roczni-
cę zakończenia działań wojennych na 
frontach II wojny światowej oraz 70. 
rocznicę Bitwy o Monte Cassino. Or-
ganizatorami  tegorocznych obchodów 
byli: Starosta Miński – pan Antoni Jan 
Tarczyński, Burmistrz Miasta Mińsk Ma-
zowiecki – pan Marcin Jakubowski oraz 
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 1 
– pan Tomasz Ciechański.
 Przy kwaterach poległych żoł-
nierzy zgromadzili się kombatanci, 
przedstawiciele samorządów, wojska, 
duchowieństwa, poczty sztandarowe 
szkół, organizacji i związków z terenu 
miasta i powiatu, uczniowie i miesz-
kańcy. Uczestnicy uroczystości odmówili 
modlitwę, wysłuchali okolicznościowych 
przemówień. Rangę obchodów podkre-
ślił apel poległych oraz  salwa honorowa 
oddana przez żołnierzy 23. Bazy Lotnic-
twa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. 
Symbolicznym hołdem składanym żołnie-
rzom poległym na frontach II wojny świa-
towej były wiązanki kwiatów i znicze za-
palone na żołnierskich mogiłach. 
 Druga część obchodów miała 
miejsce w Zespole Szkół Miejskich nr 
1. Do zaproszonych gości oraz młodzie-
ży Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen. 
Władysława Andersa swoje słowa skie-
rowali: Starosta Miński, Dyrektor Szko-
ły oraz mjr Antoni Łapiński – uczestnik 
walk pod Monte Cassino w 1944 roku. Za 
upowszechnianie bohaterskich czynów 
polskiego żołnierza prezes Związku In-
walidów Wojennych Oddziału Mińsk Ma-
zowiecki pan Józef Jedynak odznaczył 
sztandar  Gimnazjum Miejskiego nr 1 
Złotym  Krzyżem Za Zasługi.

Część artystyczną przygotowaną przez 
młodzież  GM1 dopełnił koncert pieśni 
wojennych w wykonaniu Chóru Dziecię-
cego Grupy Rekonstrukcji Historycznych 
„Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dę-
blin”.
 Kolejnym punktem programu 
było podsumowanie przez panią Hannę 
Wielgołaską Miejskiego Konkursu „Cichy 
Bohater”. Od siedmiu lat Gimnazjum 
Miejskie nr 1 im. Gen. Władysława An-
dersa zachęca młodzież do wyszukiwania 
nieznanych informacji z okresu II wojny 
światowej. Organizację konkursu wspie-
rają honorowym patronatem pan Minister 
Jan Stanisław Ciechanowski Kierownik 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, pan Marcin Jakubowski 
Burmistrz Miasta oraz płk Edmund Brzo-
zowski Przewodniczący Stowarzyszenia 
Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych 

na Zachodzie KARPATCZYCY.  W tegorocz-
nej edycji konkursu pod hasłem „Patroni 
naszych ulic – Żołnierze Andersa” wzięło 
udział ponad 90 uczniów, którzy przygo-
towali prace w trzech kategoriach: lite-
rackiej, plastycznej i multimedialnej.

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
KATEGORIA LITERACKA
1 miejsce – Jan Kudlak 
Publiczna Szkoła w Wiciejowie 
2 miejsce – Martyna Chróst 
Szkoła Podstawowa 2
3 miejsce – Jakub Materka 
Szkoła Podstawowa 2

 KATEGORIA MULTIMEDIALNA
1 miejsce – Natalia Gryz 
Szkoła Podstawowa 1
2 miejsce – Jagoda Klimek 
Szkoła Podstawowa 5
3 miejsce – Oskar Sułek Szkoła Podstawowa 2

KATEGORIA PLASTYCZNA 
1 miejsce – Oliwia  Grzyb, Anna  Mazurek  
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
2 miejsce – Zuzanna  Gałązka, Julia  Widelska  
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
3 miejsce – Dominika Radzimińska, 
Patrycja Rasin  Szkoła Podstawowa 1

UCZNIOWIE GIMNAZJUM 
KATEGORIA LITERACKA
1 miejsce – Marcin Zagórski 
Gimnazjum Miejskie 1
2 miejsce – Łukasz Zagórski 
Gimnazjum Miejskie 1
3 miejsce – Jolanta Dybkowska  
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

KATEGORIA MULTIMEDIALNA
1 miejsce – Maja Kostrzewska 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
2 miejsce – Iga Czerniawska i Julia Sulej 
Gimnazjum Miejskie 1
3 miejsce – Paweł Rolf 
Gimnazjum Miejskie 1

KATEGORIA PLASTYCZNA
1 miejsce – Kaja i Maja Linosz 
Gimnazjum Miejskie 1
2 miejsce – Małgorzata Krzewska 
Gimnazjum Miejskie 1
3 miejsce – Zofia Pachulska 
Gimnazjum Miejskie 1

 Uczestnicy uroczystości mieli 
również okazję obejrzeć prace uczniów 
będące efektem projektu edukacyjnego 
oraz wystawę „Wysiłek zbrojny Polski  
w II wojnie światowej” udostępnioną 
przez Wojskowe Centrum Edukacji Oby-
watelskiej z Warszawy. 
 Obchody 69. rocznicy zakończe-
nia II wojny światowej oraz 70. roczni-
cy Bitwy o Monte Cassino połączone ze 
Świętem Patrona Gimnazjum odczytu-
jemy jako zobowiązanie, aby  odwagę  
i bohaterstwo najwyższej próby oraz nie-
zwykłe czyny  polskich żołnierzy zacho-
wać w pamięci na zawsze.

Iwona Dróżdż, ZSM nr 1 
fot. z arch. UM
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Ambulans Fundacji McDonalda w Mińsku

Ambulans Fundacji Ronalda McDonalda 
zawitał do Mińska Mazowieckiego. To je-
dyny tego typu pojazd w Europie. Jest to 
unikalna, mobilna stacja medyczna, skła-
dająca się z poczekalni – rejestracji oraz 
dwóch gabinetów lekarskich, wyposażo-
nych w nowoczesny sprzęt ultrasonogra-
ficzny. 

 W czasie badań w ambulansie 
każdy przychodził na umówioną godzinę. 
Czas potrzebny na badanie to ok. 15 minut 
na każdego pacjenta. W czasie badania le-
karze dokonywali kompleksowej oceny sta-
nu tarczycy i węzłów chłonnych, narządów 
jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo 
moszny. Celem badań była dokładna ocena 

stanu narządów wewnętrznych dzieci oraz 
wykrycie wszelkich najczęściej spotyka-
nych w przedziale wiekowym objętym ba-
daniami odstępstw od normy. Po zakończe-
niu badań rodzice otrzymali wyniki badań 
oraz ewentualne porady lekarskie.  
 Ambulans pracował 16 i 17 kwiet-
nia  2014 r. w naszym mieście przed Miej-
skim Domem Kultury. Bezpłatnym badaniom 
ultrasonograficznym poddano 137 dzieci  
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. 
 Akcja nie mogłaby się odbyć 
bez partnera akcji - Banku Spółdzielczego  
w Mińsku Mazowieckim, który sfinansował 
pojawienie się ambulansu w Mińsku.
 Dzięki ogromnemu wsparciu bur-
mistrza Marcina Jakubowskiego oraz zaan-
gażowaniu mińszczanki Pauliny Szubińskiej 
- Gryz, przedstawicielka Fundacji Katarzy-
na Nowakowska mogła skierować ambulans 
do naszego miasta. Podziękowania należą 
się również wspierajacemu akcję tech-
nicznie - Alfredowi Chodkowskiemu oraz 
lekarzom biorącym udział w akcji: Agacie 
Pawelec i Grzegorzowi Jędrzejewskiemu.

 (red.) fot. z arch. UM

 IV Rajd Po Ziemi Mińskiej odbył się w tym 
roku w promieniach słońca. Nie spadła 
ani jedna kropla deszczu, a uczestnicy  
i ich piękne pojazdy grzały się niemiło-
siernie. Ale czego się nie robi dla zdo-
bycia kolejnego pucharu, no i przede 
wszystkim dobrej zabawy.

 Na start rajdu pod Miejską Bi-
bliotekę Publiczną, przybyło 55 pojazdów 
w tym 10 motocykli. Trasa rajdu wyniosła 
niecałe 90 km i wiodła przez ulice Mińska, 
a następnie Dębe Wielkie, Długą Kościelną, 
Sulejówek, Halinów, Pustelnik, Cygankę. 
Podczas rajdu uczestnicy musieli odpo-
wiedzieć na pytania dotyczące Przepisów 
Ruchu Drogowego, historii motoryzacji,  
a także wykazać się zręcznością na pró-
bie sprawnościowej, która odbyła się 
na parkingu Aquaparku Miejskiego, oraz 
sprawdzić swoje umiejętności w rzucaniu 
lotkami do celu. Rajd zawierał elementy 
związane z Marszałkiem Józefem Piłsud-
skim, który dokładnie 100 lat temu roz-
począł formowanie Legionów Polskich. Na 
trasie uczestnicy zwiedzali dworek „Mi-
lusin” w Sulejówku oraz wystawę replik 
uzbrojenia wojsk polskich XVI i XVII w.  
w Muzeum Ziemi Mińskiej. Ostatnim zada-
niem rajdu było sprawdzenie swoich umie-
jętności w udzielaniu pierwszej pomocy. 
Punkt ten przygotowany był przez Ratow-
ników ZHP z Mińska Mazowieckiego prowa-
dzonych przez Annę Endzelm. W czasie gdy 
zawodnicy wyruszyli w trasę, najmłodsi 
mieszkańcy Mińska Mazowieckiego mogli 
wziąć udział w „Próbie młodego strażaka” 
przygotowanej przez Młodzieżową Drużynę 

Pożarniczą prowadzoną przez Grzegorza 
Wojciechowskiego.
 Na zakończenie imprezy odbył się 
konkurs elegancji, w którym zostały wy-
łonione najładniejsze auta rajdu. Puchar 
Burmistrza Mińska Mazowieckiego Marcina 
Jakubowskiego otrzymał Piotr Gzylewski, 
który przyjechał Mercedesem-Benz 170V 
z 1936 roku. Pucharem Dyrektora Muzeum 
Ziemi Mińskiej Leszka Celeja wyróżniony 
został Saab 96 z 1964 roku Bartłomieja 
Kossowskiego, a Puchar AUTO SERWIS JAR-
ECO otrzymał Piotr Maliszewski właściciel 
Syreny 102 z 1963 roku.
Zwycięzcami w klasie samochodów zostali: 
w klasie pre-1955 – Mariusz Wolski jadący Tatrą 
T600 z 1949 roku,
w klasie pre-1970 – Piotr Janicki jadący Volvo 
Amazon  z 1966 roku,

w klasie pre-1985 – Michał Leśniewski jadący 
Mazdą 323 z 1979 roku,
oraz w  klasie motocykli: 
w klasie pre-1955 – Jacek Ratyński jadący Zun-
dappem KS600 z 1939 roku, 
w klasie pre-1970 – Kamil Deska jadący Juna-
kiem M10 z 1960 roku,
w klasie pre-1985 – Krzysztof Kupiec jadący Hon-
dą VF400F z 1985 roku.
Próbę sprawnościową w tym roku wygrali:
w klasie samochodów – Jan Kasprzycki jadący 
Fordem Escortem z 1975 roku,
w klasie motocykli – Dariusz Pająk jadący Suzuki 
6N250 z 1984 roku. 
  Fundatorami nagród w tym roku byli Burmistrz 
Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski,  
Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej 
oraz firmy ETIGRAF i AUTO SERWIS JAR-ECO.

Wojciech Urban, fot. z arch. UM

IV Rajd Po Ziemi Mińskiej
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Związek Inwalidów Wojennych w Mińsku 
Mazowieckim uhonorował dziś Krzyżem 
za Zasługi dla Inwalidów Wojennych RP 
Pana Jacka Kozłowskiego, Wojewodę 
Mazowieckiego.
 Prezes Józef Jedynak podzię-
kował wojewodzie za zaangażowanie 
i upamiętnianie chwalebnych czynów 
obrońców i wyzwolicieli naszej Ojczy-
zny, za szeroko pojętą pomoc i działania 
wnoszone na rzecz społeczności Związku 
Inwalidów Wojennych i społeczności kom-
batanckiej.
 Pan Jacek Kozłowski był dziś go-
ściem Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Na zaproszenie Jerzego Macie-
jewskiego wystąpił w roli wykładowcy  
i opowiedział o funkcji i obowiązkach wo-
jewody. (red.)                     

Wojewoda odznaczony przez Związek Inwalidów Wojennych

Panie Przewodniczący,
Panie i Panowie Radni,
Szanowni goście,
Drodzy mińszczanie!
  Witam Państwa bardzo serdecz-
nie w gościnnych progach Pałacu Dernało-
wiczów – miejsca, które nieodzownie koja-
rzone jest z blisko sześćsetletnią historią 
naszego miasta. Pałac ten, a wcześniej 
dwór, przez setki lat swojego istnienia 
był świadkiem wielu ważnych wydarzeń, 
gościł wiele znanych postaci. Jak podają 
przekazy historyczne, to tutaj w XVI w. kil-
kakrotnie bywała królowa Bona ze swoim 
orszakiem. W XVII w. mury te witały króla 
Zygmunta III Wazę, szwedzkiego władcę 
Karola X Gustawa, czy hetmana Stefana 
Czarneckiego oraz wielu innych historycz-
nych bohaterów. Miejscu temu przypisane 
są ciekawe legendy, m.in. ta o Czarny Psie, 
związana z kasztelanem Stanisławem War-
szyckim.
 Dzisiaj w Pałacu Dernałowiczów 
świętujemy Dzień Miasta na pamiątkę 
nadania przez księcia  mazowieckiego  

Janusza I w dniu 29 maja 1421 roku osa-
dzie Mensko przywileju lokacyjnego, na 
mocy którego rycerz Jan z Gościeńczyc 
mógł założyć gminę miejską na prawie 
chełmińskim. Była to jedna z pierwszych 
lokacji prywatnego miasta na wschodnim 
Mazowszu.
 Rok temu w tej sali, również na 
uroczystej sesji Rady Miasta, przed wrę-
czeniem tytułów Honorowego Obywatela 
Miasta Mińsk Mazowiecki i Zasłużonego dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki posłużyłem się 
słowami, że autorytetami bywają głównie 
postaci znane i trwale zapisane na kartach 
historii, jednak nie zawsze zdajemy sobie 
sprawę, że tuż obok nas, w tym samym 
mieście, może na tej samej ulicy mieszka 
ktoś, o kim warto, a nawet trzeba głośno 
powiedzieć. Rok temu Rada Miasta nadała 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Mińsk 
Mazowiecki panu Virgilowi Clarksonowi 
byłemu burmistrzowi Lacey, który dzisiaj 
zaszczycił nas swoją obecnością, przyjeż-
dżając z tak odległych geograficznie Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki. Pan Virgil 

Clarkson od wielu lat wspiera i ułatwia 
kontakty między mieszkańcami naszych 
miast. Był współinicjatorem podpisania w 
2005 roku Porozumienia Miast Siostrzanych 
pomiędzy Lacey a Mińskiem Mazowieckim. 
Udziela pełnego poparcia stowarzyszeniom 
działającym na terenie naszych miast oraz 
czynnie uczestniczy w promowaniu w La-
cey kultury polskiej. Współpraca z Lacey 
nie byłaby tak owocna, gdyby nie jeszcze 
jedna osoba. W 2013 roku tytuł Zasłużony 
dla Miasta Mińsk Mazowiecki Rada Miasta 
nadała panu Jackowi Anuszewskiemu, któ-
ry również jest dzisiaj z nami, specjalnie 
na tę sesję przyjeżdżając ze Stanów Zjed-
noczonych. Dzięki zaangażowaniu i deter-
minacji Pana Jacka Anuszewskiego Rada 
Miasta Lacey wybrała Mińsk Mazowiecki na 
miasto siostrzane, co zapoczątkowało m.in. 
stworzenie programu edukacyjnej wymiany 
młodzieży pt. „Szkoła bez granic”. 
 Cieszę się, że doczekaliśmy mo-
mentu, kiedy osobiście możemy nadane  
w poprzednim roku tytuły wręczyć uhono-
rowanym. Posiadać tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta, czy Zasłużonego dla Miasta 
stanowi powód do dumy, a dla Miasta jest 
zaszczytem móc wymieniać tak wiele na-
zwisk mających wpływ na jego losy, kształ-
tujących jego wizerunek, wpisujących się  
w jego bogatą historię. 

    Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

Uroczysta Sesja Rady Miasta

fot. z arch. UM
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Święty Patron gimnazjum

W 100. rocznicę urodzin Pani Genowefy 
Pustoły Burmistrz Miasta Marcin Jaku-
bowski oraz Zastępca Kierownika USC  
Pani Magdalena Zagórska złożyli dostojnej 
Jubilatce życzenia, wręczając tort oraz 
publikację o Mińsku Mazowieckim.
 Jubileusz 100 lat życia 21 maja 
br. obchodziła mieszkanka naszego miasta 
Pani Genowefa Pustoła. Dostojną Jubilatkę 
odwiedzili: Burmistrz Marcin Jakubowski, 
Zastępca Kierownika USG Magdalena Zagór-
ska oraz przedstawiciele mińskiego ZUS-u.  
Wszyscy złożyli serdeczne życzenia zdro-
wia, szczęścia, pomyślności, wręczając 
listy gratulacyjne,  tort, kwiaty i drobne 
upominki. (red.)                       fot. z arch. UM

Kanonizacja Jana Pawła II była dla całej 
społeczności Gimnazjum Miejskiego nr 
2 wielkim świętem. Dwudniowe obcho-
dy po raz kolejny skupiły serca wokół 
Wielkiego Świętego Jana Pawła II.

 W dzień kanonizacji patrona 
Jana Pawła II, czyli 27 kwietnia społecz-
ność papieskiego gimnazjum dziękowała 
za dar świętości podczas mszy świętej 
w kościele Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Mszę 
odprawił ks. Paweł Cudny, a pani Iwona 
Szulawska z uczniami przygotowała jej 
oprawę. Po nabożeństwie można było wy-
słuchać montażu poetycko-muzycznego  
o Janie Pawle II. Pan dyrektor Grzegorz 
Wyszogrodzki wraz z uczniami złożyli 
kwiaty przy obrazie świętego Jana Pawła 
II, który parafia i szkoła wspólnie ufundo-
wały na pamiątkę kanonizacji. Rozdawa-
na była jednodniówka pokazująca związki 
Mińska Mazowieckiego i gimnazjum przy 
Budowlanej z papieżem – Polakiem przy-
gotowana pod kierunkiem pani Lilli Kłos.
 28 kwietnia w poniedziałko-
we przedpołudnie wraz z burmistrzem 
miasta  panem Marcinem Jakubowskim 
i przewodniczącą komisji oświaty i wy-
chowania panią Wandą Izabellą Rombel 
wszyscy uczniowie w murach gimnazjum 
celebrowali uroczystości kanonizacyjne.
– Należymy do pokolenia, któremu było 

dane słuchać Jana Pawła II, oglądać, od-
wiedzać w Rzymie i gościć w Ojczyźnie. 
Bezpośrednio nie usłyszymy już jego gło-
su i już nigdy go na ziemi nie spotkamy.  
Zachowamy w pamięci jego uśmiech, 
spontaniczne gesty i słowa, które  pozo-
stawił – mówiła uczennica. 
 – Obyśmy potrafili nasze życie 
wypełnić ich treścią - ze wzruszeniem do-
dawał dyrektor gimnazjum Grzegorz Wy-
szogrodzki po obejrzeniu akademii. 
Uczniowie szkolnego muzycznego zespo-
łu ArsNowa wspólnie z opiekunem panią 
Magdaleną Jakubowską wyśpiewali uko-
chane pieśni Jana Pawła II, zaś młodzież 
innowacyjnej klasy teatralnej Ia przed-
stawiła wzruszającą etiudę teatralną  
w reżyserii Anny Lubienieckiej, ukazu-
jącą życie Karola Wojtyły. Nie zabrakło  
wzruszeń. 
 Dostojnie, elegancko i z arty-
stycznym smakiem cała społeczność Gim-

nazjum Miejskiego nr 2 świętowała kano-
nizację Jana Pawła II. 
 Na zakończenie wszyscy uczest-
nicy, odciskając kciuki, stworzyli papieską 
flagę, która wraz z listami uczniów i na-
uczycieli do Jana Pawła II zostanie wysła-
na do Watykanu na znak pamięci. Uroczy-
stość uświetniła wystawa zdjęć papieża 
– Polaka udostępniona dzięki uprzejmości 
dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej pana 
Leszka Celeja. 
 Pomysłodawczyniami uroczysto-
ści były nauczycielki: pani Lilla Kłos i pani 
Katarzyna Kozłowska -Wyszogrodzka.
 Gimnazjaliści pokazali, że są 
dumni ze swojego patrona. Noszą imię 
Wspaniałego, silnego w wierze, kochają-
cego młodzież, pełnego miłości i ciepła,  
a teraz  świętego Jana Pawła  II.
 

Anna Lubieniecka 
fot. z arch.   GM Nr 2

Setne urodziny Pani 
Genowefy Pustoły
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W Wigilię Miłosierdzia Bożego przy-
padło w tym roku doroczne święto ku 
czci Matki Bożej Dobrej Rady. Uroczy-
stej Mszy świętej odpustowej w Wólce 
Mińskiej przewodniczył ks. Infułat Sta-
nisław Rawski, który zasponsorował dla 
parafii Matki Bożej Dobrej Rady figurę 

Jana Pawła II. 
 W homilii ks. Infułat docenił 
starania parafian, którym w tak krótkim 
czasie udało się wybudować tak piękną 
świątynię. – Cieszę się, że macie takiego 
operatywnego proboszcza, jakim jest ks. 

Święty Jan Paweł II w Wólce Mińskiej

Parafia MB Dobrej Śmierci, 
fot. z arch. Parafii

Jerzy Danecki – powiedział do wiernych 
pochodzący z Jakubowa ks. Stanisław 
Rawski. Dodajmy, że ks. Infułat jest także 
sponsorem dwóch dębowych konfesjona-
łów oraz dębowych ławek, które w przy-
szłości będą w kościele.
 Odpustowa Msza św. zgromadzi-
ła wielu parafian, przedstawicieli ducho-
wieństwa i przybyłych specjalnie na tę 
uroczystość gości, wśród których obecni 
byli także Starosta Miński Antoni J. Tar-
czyński oraz Wójt Gminy Mińsk Mazowiec-
ki Antoni Piechoski. Obecni byli także 
druhowie z OSP Dłużka, którzy zawsze 
brali czynny udział w różnych uroczy-
stościach parafialnych. Po raz pierwszy 
w takiej uroczystości w Wólce Mińskiej 
uczestniczył poczet sztandarowy Miasta 
Mińsk Mazowiecki, w asyście radnych  
Michała Górasa, Roberta Ślusarczyka  
i Tadeusza Błaszczaka.  
 Uroczystość w parafii Matki Bo-
żej Dobrej Rady w Wólce Mińskiej miała 
bezprecedensowy charakter. Poświęcony 
pomnik ku czci świętego już Jana Pawła 
II jest pierwszym w Diecezji Warszawsko-
Praskiej, w Polsce, a być może pierw-
szym na świecie pomnikiem Świętego. 

Prezent z okazji Dnia Miasta! Tego nie ma 
prawdopodobnie żadne miasto w Polsce, 
a może i na świecie. Projekt „Przysta-
nek Historia” to cykl opowieści o naszym 
mieście, ludziach i wydarzeniach z nim 
związanych umieszczony na wiatach 
przystanków autobusowych. Oficjalnego 
otwarcia pierwszego z nich (ul. Kościusz-
ki – vis a vis Starostwa Powiatowego)  
w czwartek, 29 maja, dokonali Burmistrz 
Marcin Jakubowski, przewodniczący 
Rady Miasta Dariusz Kulma, pomysłodaw-
czyni Joanna Wilczak, opiekun meryto-
ryczny Mariusz Dzienio oraz Piotr Siła 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury, będą-
cego realizatorem przedsięwzięcia.
 Mieliśmy dylemat, tworząc te 
przystanki, ponieważ na niewielkiej po-
wierzchni trzeba było zmieścić ograniczo-
ną ilość zdjęć i dokumentów archiwalnych,  
a zbiory są stanowczo szersze i szalenie 
ciekawe – zaczął Mariusz Dzienio – Jest to 
łatwa w odbiorze forma i ten czas, który lu-
dzie wykorzystują na czekanie na autobus 
jest wspaniałym bodźcem do poszerzenia 
swojej wiedzy na temat historii nie tylko 
lokalnej. Chociażby informacja o  pięknym 
drewnianym domku (pozostałość architek-
tury letniskowej z przełomu XIX/XX w.), 
gdzie mieszkał ppłk Marian Skrzynecki z 
żoną i dwoma synami, którzy są Honorowy-

mi Obywatelami Miasta Mińsk Mazowiecki 
(Piotr i Józef). Do tej pory dawne dzieje 
miasta przybliżały nam interesujące pre-
lekcje, sięgnąć można do szerokiej gamy 
publikacji na ten temat w mińskiej czytel-
ni i bibliotece. Ale, jak zauważył Burmistrz 
Marcin Jakubowski, od dzisiaj naszym 
świadkiem historii są piękne przystanki.
 Po trasie projektu przewiózł 
uczestników specjalny autobus. Mariusz 
Dzienio, z charakterystyczną dla siebie 
lekkością opowiadania, na każdym z po-

stojów przybliżał uczestnikom przejazdu 
karty historii Mińska. Dołączył do niego 
ze swymi wspomnieniami były burmistrz 
Zbigniew Grzesiak, który był inicjatorem 
powstania chociażby stacji PKP Anielina, 
również ujętej na historycznych planszach. 
O tym, że ten niebanalny pomysł już jest 
sukcesem świadczą chociażby napotkani 
na trasie podróżni. Na przystanku przy ul. 
Kazikowskiego pani Anna Jeruzalska z Ja-
kubowa wspomina – Chodziłam do Szkoły 
Handlowej w ostatnim jej roku istnienia, 

Tylko w Mińsku! Trasa - Przystanek Historia
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bo już w drugiej klasie przeszłam do nowe-
go budynku. W ramach zajęć chodziliśmy 
do różnych zakładów, m.in. do tej fabry-
ki octu, która wymieniona jest właśnie na 
tym dokumencie z 1902 r. (na planszy na 
przystanku – przyp. red.). Była tam też 
rzeźnia. W pamięci mam niektóre z poka-
zanych tu domów. Pomysł ten bardzo mi się 
podoba, naprawdę.

 Wzruszenia nie dało się ukryć 
panu Jerzemu Kowalskiemu – żołnierzowi 
AK, który pokazywał na tablicę przystan-
kową przy PKP, że to wszystko pamięta, że 
widział to wszystko. Na co dzień nie sięga 
do starych zdjęć, a teraz na tym przystan-
ku widzi tyle fotografii, tyle opisów wyda-
rzeń i postaci z początku wieku.
 Pokazujemy to, z czego dzisiaj 
Mińsk słynie - mówił do zebranych dyrek-

tor Piotr Siła, otwierając z Joanną Wilczak 
przystanek związany z kulturą. Poprzed-
nie przystanki, które odsłanialiśmy to była 
historia, bardziej lub mniej odległa, a to, 
co dzieje się dzisiaj, co możemy pokazy-
wać i mieszkańcom Mińska i gościom, te 
wydarzenia, które dzieją się i za sprawą 
domu kultury i miasta, które to wszystko 
wspiera.
 I nawiązują też do historii, bo 
pokazane tu postaci są też związane histo-
rycznie z Mińskiem, więc łączy się tu kultu-
ra, historia… - dodała Joanna Wilczak.
 Nie każdy ma czas sięgać do zbio-
rów bibliotecznych, by poznać dzieje gro-
du nad Srebrną. Odsłonięte dziś przystanki 
to znakomity sposób na przybliżenie miesz-
kańcom ciekawych postaci, istotnych wy-
darzeń, czy miejsc w mieście, których już 
nie ma. Gdzie były koszary wojsk carskich, 
cerkiew prawosławna, albo jak wyglądał 
przed II wojną dworzec PKP w Mińsku, 
dowiedzieć się można z plansz na pięciu 
przystankach przy ul. Kościuszki, pl. Dwor-
cowy i ul. Kazikowskiego. Fotografie użyte 
w projekcie pochodzą ze zborów Urzędu 
Miasta Mińsk Mazowiecki oraz prywatnych 
kolekcji. (red.)

fot. z arch. UM

26 kwietnia  miała miejsce uroczystość 
upamiętniająca ofiary Holokaustu. Or-
ganizatorami przedsięwzięcia byli na-
uczyciele i uczniowie Gimnazjum i Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej oraz pracownicy  MBP. 
 Spotkanie rozpoczęło się wykła-
dem pana Mariusza Dzienio na temat spo-
łeczności żydowskiej Mińska i historii getta. 
Pan Dzienio opowiedział o tragicznych wy-
darzeniach 1942 roku jak również odniósł 
się do długiej obecności Żydów w Mińsku, 
ich wpływie na rozwój społeczny i kultural-
ny naszego miasta.
 Pani Guta Tyrangiel Benezra przy-
leciała na spotkanie z Izraela. Dzieciństwo 
i młodość spędziła w Mińsku. Jej rodzice 

tragicznie zginęli w  Zagładzie, los jej sio-
stry do tej pory jest nieznany. Pani Tyran-
giel została uratowana z getta i wychowana 
przez mińską rodzinę adopcyjną. Dzięki 
staraniom naszego gościa państwo Jaszczuk 
otrzymali zaszczytny tytuł Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata. Świadectwo pani 
Guty było bardzo poruszające. 
 Kolejnym gościem uroczystości 
był pan Marek Kirszenbaum, którego ro-
dzina pochodzi z Mińska. Obecnie mieszka 
we Francji, jest członkiem stowarzyszenia 
mińszczan. Jego obecność i słowa, które 
skierował do zebranych świadczą o ogrom-
nym zainteresowaniu wspólną historią. 
 Ostatnim punktem programu był 
pokaz filmu przygotowanego przez uczniów 

i nauczycieli GiLO im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej. Film powstał w oparciu o wspo-
mnienia ocalonego  z Holokaustu Romana 
Kenta, przewodniczącego Międzynarodo-
wego Komitetu Oświęcimskiego. Słowa 
pana Kenta oddają sens pracy włożonej w  
organizację przedsięwzięcia: 
„Chcemy przekazać naszą pamięć młodym 
ludziom. Opowiadamy się za tolerancją  
i demokracją, za światem sprawiedliwo-
ści. Najgorszą skazą naszych czasów jest 
obojętność. Właściwie potrzebujemy je-
denastego przykazania: „Kiedy dzieje się 
niesprawiedliwość, kiedy ludzie są dyskry-
minowani i prześladowani - nie pozostawaj 
obojętny. Obojętność zabija. To jest sens 
naszej pracy, którą chcemy kontynuować”                                                                                                                          
Roman Kent. 
 O wadze i potrzebie takich spo-
tkań, jak Dzień Pamięci o Holokauście 
niech świadczą słowa podziękowań otrzy-
manych od gości uroczystości:
„Zorganizowana uroczystość była dla nas 
niezwykle wzruszającym przeżyciem. Uro-
czystość ta była bardzo starannie zorgani-
zowana i stanowiła dla nas świadectwo pa-
mięci współczesnych mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego o społeczności żydowskiej, 
jej udziale w życiu miasta i o tragicznej za-
gładzie.  Za szczególnie istotne uważamy, 
aby wiedza ta docierała do młodego poko-
lenia mińszczan.” 
Barbara Schmid – Guz, Marek Kirszenbaum, 
Jerzy Guz.

Katarzyna Łaziuk 
fot. z arch szkoły

Dzień pamięci o holokauście i zbrodniom przeciw ludzkości
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Przemówienie Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcina Jakubowskiego wy-
głoszone 10 maja 2014r. na lotnisku 23 
Bazy Lotnictwa Taktycznego w Janowie:
 
Panie Marszałku,
Panie Ministrze,
Panie Generale,
Panie Wojewodo,
Wielce Szanowni Goście,

            12 marca 1999 roku minister spraw 
zagranicznych Bronisław Geremek podpisał 
Protokół Akcesyjny Rzeczypospolitej Pol-
skiej do Traktatu Północnoatlantyckiego. 
W imię wspólnych wartości politycznych 
i ekonomicznych, gwarantujących bezpie-
czeństwo staliśmy się częścią szeroko ro-
zumianej wspólnoty euroatlantyckiej.
 Jako burmistrz miasta Mińsk Ma-
zowiecki jestem dumny, że to nasza mińska 
jednostka – 23. Baza Lotnictwa Taktyczne-
go, została wybrana na gospodarza obcho-
dów 15-lecia obecności Polski w NATO, i że 
to właśnie tutaj będziemy mogli przekonać 
się o fundamentalnych zmianach, jakie 
zaszły w polskiej armii, czyniąc ją nowo-
czesną i w pełni profesjonalną. To wła-
śnie nasi lotnicy wielokrotnie brali udział  
w ćwiczeniach Sojuszu Północnoatlan-
tyckiego, jak chociażby międzynarodowe 
szkolenia lotnicze, czy patrolowanie prze-
strzeni powietrznej państw nadbałtyckich. 
Piloci i personel 23. Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego są znakomitym przykładem zaan-
gażowania Wojska Polskiego w wypełnianie 
zadań wynikających z członkostwa w NATO.
 Dni z Wojskiem Polskim obchodzi-
my również w centrum miasta. Zatem za-

praszam Państwa do Mińska Mazowieckie-
go – miasta z blisko sześćsetletnią historią 
zachowaną w licznych zabytkach wkompo-
nowanych w nowoczesne budownictwo ob-
razujące intensywny rozwój ostatnich lat. 
Okolice Mińska Mazowieckiego to końcowy 
epizod „Cudu nad Wisłą”. Na Placu Stary 
Rynek, tam, gdzie będziecie Państwo po-
dziwiać wystawę statyczną sprzętu wojsko-
wego –  17 sierpnia 1920 roku gen. Józef 
Haller klękał przed obrazem Matki Boskiej 
Anielskiej, dziękując za odniesione zwycię-
stwo nad bolszewikami. W miejscu, gdzie 
obecnie mieszczą się jednostki Żandar-
merii Wojskowej, znajdowały się koszary 
ułańskie. To tam służbę pełnił w 2. Pułku 
Ułanów Legionów Polskich młody wówczas 
Henryk Dobrzański, znany później jako 
mjr „Hubal”. To tam stacjonował przed II 
wojną światową   7. Pułk Ułanów Lubel-
skich,  jeden z najlepszych pułków kawa-
lerii polskiej. Tam też znajduje się głaz 
upamiętniający złożenie na terenie koszar 
szczątków ulubionej klaczy Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego – Kasztanki. W Mińsku 
Mazowieckim mieszkał przed wojną Jerzy 
Dąbrowski – konstruktor i inżynier, twórca 
nowoczesnego dwusilnikowego bombowca 
średniego PZL.37 – ŁOŚ, uważanego za jed-
nego z najlepszych bombowców na świecie.

 To tylko nieliczne przykłady, któ-
re pokazują, że nieprzypadkowo w Mińsku 
Mazowieckim obchodzimy Dni z Wojskiem 
Polskim.
 Pozwolę sobie podziękować Mini-
strowi Obrony Narodowej Panu Tomaszowi 
Siemoniakowi za zaufanie, jakim obdarzył 
nasze miasto i tutejsze jednostki, powie-
rzając współorganizację dzisiejszych uro-
czystości. Dziękuję Posłowi Ziemi Mińskiej, 
Wiceministrowi Obrony Narodowej Panu 
Czesławowi Mroczkowi za przyczynienie się 
do tego wyróżnienia. Dziękuję Dowództwu 
Rodzajów Sił Zbrojnych, wszystkim służ-
bom mundurowym i cywilnym za przygoto-
wanie i koordynację dzisiejszych działań.
 Szanownym Gościom oraz wszyst-
kim Państwu, którzy zechcieliście przyje-
chać do Mińska Mazowieckiego i Janowa 
z najdalszych zakątków kraju życzę wielu 
pozytywnych emocji i niezapomnianych 
wrażeń, jakich – mam nadzieję, będzie 
można w tych dniach doznać, podziwiając 
osiągnięcia polskiej armii.  Jednocześnie 
zapraszam do poznania naszego miasta 
i zachowania go w pamięci jako miejsca 
otwartego na ludzi, przyjaznego i do któ-
rego warto powracać.

Dziękuję bardzo.

fot. z arch. UM

DNI Z WOJSKIEM POLSKIM
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

FOTORELACJA Z IMPREZY - NA OKŁADCE GAZETY I NA STRONIE INTERNETOWEJ MIASTA 
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Architektura wiary 
Karola Wojtyły
W piątek, 25 kwietnia, dwa dni przed 
kanonizacją Jana Pawła II, z koncertem 
poezji „Architektura wiary Karola Wojty-
ły – zanim zapukał do bram seminarium” 
wystąpili Maciej Aleksander Gąsiorek, ak-
tor Teatru Rampa, i Paweł Listwon, kon-
certmistrz organowy. Prezentowane były 
wiersze z „Renesansowego Psałterza” 
zwanego „Księgą Słowiańską”, dla któ-
rych oprawę stanowiła muzyka ludowa, 
sakralna i utwory Jana Sebastiana Bacha. 
Goście usłyszeli poruszające młodzieńcze 
poezje Karola Wojtyły, „pełne zamyśleń, 
przeczuć, piękna tatrzańskiej przyrody, 
rozważań o rodowodzie polskiej duszy 
wpisanej w historię słowiańskich ziem  
i architekturę Wawelu, wolności człowie-
ka, a także wewnętrznego otwarcia na 
głos Stwórcy”. Po koncercie wszyscy zo-
stali zaproszeni na kremówki; słuchacze 
dzielili się swoimi wrażeniami, wpisywali 

się też do pamiątkowej księgi artystów.

Transmisja kanonizacji
Transmisję kanonizacji błogosławionych 
Jana XXIII i Jana Pawła II w niedzielę, 27 
kwietnia mieszkańcy naszego miasta mie-
li okazję oglądać na dużym ekranie w sali 
konferencyjnej Biblioteki.

Pamiętamy…
W sobotę, 26 kwietnia odbyły się w Biblio-
tece obchody Dnia Pamięci o Holokauście 
i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko 
Ludzkości organizowane przez Gimna-
zjum i Liceum Ogólnokształcące im. Pol-
skiej Macierzy Szkolnej. Wśród gości był 
m.in. Marian Turski, przewodniczący Rady 
Muzeum Historii Żydów Polskich.
Wchodzący na uroczystość otrzymywali 
od organizatorów papierowe żółte żon-
kile symbolizujące pamięć o Powstaniu  
w Getcie Warszawskim. Uczestników spo-
tkania powitała Katarzyna Łaziuk, orga-

nizatorka obchodów, następnie Mariusz 
Dzienio, miński kronikarz, opowiedział  
o historii społeczności żydowskiej w Miń-
sku, podkreślając jej wkład i zasługi dla 
rozwoju miasta. Dużo miejsca poświęcił 
tragicznym wydarzeniom II wojny świato-
wej i likwidacji mińskiego getta 21 sierp-
nia 1942 r.
O swoim życiu mówiła Guta Tyrangiel Be-
nezra, która jako dwuletnia dziewczynka 
została uratowana z obozu pracy utwo-
rzonego podczas wojny przez Niemców  
w mińskiej szkole im. Kopernika. Na-
stępnie Marek Kirchenbaum opowiadał  
o historii swojego ojca, któremu udało się 
uciec z Mińska po zagładzie getta. Po tym 
wystąpieniu goście obejrzeli film „Lala” 
zrealizowany przez uczniów GiLO na pod-
stawie historii ocalonego z Holokaustu 
Romana Kenta.

Katarzyna Enerlich o uro-
kach prowincji

O ukochanych Mazurach, rodzinnym Mrą-
gowie, zawiłych ludzkich losach i zapo-
mnianych miejscach opowiadała w Biblio-
tece Katarzyna Enerlich. Autorka znanego 
cyklu powieści „Prowincja” odwiedziła 
nas w czwartek, 8 maja. Jak dotąd uka-
zało się pięć książek z cyklu (ostatnią jest 
„Prowincja pełna czarów”), w czerwcu 
premierę będzie miała kolejna: „Pro-
wincja pełna szeptów”. Katarzyna Ener-
lich jest też autorką m.in. książek „Czas  
w dom zaklęty”, „Kwiat Diabelskiej 
Góry”, „Oplątani Mazurami”, „Studnia 
bez dna”.
Autorka od razu nawiązała świetny kon-
takt z publicznością. Mówiła, jak tworzy 
swoje opowieści, jak inspirują ją praw-
dziwe historie i jak dziwne i nieprawdo-
podobne scenariusze pisze czasem życie. 
Rozmawiano o tym, czym jest prowincja – 
czy to miejsce na ziemi, czy może raczej 
stan umysłu… Spontaniczność, pogodne  
i pełne humoru podejście do życia autor-
ki, liczne anegdoty i potoczyste opowie-
ści bardzo się podobały gościom, którzy 
już czekają na kolejne powieści. Po spo-
tkaniu ustawiła się długa kolejka po au-
tografy.
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Ale odjazd!
„I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, 
I dudni, i stuka, łomoce i pędzi…” Jak w 
wierszu Tuwima sunęły po szynach loko-
motywy i całe składy kolejowe, budząc 
entuzjazm dużych i małych. Wystawa ko-
lejki elektrycznej „Ale Odjazd!” organi-
zowana w sobotę i niedzielę, 10 i 11 maja 
przez nostalgia.pl przyciągnęła mnóstwo 
odwiedzających. Najwięcej było rodzin z 
dziećmi, które z fascynacją przyglądały 
się jeżdżącym pociągom i miniaturowym 
stacjom kolejowym; niektóre miały oka-
zję również samodzielnie pokierować 
pociągami. Podczas wystawy kolejki i pa-
nele modułowe makiet ze swoich kolekcji 
prezentowali hobbyści z Warszawy, Cie-
chanowa i Lublina.

Noc Muzeów
W Bibliotece impreza z okazji Nocy Muze-
ów (17.05) rozpoczęła się o godz. 21.50. 
Goście, którzy już przy wejściu otrzymy-
wali charakterystyczne „czapki napoleoń-
skie”, oglądali wystawę „Od Niemna do 
Sekwany. Z historii wojen napoleońskich 
1813-1815” udostępnioną przez Obwo-
dowe Muzeum Historyczno-Artystyczne 
w Kaliningradzie. O wydarzeniach okresu 
wojen napoleońskich mówili prawnik Bar-
tosz Mendyk i historyk Arkadiusz Łukasiak. 
Uczestnicy Nocy Muzeów obejrzeli ponad-
to drugą część filmu „Muzeum Utracone” 
poświęconego zaginionym dziełom sztu-
ki (pozostałe części filmu prezentowane 
były podczas Nocy Muzeów w innych miń-
skich instytucjach kultury).

Tydzień Bibliotek 
z dziećmi
Wesoło, żywiołowo i kreatywnie było pod-
czas imprez zorganizowanych dla młodych 
czytelników w ramach Tygodnia Bibliotek 
(w tym roku pod hasłem „Czytanie łączy 
pokolenia”). Wzięło w nich udział łącznie 
382 dzieci.
Uczestnikom ogromnie spodobało się Piża-
ma Party w piątek, 9 maja w godz. 19-
22. Dzieci w piżamkach i z ulubionymi 
przytulankami razem tańczyły, słuchały 
bajki czytanej przez zabawnego dziadka, 

brały udział w karaoke i szalonej bitwie 
na poduszki (własnoręcznie wykonane), a 
wszystko pod rozgwieżdżonym niebem ze 
świecących lampek. 
W sobotę 10 maja, dzieci doskonale się 

bawiły na twórczych międzykulturowych 
warsztatach „Słoneczna biblioteka świa-
ta” Fundacji EBU.
W poniedziałek 12 maja, z najmłodszy-
mi czytelnikami rozmawiała Hanna Nie-
wiadomska, autorka książki „Bajczytanki 
Pani Hanki”. Było to spontaniczne i pełne 
humoru spotkanie, podczas którego m.in. 
układano wesołe rymowanki i recytowano 
wierszyki. 
Dzień później Urszula Maksimowicz  
z Działu Zbiorów dla Niewidomych Głów-
nej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego czytała dzieciom ze szkół 
podstawowych bajki pisane alfabetem 
Braille’a.
W środę, 14 maja młodzi czytelnicy brali 

aktywny udział w „Warsztatach detekty-
wistycznych z Lassem i z Mają” prowadzo-
nych przez Monikę Kłos z Wydawnictwa 
Zakamarki. Rozmawiano o tajnikach pracy 
detektywa, wiele emocji wzbudziły quizy 
detektywistyczne między drużynami.
Na zakończenie Tygodnia Bibliotek odby-
ły się historyczne warsztaty edukacyjne 
o tematyce drukarskiej firmy Kalander 
(16.05). Uczestnicy własnoręcznie przygo-
towywali skład czcionek i drukowali swoje 
imiona, poznawali także technikę przygo-
towywania ilustracji do ksiąg.

Po świecie z EBU
Ciekawe, inspirujące, wielokulturowe 
spotkania prowadzone przez zagranicz-
nych gości przygotowała w Bibliotece Fun-
dacja Rozwoju Międzykulturowego EBU. 
W ostatnich tygodniach odbyły się: spo-
tkanie Klubu Podróżnika (28.04), wieczory 
międzykulturowe: „Półwysep Iberyjski od 
kuchni” (29.04), „Półwysep Iberyjski w 
krzywym zwierciadle” (13.05), międzykul-
turowe warsztaty dla dzieci „Hiszpania i 
Portugalia okiem dziecka” (26.04) i wspo-
mniane już spotkanie „Słoneczna bibliote-
ka świata”.

Ratujemy kasztanowce
Trwa akcja „Ratujmy mińskie kasztanow-
ce”. Zakończyliśmy już lepowanie drzew, 
które chroni je przed larwami szrotówka 
kasztanowcowiaczka. Do działań włączyli 
się uczniowie z klasy Vc z wychowawczy-
nią Ewą Miłkowską ze Szkoły Podstawowej 
nr 5, z klasy IIe z wychowawczynią Dorotą 
Sugier z Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. 
Jana Pawła II i uczniowie mieszkający w 
internacie Zespołu Szkół nr 1 z Joanną 
Gawryluk, a także indywidualnie Monika 
Wasilewska.
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Kim Jin-kyung o „Szkole  
Kotów”
Koreański pisarz Kim Jin-kyung, autor 
„Szkoły Kotów” – pięciotomowej serii  
o przygodach kotów i dzieci w świecie ma-
gii – spotkał się z młodymi czytelnikami 23 
maja. Jego książka rekomendowana jest 
przez koreańskie instytucje edukacyjne, 
we Francji zdobyła nagrodę Le Prix des In-
corruptibles. W Polsce właśnie ukazał się 
drugi tom tej pięknie ilustrowanej serii, 
opublikowany przez Wydawnictwo Kwiaty 
Orientu.

Rajd Pojazdów Zabytko-
wych
Tradycyjnie gratką dla miłośników dawnej 
motoryzacji był IV Rajd Pojazdów Zabytko-
wych po Ziemi Mińskiej, organizowany 24 
maja przez Automobilklub Polski i Muzeum 
Ziemi Mińskiej. Uczestnicy rejestrowali się 
w Biurze Rajdu w Bibliotece, pojazdy za-
bytkowe można było oglądać na pl. Kiliń-
skiego obok budynku MBP.

Wspaniała Anna Dymna
Po raz kolejny udało nam się zaprosić do 
naszego miasta wyjątkowego gościa! Anna 
Dymna, która na spotkania z publicznością 
poza teatrem ma niewiele czasu, przy oka-
zji wizyty na Warszawskich Targach Książki 
odwiedziła tylko jedno miejsce poza stoli-
cą: Bibliotekę w Mińsku. Spotkanie z wybit-
ną aktorką, założycielką Fundacji „Mimo 
Wszystko”, i Elżbietą Baniewicz, krytykiem 
teatralnym, autorką biografii „Dymna” 
opublikowanej przez Wydawnictwo Margi-
nesy, wzbudziło ogromne zainteresowanie. 
Prowadził je Dariusz Mól.

Były w jej życiu wspaniałe chwile i do-
świadczenia tragiczne. Stratę udało jej się 
przekuć w siłę. Swoim ciepłem, bezpośred-
niością i mądrością życiową Anna Dymna 

natychmiast oczarowała słuchaczy. Mówi-
ła o dzieciństwie, okresie kiedy nauczyła 
się zachwycać „rzeczami małymi”, co do 
dziś jest dla niej źródłem siły. Opowiadała  
o swojej nieśmiałości, egzaminach do szko-
ły teatralnej i pierwszych rolach, a także  
o tym, jak ważna zawsze była dla niej pra-
ca w Starym Teatrze w Krakowie i opar-
ciu, jakie w trudnym okresie życia miała 
w kolegach z Teatru. Dziś pomaga licznym 
podopiecznym swojej Fundacji, mając do 
czynienia z najtrudniejszymi sytuacjami 
życiowymi. Jeszcze długo po spotkaniu 
trwały rozmowy i podpisywanie książek…

Już wkrótce…

W niedzielę, 8 czerwca o godz. 11 startuje rajd 
„Odjazdowy Bibliotekarz”. Na zakończenie: 
ognisko w Julianówce. Zachęcamy do udziału 
całe rodziny, młodzież i seniorów; już można 
rejestrować się w Bibliotece.
W sobotę, 14 czerwca zapraszamy rodziców  
i dzieci na spotkanie z Anitą Głowińską, autorką 
znanej i lubianej serii książeczek o rezolutnej 
Kici Koci.
Z cyklu Biblioteka Podróży w czerwcu odbędzie 
się spotkanie z Igorem Sokołowskim, autorem 
książki „Białoruś dla początkujących”.
Na wszystkie imprezy w bibliotece wstęp wolny.

Miejska Biblioteka Publiczna, fot. z arch. MBP
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Kunszt uzbrojenia
 Jak już pisaliśmy, tegoroczne 
przedsięwzięcia w Muzeum Ziemi Mińskiej 
częściowo wpisują się w okrągłą, setną 
rocznicę polskiego czynu niepodległościo-
wego, czyli wymarszu tzw. „Kadrówki”  
z krakowskich Oleandrów, który miał na 
celu rozniecić wielkie powstanie w Króle-
stwie Polskim. Sam czyn, jakkolwiek nie-
udany, na trwałe wrósł w pejzaż pierwszej 
wojny światowej – ostatecznie dla nas zwy-
cięskiej – a także w etos Legionów marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Element obchodów 
stanowi wystawa replik uzbrojenia wojsk 
polskich z XVI i XVII wieku.
 Swoim patronatem objął ją  
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, 
a otwarcie nastąpiło 29 kwietnia br. Wer-
nisaż w muzealnym ogrodzie przy szumie 
fontanny otworzył zaimprowizowany kon-
cert Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą 
Marcina Ślązaka i z wokalnym udziałem 
Justyny Kowyni-Rymanowskiej, która za-
śpiewała wiązankę pieśni patriotycznych – 
zarówno tych podniosłych, jak i tych nieco 
lżejszych. Dodatkowo estetyczny apetyt 
licznie przybyłej publiki zaostrzył miód 
pitny i pieczone skrzydełka.
Zgromadzone w willi hrabiny Łubieńskiej 
eksponaty należą do kolekcji „Szabla pol-
ska” z pracowni Natalii Czartoryskiej.  
 Zbroje, buzdygany, topory, mie-
cze i wiele, wiele innych części rycerskie-
go rynsztunku zostały wykonane ręcznie 
przez białoruskiego płatnerza, który wy-
modelował je, rozciągając młotkiem czte-
romilimetrową blachę. Choć wyglądają 
masywnie, w istocie są bardzo delikatne. 
Wyeksponowane na małej powierzchni 
wystawienniczej Muzeum Ziemi Mińskiej 
zrobiły na odwiedzających niezwykłe wra-
żenie.

Na płaszczyźnie symbolicznej wystawa sta-
nowi unikatowy mariaż etosu rycerskiego 
oraz wojskowości polskiej. Dodatkowe-
go kontekstu – jak napomykali niektórzy 
uczestnicy wtorkowego wernisażu – przyda-
ją jej wydarzenia rozgrywające się obecnie 
za naszą wschodnią granicą. Jakoś trudno 
było wyrzucić je ze świadomości, słucha-
jąc krążących nad muzeum samolotów. 
 Cuda – i nie jest to przesadne 
określenie, zważywszy choćby na techni-
kę wykonania – sztuki płatnerskiego rze-
miosła można oglądać w siedzibie Muzeum 
Ziemi Mińskiej przy ul. Okrzei 16 do końca 
czerwca.

Polak, Węgier – kopijnik
 Polak, Węgier – dwa bratanki… do 
tego i tamtego. Ponoć na Węgrzech słynne 
powiedzonko zna prawie każdy. A mnóstwo 
ludzi potrafi je wyrecytować w naszym ję-
zyku. W Polsce nie jest jeszcze tak różo-
wo, ale nie sposób zaprzeczyć łączącej oba 
narody duchowej więzi. Ma ona po części 

źródło w historii, również tej najnowszej. 
Dość przypomnieć rok 1956 w obu krajach 
i wsparcie, jakiego Polacy masowo udzielili 
ofiarom tamtejszej rewolucji. Tak czy ina-
czej, analogii jest dość sporo.
 Między innymi dlatego pierwszy 
węgierski kopijnik na wschód od Warsza-
wy stanął na dziedzińcu willi dr. Huberta,  
w sąsiedztwie popiersi dowódców 7. Pułku 
Ułanów. Wraz z nim do działu Muzeum Zie-
mi Mińskiej przy ul. Sosnkowskiego 4 przy-
jechała cała ekspozycja poświęcona tym 
niezwykłym słupom pamięci. Stanowi ona 
owoc współpracy kilku muzeów na terenie 
Mazowsza z Węgierskim Instytutem Kultury 
w Warszawie.
 Podczas kameralnej uroczysto-
ści z udziałem uczniów ZSZ nr 2 i GM nr 
2 odsłonięcia kopijnika dokonali burmistrz 
Marcin Jakubowski oraz Ákos Engelmayer 
– pierwszy niekomunistyczny ambasador 
Węgier w RP, a także jeden z ostatnich 
świadków rewolucji 1956 roku. Towarzy-
szył im dyrektor Węgierskiego Instytutu 
Kultury János Tischler. Następnie wszyscy 
udali się do budynku, gdzie wysłuchali pre-
lekcji Marka Zalewskiego z Państwowego 
Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
 Mimo iż skupił się przede wszyst-
kim na krótkim naszkicowaniu historii 
Węgier, opowiedział też o samych kopijni-
kach. Wskazał, iż wywodzą się z tradycji 
rycerskiej, kiedy to stawiano je na gro-
bach, a ich wygląd opowiadał o zmarłym. 
Od wieku XVII nabrały bardziej ozdobnego 
charakteru.
 Intrygujące było także wygłoszo-
ne po polsku przemówienie Engelmayera. 
Zdradził m.in. w jak wielkim stopniu dzieje 
polskiej walki z komunizmem zainspirowa-
ły Viktora Orbana, wtedy „kudłatego stu-
denta”, do zaangażowania się w działal-
ność polityczną.

oprac. Marcin Królik
fot. z arch. MZM
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Rondo z nepomukiem
 W odrestaurowanej kapliczce przy 
rondzie ks. Józefa Dziąga stanęła figurka św. 
Jana Nepomucena ufundowana przez Miejski 
Dom Kultury. Wydarzeniu 21 maja towarzy-
szyło małe oratorium d-moll „Nepomuk Nad-
świdrzański” Jerzego Derfla. - Utwór powstał 
w 2010 roku z okazji odsłonięcia figurki św. 
Jana Nepomucena w Kopkach nad Świdrem. 
Jest on oparty na tekstach Małgorzaty Kupi-
szewskiej, Ireny Sarneckiej-Derkacz, Alek-
sandry Smolińskiej i twórców anonimowych 
– wyjaśnił Piotr Siła, dyrektor MDK.
 Św. Jan Nepomucen jest patro-
nem spowiedników i szczerej spowiedzi, do-
brej sławy, życia rodzinnego, tonących oraz 
orędownikiem podczas powodzi. Jest także 
patronem mostów. Według  tradycji ludo-
wej chronił pola i zasiewy przed powodzią, 
ale również i suszą. Dlatego figury Jana Ne-
pomucena (potocznie zwane nepomukami) 
można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach 
w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również na 
placach publicznych i kościelnych oraz na 
skrzyżowaniach dróg. Św. Jan ma też ochra-
niać od klęsk żywiołowych, ulew, gradobicia 
i pomagać podczas powodzi. Najwięcej fi-
gur świętego znajduje się na Dolnym i Gór-
nym Śląsku. Na terenie powiatu mińskiego 
istnieje kilka miejsc związanych ze św. Ja-
nem Nepomucenem przy kościołach w Kału-
szynie, Kuflewie, w kapliczkach w Sinołęce, 
Wólce Dłużewskiej i Brzozowicy.
– Nasz miński św. Jan Nepomucen, autorstwa 
artysty plastyka Andrzeja Brodowskiego ma 
wysokość 51 cm. Posiada charakterystycz-
ne dla świętego atrybuty, czyli krzyż opar-
ty na przedramieniu, palmę, jako symbol 
męczeństwa, trzyma też palec na ustach, 
co symbolizuje dochowanie tajemnicy,  
a nad jego głową widnieje aureola z pięcio-
ma gwiazdami. Zawsze przedstawiany jest 
z brodą i wąsami. Ubrany jest w sutannę, 
na którą nałożona jest komża, a na wierzch 
gronostajowa peleryna. Na głowie ma beret 
z czterema rogami – powiedział Piotr Siła.
 Małe oratorium d-moll „Nepomuk 
Nadświdrzański” zaprezentowali aktorzy 
Towarzystwa Teatralnego Pod Górkę: Mał-
gorzata Kupiszewska, Wojciech Machnicki 
i Stanisław Górka. Przy fortepianie zasiadł 
kompozytor.

W świecie bajki
 „Miłe złego początki lecz koniec 
żałosny”. „Wśród serdecznych przyjaciół 
psy zająca zjadły”. „Już był w ogródku, 
już witał się z gąską”. „Wolnoć Tomku  
w swoim domku”. Bajki słuchane w dzie-
ciństwie lub czytane w szkole, powta-
rzane we fragmentach, przytaczane jako 
potoczne przysłowia czy powiedzenia.  
W Miejskim Domu Kultury 25 maja naj-
młodsi widzowie mieli okazję posłuchać 
bajek Ignacego Krasickiego, Adama Mic-

kiewicza i Aleksandra Fredry. Aktorzy 
Grzegorz Gierak i Grzegorz Grzywacz 
przypomnieli znane i lubiane bajki pol-
skie, a nawet fragmenty opowiedzieli 
bez słów. W przedstawieniu bowiem brał 
udział mim.
 Zarówno morał, jak sentencja 
bajek dotyczą świata ludzkich pozorów 
i związanych z nim przywar: pychy, głu-
poty, ignorancji, lekkomyślności, zło-
śliwości, fałszu, demagogii, skąpstwa, 
pieniactwa i nad-
gorliwości. A więc 
tego, co może 
nas razić i dzisiaj  
w zachowaniu lu-
dzi. Co ciekawe, 
bohaterami bajki 
są z reguły zwie-
rzęta. Zaś wśród 
zwierząt najczę-
ściej występują: 
wilk, owca, lis, 
pies, kot, wół, 
lew, koń, orzeł 
i zając. No, jest 
jeszcze słynna 
małpa, ta z Fre-
drowskiej bajki  
o małpie w kąpie-
li... Nasi najwięksi 

bajkopisarze kreślili zabawne sytuacje ze 
zwierzętami w rolach głównych, odwołu-
jąc się do inteligencji i domyślności czy-
telnika, który w alegorycznych obrazach  
i postaciach odnajdywał rysy dobrze sobie 
znanego środowiska ludzi. W tym właśnie, 
w tej grze z czytelnikiem lub widzem, 
tkwi cały smak i uroda bajek. Nie doty-
kając nikogo z imienia i nazwiska, bajki 
po trosze dotykają każdego z nas. O ile, 
oczywiście, potrafimy się do tego, sami 
przed sobą – przyznać.

Twórca Koziołka 
Matołka byłby dumny 
 Jedyny konkurs recytatorski  
o zasięgu regionalnym adresowany do re-
cytatorów ze szkoły podstawowej. Organi-
zowany już po raz 31. Uczestników tego 
konkursu można liczyć na tysiące. Mowa 
oczywiście o Konkursie Recytatorskim dla 
Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, które-
go eliminacje miejskie i powiatowe odbyły 
się w Miejskim Domu Kultury 13 i 16 maja. 
 Recytatorzy w konkursie wyko-
nują jeden wiersz i jeden fragment prozy 
dowolnego autora. Komisja konkursowa  
w składzie Jerzy Łazewski, Ludwika Ru-
siecka i Małgorzata Sulewska do finału 
zakwalifikowała: w kategorii kl. I-III Mar-
cina Deptułę ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Mińsku Mazowieckim, Igora Świętochow-
skiego ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Miń-
sku Mazowieckim, Łucję Sawicką ze Szkoły 
Podstawowej w Mrozach i Gabrielę Zawad-
kę ze Szkoły Podstawowej w Wielgolesie; 
w kategorii kl. IV-VI Martę Obłozę ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowiec-
kim, Karola Śluzka ze Szkoły Podstawowej  
w Wielgolesie i Oliwię Kulik ze Szkoły Pod-
stawowej w Mrozach.
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Natura wszystkiego 
Cię nauczy 

„…Naczelnym tematem intrygującym 
malarzy okresu Młodej Polski była (…) 
natura. Natura, natura, natura - pisał 
Stanisław Wyspiański do Karola Maszkow-
skiego - wszystkiego Cię nauczy. Była to 
przyroda bacznie obserwowana, solida-
ryzująca się z ludzkimi stanami psychicz-
nymi, interpretowana w zależności od 
nastroju, spychająca człowieka na dalszy 
plan.
 Pejzaż służył malarstwu do 
tworzenia nastroju, rejestracji żywioło-
wości i zmysłowości natury, którą naj-
częściej malowano jako samotną, bez-
ludną, rządzoną żywiołami i porażającą 
pustką wywołującą nastroje melancholii 
i pesymizmu. Zauważano potęgę natury  
i wszechwładne żywioły: wodę, ziemię, 
powietrze i ogień, które dyktowały te-
maty malarskie odwołujące się również 
do skojarzeń symbolicznych, do uniwer-
salnych pojęć: przemijania, wieczności, 
miłości, śmierci.„ -  napisała Stefania 
Krzysztofowicz-Kozakowska w katalogu 
do wystawy Okolice Młodej Polski, którą 
można było oglądać w Galerii Miejskiego 
Domu Kultury od 8 do 22 maja.
 Ekspozycja składała się z 15 
prac 13 czołowych artystów okresu Mło-
dej Polski. Tematyka prac oscylowała 
wokół pejzażu. Był on nie tylko tema-
tem przewodnim (Kramsztyk „Staw”, 
Kamocki „Most na Skawie, Weiss „Pejzaż  
z Kalwarii), ale stanowił także podpo-
rządkowane modelom tło, jak np. w pra-
cach Jarockiego „Hucułka”, czy Axento-
wicza „Na gromniczną”. 

One i My
 Zaskoczeniem był tajemniczy 
tytuł spektaklu, który odbył się 24 kwiet-
nia w Miejskim Domu Kultury - „One & 
My”. Jednak w błędzie był ten, kto pró-
buje rozszyfrować go za pomocą słowni-
ka angielskiego, choć, wnosząc z wyglą-
du tytułu, błędu nie popełnił. A było to 
takie proste – ten tytuł należało odczytać 
po polsku, po prostu - „One i My”. One, 
czyli drogie, nieocenione kobiety i My, 
czyli niedocenieni mężczyźni. Ot i cała 
tajemnica.
 Sama konstatacja obecności 
obok siebie kobiet i mężczyzn to za 
mało. Ten banalny fakt jest nasycony 
niezwykle bogatą treścią. Punktem wyj-
ścia do dalszej dogłębnej analizy tej tre-
ści jest dość oczywista obserwacja, że 

między kobietą a mężczyzną zachodzi, 
widoczna nawet gołym okiem, zasadnicza 
różnica płci, która jest powodem całej 
antologii przyjemności, satysfakcji, nie-
porozumień, sprzeczności czy konfliktów, 
na czarnej rozpaczy kończąc. Zabiegani 
codziennością ludzie zazwyczaj nie mają 
czasu zastanawiać się nad tym, co się 
dzieje z ich wzajemną relacją, skąd się 
bierze cała ta wymieniona powyżej „an-
tologia”, czy można coś z tym dictum zro-
bić, czy  też są to sprawy, na które i tak 
nie uzyskamy wpływu, bo matka natura 
itd.itd…
 Monodram z piosenkami był ju-
bileuszowym występem Stanisława Górki, 
któremu przy fortepianie towarzyszył Je-
rzy Derfel. 

Pamiętając o Smoleńsku
 W ramach obchodów Dnia Katyńskiego 11 kwietnia w Miejskim Dom Kultury 
z koncertem poezji patriotycznej „Ziemia trudnej jedności” wystąpiła Katarzyna Ła-
niewska. Znana aktorka recytowała wiersze, m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Karola 
Wojtyły, Joanny Kulmowej i Ernesta Bryla.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK



18 MIM maj 2014www.minsk-maz.pl

 Na ludową nutę upłynęła go-
rąca sobota 24 maja w Miejskim Domu 
Kultury. Po raz 13 odbył się bowiem 
Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych. Wzięły w nim udział 24 ze-
społy śpiewacze, 21 solistów śpiewa-
ków, 13 kapel, 6 solistów instrumentali-
stów, 8 grup w kategorii mistrz i uczeń. 
Łącznie we wszystkich kategoriach wy-
stąpiło 72 wykonawców. 
 Komisja w składzie dr Agata Ku-
sto, Anna Michalec, Wanda Księżopolska 
i Jacek Jackowski przyznała następujące 
nagrody i wyróżnienia:

W kategorii ZEPOŁY ŚPIEWACZE
I nagroda ZŁOTE NUTY 2014 przyznano 
zespołowi z Trzcińca
II nagroda SREBRNE NUTY przyznano  
zespołowi z Baby
III nagroda BRĄZOWE NUTY przyznano  
zespołowi z Woli Koryckiej Górnej
Oraz wyróżnienia dla zespołów:  
z Rudzienka, Mlądza i Iwowego

W kategorii 
SOLIŚCI ŚPIE-
WACY
I nagroda 
ZŁOTE NUTY 
2014 przy-
znano Bogu-
sławie Drze-
wieckiej
II nagroda 
S R E B R N E 
NUTY przy-
znano Zofii 
Gut
III nagroda 
B R Ą Z O W E 
NUTY przy-
znano Anto-
ninie Deptule

oraz cztery wyróżnienia: Stanisławowi Ar-
chackiemu, Zofii Warych, Mariannie Bie-
nias, Karolinie Podruckiej.

W kategorii 
KAPELE
I nagrodę 
ZŁOTE NUTY 
2014 przy-
znano kapeli 
Powiślaki
II nagrodę 
S R E B R N E 
NUTY  przy-
znano kapeli 
Jaśki
III nagrodę 
B R Ą Z O W E 
NUTY przy-
znano kapeli 
Niwińskich 

oraz trzy Wyróż-
nienia: kapeli Jan 
Kani, kapeli Sta-
nisława Figielskie-
go, kapeli Czesła-
wa Chorążewicza
W kategorii SOLI-
ŚCI INSTRUMENTA-
LIŚCI
I nagrodę ZŁOTE 
NUTY 2014 przy-
znano Zdzisławowi 
Radzikowskiemu
II nagrodę SREBR-
NE NUTY przy-
znano Jerzemu 
Dzierżkowi

Z IMPREZ MDK

III nagrodę BRĄZOWE NUTY przyznano 
Wiesławowi Iwanowskiemu
oraz Wyróżnienie Jerzemu Drzewieckie-
mu

W kategorii MISTRZ – UCZEŃ
I nagroda ZŁOTE NUTY 2014 przyznano 
Bronisławie Świder z uczennicami
II nagroda SREBRNE NUTY przyznano  
Janowi Kani z harmonistami
III nagroda BRĄZOWE NUTY przyznano  
Józefowi Kani i uczniom

Do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu  
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimie-
rzu Dolnym komisja wytypowała:
KAPELE: Antoniego Cicheckiego, Stanisła-
wa Figielskiego, Powiślaki
ZESPOŁY ŚPIEWACZE: z Trzcińca i z Baby
SOLISTKI ŚPIEWACZKI: Zofię Gut i Marian-
nę Bienias

MISTRZ I UCZEŃ: Bronisławę Świder  
z uczennicami

Komisja zwróciła uwagę na potrzebę 
większej staranności w doborze repertu-
aru i stylowości wykonania. Cieszy nato-
miast fakt pojawienia się nowych kapel, 
reprezentujących młode pokolenie muzy-
ków. Jurorzy zachęcali Mistrzów tradycji 
do większej troski w przekazie tradycyj-
nego repertuaru młodym wykonawcom  
w swoim regionie.

Całodniowemu Festiwalowi towarzyszył 
jarmark twórczości ludowej. 

Agnieszka Boruta
fot. Leszek Siporski, minskmaz.com

Mazowiecki festiwal kapel 
i śpiewaków ludowych
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SPRAWY SPOŁECZNE

Międzynarodowy Dzień Rodzin
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po 
raz pierwszy przystąpił do obchodów 
Międzynarodowego Dnia Rodzin, któ-
ry przypada 15 maja. Inicjatywa mia-
ła zasięg lokalny i była skierowana do 
mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki.  
Z tej okazji został ogłoszony konkurs 
plastyczny pt. „Moja rodzina”.  
    Akcja została objęta Honoro-
wym Patronatem Pary Prezydenckiej Anny 
i Bronisława Komorowskich i Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki Pana Marcina 
Jakubowskiego. Technika wykonania prac 
była dowolna. Do Ośrodka dostarczono 
76 prac plastycznych wykonanych przez 
dzieci ze szkół podstawowych. Decyzją 
Komisji Konkursowej w składzie: Pani 
Ewelina Oberzig - pracownik Urzędu Mia-
sta - Wydział Promocji, Kultury i Sportu, 
Pani Violetta Izdebska - nauczyciel przed-
miotów artystycznych w Zespole Szkół 
Ekonomicznych oraz Pani Irena Krasuska 
- specjalista pracy socjalnej MOPS, Pani 
Monika Michalik- Towani - pracownik so-
cjalny  MOPS :
I miejsce przyznano Michalinie Szostak- 
uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2, II 
miejsce przyznano Ani Łodyga - uczenni-
cy  Szkoły Podstawowej nr 6, III miejsce 
Weronice Maślanka - uczennicy Szkoły 
Podstawowej nr 6, oraz wyróżniono na-
stępujące osoby: Jakuba Czopek - ucznia 
Szkoły Podstawowej nr 6, Magdalenę 
Grabarczyk, Gabrielę Majchrzyk, Mary-
się Niewiadomską oraz Gabrielę Kulisz- 
uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 
Dominikę Złotkowską - uczennicę Zespołu 
Szkół Miejskich nr 1, ponadto na wniosek 

komisji konkursowej Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przyznał na-
grodę specjalną Łucji Czyż - uczennicy 
Szkoły Podstawowej nr 6.
 W dniu obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Rodzin 15 maja 2014r.,o godzi-
nie 14.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki  
25 A. odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród laureatom Konkursu. Nagrody wrę-
czyli Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Pan Marcin Jakubowski oraz Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Pani Elżbieta Kowalik - Wirowska.   
W spotkaniu uczestniczyli nagrodzeni 
uczniowie, Dyrektorzy szkół- Pani Anna 
Zalewska, Pan Sławomir Domański oraz 

nauczyciele, rodziny laureatów i pracow-
nicy Ośrodka. 
 Miejskie Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej pragnie serdecznie podziękować 
Burmistrzowi Miasta, Dyrektorom Szkół, 
dzieciom, nauczycielom oraz firmom: 
„AKPOL”, Panu Michałowi Nowakowi 
Usługi Ogólnobudowlane, „ERGOSYSTEM” 
S.J R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr, Panu 
Jarosławowi Kurek oraz Pani Monice Oku-
lus, Muzeum Ziemi Mińskiej, anonimo-
wym darczyńcom i wszystkim zaangażo-
wanym w realizację Międzynarodowego 
Dnia Rodzin za życzliwość, wsparcie oraz 
ufundowanie nagród.

Piotr Tomaszewski
fot. z arch. MOPS
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W dniach od 5 do 9 maja  2014 roku  
uczniowie Salezjańskiego Liceum Ogól-
nokształcącego im. Ks. A. Czartoryskie-
go w Mińsku Mazowieckim  pod opie-
ką nauczyciela fizyki mgr Wojciecha 
Jackowskiego wraz z zaproszonymi do 
współpracy kolegami z  Zespołu Szkół  
nr 1, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz 
Liceum na Pięknej, z opiekunami mgr 
Elżbietą Nowak i mgr Iwoną Jackowską, 
wzięli udział w wycieczce edukacyj-
nej do Europejskiej Organizacji Badań  
Jądrowych CERN w Szwajcarii. 
 To właśnie tam 4 lipca 2012 
ogłoszone zostało odkrycie nowej cząst-
ki elementarnej dzięki eksperymentom  
ATLAS i CMS, prowadzonym przy Wielkim 
Zderzaczu Hadronów (LHC). Za przewi-
dzenie istnienia bozonu Higgsa oraz za 
eksperymentalne potwierdzenie jego ist-
nienia Nagrodą Nobla w 2013 wyróżnieni 
zostali Peter Higgs oraz François Englert.
 Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w wykładzie na temat  fizyki czą-
stek elementarnych, zwiedzili halę ma-
gnesów, centrum naukowe MICROCOSM 
oraz muzeum Globe. Jednak największą 
atrakcją pobytu w CERN było zwiedzanie 
80 m pod ziemią, największego z detek-
torów cząstek elementarnych ATLAS.
 Poza spotkaniem z fizyką na naj-
wyższym światowym poziomie uczniowie 
mieli okazję podziwiać Genewę, która 
jest europejską siedzibą Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych, mieści się tam 
również Światowa Organizacja Zdrowia, 
Międzynarodowa Organizacja Pracy, Świa-
towa Organizacja Handlu, Międzynarodo-
wy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwone-
go Półksiężyca. Spacerując po Genewie, 

mogliśmy  zachwycić się  największą na 
świecie fontanną Jet d’eau, która wy-
rzuca strumień wody na wysokość 140m, 
czy zegarem kwiatowym-symbolem Ge-
newy.  Jedną z głównych atrakcji miasta 
jest także Muzeum Historii Naturalnej, w 
którym uczniowie mogli na własne oczy 
zobaczyć fascynujący zbiór eksponatów  
ze świata zwierząt oraz minerałów. 
 Kolejnym punktem wyciecz-
ki było Chamonix we Francji – miejsce 
pierwszych Zimowych Igrzysk Olimpij-
skich. To właśnie tu znajduje się najwyż-
szy szczyt Alp i Europy Mont Blanc (4810m 
n.p.m), który mogliśmy  podziwiać ze 
szczytu Aiguilledu Midi, który wielu uwa-
ża także za najpiękniejszy szczyt masywu 
Mont Blanc. Jego wyjątkowa forma ma-
jestatycznie wznosi się nad okolicznymi 

szczytami, a z wierzchołka roztacza się 
wspaniała panorama. Na szczycie znajdu-
je się jeden z najpopularniejszych tara-
sów widokowych w Alpach. 
 Wyjazd ten umożliwił uczniom  
nie tylko poznanie fizyki na najwyższym 
światowym poziomie,  zwiedzenie miejsc, 
w których tworzy się fizyka, poznanie od 
„kuchni” funkcjonowania największego 
na świecie ośrodka badań fizyki cząstek 
elementarnych CERN w Genewie, ale tak-
że poznanie historii i kultury Szwajcarii 
oraz najpiękniejszego szczytu Alp Mont 
Blanc.

Wojciech Jackowski , nauczyciel fizyki   
w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym 

im. Ks. A. Czartoryskiego 
w Mińsku Mazowieckim 

fot. z arch. szkoły 

Wycieczka edukacyjna do  CERN –u,
czyli fizyka w praktyce
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W 1945 r. na Monte Cassino otwarto Pol-
ski Cmentarz Wojenny, na którym spo-
czywają żołnierze 2. Korpusu Polskiego. 
W 1970 roku pochowano tam zmarłego 
w Londynie gen. Andersa. W 2011 roku 
obok swego męża spoczęła Irena An-
ders. Obecnie na cmentarzu znajdują 
się 1052 imienne groby polskich żołnie-
rzy. Na miejscu wiecznego spoczynku 
zdobywców Monte Cassino wyryto na-
pis: „Przechodniu powiedz Polsce, że-
śmy polegli wierni w jej służbie”.

 18 maja 2014 roku w 70. rocz-
nicę zakończenia bitwy o Monte Cassino 
delegacja Gimnazjum Miejskiego nr 1 
im. Gen. Władysława Andersa (ucznio-
wie: Tomasz Osica, Jakub Woźnica oraz 
nauczyciel - Jacek Rudzki) złożyła hołd 
patronowi szkoły i żołnierzom 2. Korpusu 
Polskiego.
 Na uroczystość przybyło ponad 
1800 harcerzy z ZHP Poza Granicami Kra-
ju, ZHR, ZHP oraz Skauci Europy, którzy 
zaciągnęli wartę przy wszystkich grobach 

żołnierzy spoczywających na Monte Cas-
sino i na ich grobach złożyli symboliczne 
maki. Licznie przybyły poczty sztandaro-
we wojska, organizacji kombatanckich 
oraz szkół noszących imiona bohaterów 
bitwy o Monte Cassino. 
 W ceremonii patriotyczno – reli-
gijnej uczestniczyło 53 weteranów walk 
o wzgórze, kombatanci z Polski, Włoch, 
Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii. Obec-
na była Anna Maria Anders, córka gen. 
Władysława Andersa. 

Iwona Dróżdż 
fot. z arch. ZSM nr 1

Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew

13 maja 2014 roku delegacja młodzie-
ży Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen. 
Władysława Andersa w Mińsku Mazo-
wieckim wraz z wicedyrektor Iwoną 
Dróżdż i nauczycielem – opiekunem 
pocztu sztandarowego Jackiem Rudz-
kim wzięła udział w państwowej uro-
czystości z okazji 70. rocznicy Bitwy o 
Monte Cassino.
 Uroczystość odbyła się przed Po-
mnikiem Bohaterów Bitwy o Monte Cassino, 
który znajduje się na skwerze pomiędzy ul. 
gen. Andersa a bramą Ogrodu Krasińskich 
w Warszawie. Miejsce to jest dla naszej lo-
kalnej społeczności bardzo ważne, ponie-
waż swój wkład w budowę pomnika miał 
mińszczanin ś.p. kpt. Jakub Hryniewicki, 
żołnierz 2. Korpusu Polskiego.  
 W uroczystości uczestniczył pre-
zydent RP Bronisław Komorowski. Wzięli 
w niej również udział: szef Kancelarii 
Prezydenta RP Jacek Michałowski, szef 
BBN Stanisław Koziej, minister Maciej 
Klimczak, a także Karolina Kaczorowska, 
wdowa po ostatnim Prezydencie RP na 
uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim, 
Anna Maria Anders Costa, córka genera-
ła Władysława Andersa oraz kombatan-
ci, przedstawiciele władz państwowych, 
korpusu dyplomatycznego, harcerze  
i młodzież reprezentująca Stowarzysze-

nie Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji 
Monte Cassino.
 Modlitwie ekumenicznej w in-
tencji poległych, zmarłych i żyjących 
uczestników bitwy przewodniczył bp Jó-
zef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Pol-
skiego. Wraz z biskupem polowym modlili 
się bp Mirosław Wola z ewangelickiego 
duszpasterstwa wojskowego, bp Jerzy 

Pańkowski, prawosławny ordynariusz woj-
skowy oraz rabin Maciej Pawlak, z Biura 
Naczelnego Rabina Polski. 
 Odczytany został apel poległych, 
a kompania honorowa oddała salwę hono-
rową. Orkiestra Reprezentacyjna Wojska 
Polskiego odegrała pieśń „Czerwone Maki 
na Monte Cassino”.
 Na zakończenie prezydent, kom-
batanci oraz delegacje reprezentujące 
ambasady i instytucje państwowe złożyli 
kwiaty w hołdzie walczącym w niezwykłej 
bitwie.
 Bitwa pod Monte Cassino trwa-
ła od 17 stycznia do 19 maja 1944 r.  
i składała się właściwie z czterech bitew 
między wojskami alianckimi a Niemcami. 
W szeregach aliantów walczył Francuski 
Korpus Ekspedycyjny, 2. Korpus Polski pod 
dowództwem gen. Władysława Andersa 
oraz brytyjska 78. Dywizja. 18 maja 1944 
r. po niezwykle zaciętych walkach 2. Kor-
pus Polski dowodzony przez gen. Andersa 
zdobył wzgórze Monte Cassino wraz ze 
znajdującym się na nim klasztorem. Kil-
ka dni po zdobyciu Monte Cassino wojska 
alianckie przełamały linię Gustawa na ca-
łym pasie natarcia. 4 czerwca 1944 r. do 
Rzymu wkroczyły oddziały amerykańskie.

Iwona Dróżdż 
fot. arch. ZSM nr 1

Przed pomnikiem wzniesionym dla upamiętnienia chwały polskiego oręża
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 Wiosenna aura zachęca 
wszystkich do wesołej zabawy, spo-
tkań towarzyskich oraz sprawdzenia 
swojej kondycji fizycznej. Pomyśle-
li o tym nauczyciele z Zespołu Szkół 
Miejskich nr 2 przy ul. Siennickiej, 
organizując „Wiosenny Turniej Szó-
stoklasisty”. Z zaproszenia skorzy-
stali uczniowie wszystkich szkół 
podstawowych w naszym mieście. Na 
wspólną imprezę, pod opieką wycho-
wawców przybyły 5-osobowe drużyny 
oraz wspierający ich kibice.

 Zawodnicy „bawili się języ-
kiem polskim”, odgadywali kalambury, 
związki frazeologiczne i zagadki języ-
kowe. Wszystkie drużyny znakomicie 
poradziły sobie z zadaniami matema-
tycznymi, które wymagały nie tylko 
sprawnego liczenia, ale także popisania 
się refleksem. Najbardziej emocjonują-
ce dla publiczności okazały się konku-
rencje sportowe, podczas których za-
wodnicy pokazali kto najdalej skacze,
 a kto najszybciej „chodzi rakiem”. Po-

Turniejem powitali wiosnę
ziom zawodów był bardzo wyrównany, 
a do wyłonienia zwycięskiej drużyny 
okazała się dogrywka. W ostatniej kon-
kurencji sprawnościowej najlepiej wy-
padli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 i to oni zostali zwycięzcami „Wio-
sennego Turnieju Szóstoklasisty”. Dru-
żyny ze Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły 
Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej 
nr 6 również zasłużyły na nagrody i dy-
plomy.                                                      
    Pomysłodawczyni Agnieszka Kurel, 
organizatorzy turnieju : p. Małgorzata  
Gałązka, Sylwia Giedzińska, Grażyna 
Kałczewiak, Małgorzata Polkowska, 
Anna Sudakowska oraz prowadząca 
Marta Łuniewska składają serdeczne 
podziękowania wszystkim uczestnikom 
zawodów za zaangażowanie we wspól-
ną zabawę. Szóstoklasiści  udowodnili, 
że zarówno w nauce jak i sporcie spro-
stają wymaganiom gimnazjalnym.

Opr. Grażyna Kałczewiak,  
Gimnazjum Miejskie nr 3 przy ZSM 2

fot. z arch. szkoły

15 kwietnia gościliśmy w naszej szkole 
dzieci z oddziałów zerowych mińskich 
przedszkoli. Celem spotkania była wspól-
na zabawa i zapoznanie nowych przyja-
ciół z atmosferą panującą w naszej szkol-
nej rodzinie.
 Goście mogli podziwiać wystę-
py szkolnych gimnastyczek, m.in. ,, pira-
midy” i układ ćwiczeń wolnych, pod kie-
runkiem p. Beaty Kowalczyk. Następnie 
uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć 
sztukę teatralną ,, Rzepka” wg J. Tuwima 
przedstawioną przez szkolny zespół ,,Szó-
steczka”,  nagrodzony w ,, Zmaganiach  
o Pałacową Maskę”. Aktorzy- mimowie 
wykazali się ogromną kreatywnością i za-
angażowaniem, wprowadzając widzów w 
świat zmagań o tytułową rzepkę. To wspa-
niałe widowisko nie mogłoby powstać, 
gdyby nie współpraca utalentowanych ak-
torów z ich mentorami p. Hanną Gorzałką  

i p. Agnieszką Ksią-
żek. Ogromną ra-
dość uczestnikom 
spotkania sprawił 
pokaz taneczny  
,,Deszczowej pio-
senki” i      ,, Eve-
rybody Twist” w 
wykonaniu uczniów 
klas drugich, któ-
rych przygotowała 
p. Agnieszka Kraus. 
Nasze niezwykłe 
spotkanie zakończy-

ła wspólna zabawa przy piosence ,, Masze-
ruje wiosna” w wykonaniu dzieci z klasy Ia. 
Kolorowe kwiaty, wiosenne wstążki i sło-
neczne uśmiechy poprawiały nam humor w 
deszczową pogo-
dę.  Na pamiątkę 
mile spędzonego 
czasu goście do-
stali drobne upo-
minki edukacyjne  
i świąteczne pi-
sanki z najlepszy-
mi życzeniami. 
 Dla nie-
których dzieci nie 
było to pierwsze 
spotkanie z naszą 
szkołą. Gościli-
śmy je wcześniej 
podczas warsz-

tatów plastycznych ,, Pisanki, kraszanki, 
jajka malowane” w których brały aktywnie 
udział współpracując z klasą Ib integra-
cyjną. Tą ,, niezwykłą” świąteczną lekcję 
przygotowała  p. Eliza Lalak i p. Katarzyna 
Mich, zakorzeniając w nich symbole i tra-
dycje wielkanocne. Podczas zajęć dzieci 
poznały różne techniki ozdabiania jajek 
i wykonały grupowe prace plastyczne. Za 
wielkie zaangażowanie otrzymały w pre-
zencie świąteczne kolorowanki. 
 Mamy nadzieję że nasze spo-
tkania przyczynią się do tego, że przyszli 
pierwszoklasiści będą widzieli szkołę nie 
tylko jako miejsce nauki, ale również za-
bawy i wspaniałej przygody. 

Dyrekcja i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 6 

Przedszkolaki w „Szóstce”
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W dniach 11 – 17 maja 2014 roku Zespół 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstań-
ców Warszawy  w Mińsku Mazowiec-
kim gościł grupę młodzieży i nauczy-
cieli placówki kształcenia zawodowego  
BbS 1 „Eike von Repgow” z Magdeburga  
w Niemczech. 
 Nasza współpraca jest możliwa 
dzięki  realizacji projektu wymiany mło-
dzieży w ramach międzynarodowej or-
ganizacji „Polsko Niemiecka Współpraca 
Młodzieży”. W niedzielę  wieczorem po-
witaliśmy delegację niemiecką w murach 
naszej szkoły. Po uroczystej kolacji goście 
z Niemiec udali się na zasłużony odpoczy-
nek po męczącej podróży. W poniedziałek 
pokazaliśmy najważniejsze miejsca pa-
mięci związane z patronem naszej szko-
ły w Warszawie.  Nie obyło się również 
od wjazdu na 30 piętro Pałacu Kultury  
i  Nauki. Wtorek zdominowany został zwie-
dzaniem szkoły i realizacją zadań pro-
jektowych dotyczących poznania historii 
patronów szkół. Po obiedzie zwiedzaliśmy 
nasze miasto. Środa była drugim dniem dal-
szego poznawania naszej bogatej historii. 
W Kozłówce młodzież zwiedziła Zespół Pa-
łacowo-Parkowy należący w przeszłości do 
rodziny Zamoyskich. 
 Zachwyt budziły wnętrza pałacu 
zachowane w pierwotnym układzie oraz 
ich wystrój. Dodatkową atrakcją była po-
wozownia a także wystawa socrealizmu i 

grafiki komputerowi. Następnie pojechali-
śmy do Kazimierza Dolnego. Rynek, Kościół 
farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomie-
ja, ruiny zamku z wieku XIV-XVI w., wieża 
obronna, oraz  Góra Trzech Krzyży to głów-
ne atrakcje, które jednocześnie wymaga-
ły niezłej kondycji fizycznej.  Zadowoleni  
z bardzo udanej wyprawy, uzbrojeni w pa-
miątkowe koguciki  wróciliśmy do domu. 
Czwartek rozpoczął się od kontynuacji mło-
dzieżowych projektów. Po przerwie kawo-
wej zrealizowany został dodatkowy projekt 
za zgodą organizacji „Polsko Niemiecka 
Współpraca Młodzieży”„ Dzień Wolności.
de | Tag der Freiheit.pl.” dotyczący wspól-
nej rocznicy -  25 lat od obrad Okrągłego  
Stołu w Warszawie i upadku Muru Berliń-
skiego poprowadzony przez Janusza Zduń-
czyka. W godzinach popołudniowych mło-
dzież uczestniczyła w zajęciach na basenie 
miejskim. 
 Podsumowanie projektu odbyło 
się w piątek, w którym uczestniczył Pan 
Krzysztof Płochocki Wicestarosta Powiatu 

„Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży” 
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy

Mińskiego i Pani Emilia Piotrkowicz Naczel-
nik Wydziału Oświaty i Promocji. Młodzież 
zaprezentowała swoje prace wykonane  
w ciągu ostatnich dni pod opieką Pań Syl-
wia Ask, Marzeny Staniszewska i Panów 
Tomasza Wróblewskiego, Ralph Gehrmann.  
Po uroczystym obiedzie  rozegrany został 
mecz przyjaźni w piłkę siatkową. Wieczo-
rem pożegnaliśmy młodzież niemiecką  
i opiekunów grupy przy wspólnie zorga-
nizowanym grillu.  Nad udanym pobytem 
młodzieży czuwali również: Jerzy Gańko, 
Joanna Wójtowicz, Marek Szczurowski, 
Mariusz Wróblewski, Marek Czyżowski, 
Ryszard Wolski. W projekcji udział wzięło 
24 uczniów i czterech opiekunów. To nie 
koniec realizacji drugiej edycji projektu 
wymiany młodzieży w ramach międzyna-
rodowej organizacji „Polsko Niemiecka 
Współpraca Młodzieży” gdyż we wrześniu 
młodzież naszej szkoły wybiera się do BbS 1 
„Eike von Repgow”  z Magdeburga.  

Janusz Zduńczyk
fot. z arch. ZSZ Nr2
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22 maja 2014r. na scenie Miejskiego 
Domu Kultury zobaczyliśmy dziesiątkę fi-
nalistów  II Przeglądu Mińskich Talentów.  
Organizatorzy, czyli Gimnazjum Miejskie 
nr 2 im. Jana Pawła II, zainspirowani 
przez Burmistrza Miasta, Marcina Jaku-
bowskiego stworzyli po raz drugi niezwy-
kły konkurs, na którym nie zabrakło emo-
cji, wzruszeń i wrażeń artystycznych.
 
 Jury w składzie: Marcin Stecz-
kowski, Aneta Senktas, Marcin Jakubowski 
i Dariusz Kulma sprawiło, że finał Talen-
tomanii przebiegał w radosnej i życzliwej 
atmosferze. Jurorzy nie szczędzili pochwał 
gimnazjalistom, zachęcając ich tym sa-
mym do dalszej pracy. Na scenie domino-
wała młodość, luz i talent.
 Jako pierwsza pokazała swoje 
umiejętności Zuzanna Szewczyk (GiLO), 
która z artystycznym wdziękiem wygina-
ła swoje ciało w gimnastycznych akroba-
cjach. Siła i determinacja  w tym drobnym 
ciele była zadziwiająca. Paweł Sulewski 
(GM2) opowiedział   o swojej wystawie  
modeli broni i samolotów. Okazało się, że 
jest pasjonatem i niebywałym znawcą woj-
skowości, który  sam wykonuje wszystkie 
modele z niezwykłą dbałością o szczegóły. 
Na gitarze elektrycznej zagrał Jakub Mi-
chalczyk (GM2), który zaprezentował  wła-
sną aranżację, czym ujął jury. Ada Woźnie-
wicz (GM2) wyrecytowała fragment „Balu 
w operze”, po czym wykazała się umiejęt-
nościami wokalnymi i niesamowitym po-
czuciem rytmu, grając na zwykłym kubku. 
Cierpliwy kreator papierowych cudowności 
- Robert Nalazek (GM2) przedstawił  swoje 
prace wykonane techniką origami. Następ-
nie dzieła sztuki fotograficznej pokazała 
Paulina Kuć (GM2), która podczas prezen-
tacji laserem stworzyła zdjęcie z nowym 
logo Talentomanii. Paulina Mogielska (GM2) 
zaczarowała wszystkich swoim głosem w 

piosence „Szyba”, do której akompaniował 
jej Piotr Witkowski (GM2). Spektakularny 
występ Arkadiusza Abramowskiego (GM2), 
który potrafi układać kostkę Rubika, żon-
glując, był niezapomnianym wyczynem 
świadczącym o niebywałym talencie i pasji 
tego finalisty. Justyna Nałęcz (GiLO) w tań-
cu jazzowym okazała się niezaprzeczalnym 
talentem, a o swojej przygodzie z rzeźbą 
opowiedziała i pokazała swoje pierwsze 
dzieła  Jagoda Apanasewicz (GM3). 
 Jurorzy mięli trudny wybór, ale 
wybrali najlepszych z najlepszych, czy-
li nagrodzili wszystkich finalistów. Tytuły 
Mińskich Talentów otrzymali: Jakub Michal-
czyk i Ada Woźniewicz. W nagrodę wyjadą 
na tygodniowe letnie Mistrzowskie Warsz-
taty Artystyczne Agaty Steczkowskiej. Fun-
datorem tej wspaniałej niespodzianki jest 
Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski.  

Talenty odkryte
 Paulina Kuć, niezaprzeczalny ta-
lent w dziedzinie fotografii, otrzymała w 
nagrodę 500zł, zaś pozostali finaliści zosta-
li uhonorowani  wyróżnieniami i otrzymali 
nagrody pieniężne (100 lub 150 zł). Dzięki 
wsparciu finansowemu Tomasza Paudyny, 
Dyrektora Studium Języków Obcych  ma-
rzenia tych gimnazjalistów również mogły 
się spełnić.
 Mińska Talentomania dowiodła, 
że w naszym mieście nie brakuje talen-
tów i ludzi z pasją.  II Przegląd Mińskich 
Talentów to powiew młodzieńczego zapa-
łu i entuzjazmu nie tylko uczestników, ale  
i organizatorów.        
- To było niezapomniane spotkanie z uta-
lentowanymi młodymi ludźmi, o których na 
pewno usłyszymy jeszcze nie raz  - pełen 
podziwu komentował występy uczniów Dy-
rektor Gimnazjum Miejskiego nr 2, Grze-
gorz Wyszogrodzki. Finał Talentomanii 
uświetniły występy ubiegłorocznych Miń-
skich Talentów Anny Karczmarczyk i Patry-
ka Makacia.  
 II Przegląd Mińskich Talentów za 
nami.  Były emocje, było zdenerwowanie, 
były wzruszenia, ale przede wszystkim były 
TALENTY. 57 uczestników pokazało nam, na 
co ich stać. A stać ich na wiele. Jednym 
słowem talentowy zawrót głowy. Wszyscy 
wygrali, bo mieli odwagę pokazać swoje 
pasje. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny 
odkryliśmy talenty, bo przecież jesteśmy 
Szkołą Odkrywców Talentów. Mamy rów-
nież nadzieję, że w przyszłej edycji jesz-
cze więcej gimnazjalistów pokaże  swoje 
talenty.

Anna Lubieniecka
Koordynator projektu 

Przegląd Mińskich Talentów TALENTOMANIA 
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Sezon plażówki został otwarty Inaugu-
racyjnym Turniejem Siatkówki Plażowej 
„Majówka na piasku”, który odbył się w 
dniu 25 maja 2014 na boiskach przy ul. 
Sportowej 1 w Mińsku Mazowieckim. 
Do turnieju zgłosiło się dziewiętnaście 
drużyn z następujących miejscowości: 
Warszawa, Węgrów, Garwolin, Cegłów, 
Kałuszyn, Rządza, Izabelin, Łaziska, 
Otwock, Józefów, Mrozy, Górki, Sien-
nica, Zglechów, Gliniak, Huta Mińska, 
Targówka, Maków Mazowiecki, Halinów 
oraz z Mińska Mazowieckiego.
 Zawodnicy rywalizowali wyłącz-
nie w kategorii open mężczyzn -  poziom  
i ranga zawodów były wyczuwalne nie tyl-
ko w postaci upalnej pogody, ale również 
gorącej atmosfery, która towarzyszyła 
dziewięciogodzinnym rozgrywkom. 
 Po wyczerpujących zmaga-
niach - które zakłada system brazylijski 
(ponad 40 meczów w turnieju) pierwszą 
lokatę osiągnęli Marcin Kuźniarski i Ma-
teusz Sekular „NMTB”, drugie miejsce 
Piotr Trzewik i Michał Słyk „SŁYK” zaraz 
przed drużyną ”LESAN” Przemysław Ga-
łecki i Adrian Izdebski. Najlepsi zawodni-
cy otrzymali medale oraz cenne nagrody 
rzeczowe. Dodatkowo, organizatorzy 
przygotowali również grilla, przy którym 
zawodnicy snuli plany na wakacyjne tur-
nieje siatkówki plażowej. Nie pozostaje 
nam więc nic innego, niż podziękować za 
wspaniałą zabawę, do zobaczenia Pano-
wie!

Ogromnym sukcesem mło-
dych piłkarzy z Mińska Ma-
zowieckiego zakończył się 
udział w 16 edycji najwięk-
szego piłkarskiego turnieju 
dla młodzieży gimnazjalnej 
„Coca-Cola Cup”. W finale 
wojewódzkim zajęli oni bar-
dzo wysokie II miejsce!
 W tym roku w tur-
nieju realizowanym pod ha-
słem „Bądź aktywny, dołącz 
do gry” udział brało 3929 
drużyn z całego kraju, w tym 
1401 żeńskich i 2528 męskich. 
Po rozegraniu rund rejono-
wych i powiatowych, wygry-
wając wszystkie mecze, Gim-
nazjum Miejskie nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim zakwalifikowało 
się do finału Mazowsza. 
 Finał odbył się 18.05.2014 roku  
w Warszawie na boisku MKS Agrykola W-WA. 
Z pośród 339 drużyn z całego województwa, 
spotkało się tam 16 najlepszych gimnazjów.   
I w tym gronie, po raz pierwszy w historii, było 
Gimnazjum Miejskie nr 1 im Gen. Władysława 
Andersa w Mińsku Mazowieckim (Kopernik). 
Uczniowie klasy sportowej - zawodnicy drużyn 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku 
Mazowieckim, którzy na turnieju reprezento-
wali miasto oraz cały powiat. 

 Granie w finale Mazowsza to ogrom-
ny sukces, wiele emocji, doświadczenia i nie-
zapomnianych wrażeń. Po wygraniu wszystkich 
meczy grupowych 2:1 z GM NR 4 Pruszków, 
3:1 z GM Zwoleń oraz 4:1 GM NR 1 Strzego-
wo - chłopcy awansowali do ćwierćfinałów. 
Tam odnieśli pewne zwycięstwo 6:2 nad gim-
nazjum z Drobina. Półfinał to walka do końca  
i zwycięstwo po rzutach karnych 12:11 (w 
meczu 2:2) z GM NR 8 Radom. Zwycięscy roz-
grywek wojewódzkich zapewniali sobie udział 

w finale krajowym, który od-
będzie się 6.05-08.05.2014  
w Gdyni. Stawka finału była 
więc wysoka. Niestety to 
starcie z GM NR 48 Warsza-
wa, faworytem rozgrywek 
(drużyną składającą się z re-
prezentantów Polski i Mazow-
sza) pechowo przegrywamy.  
Po regulaminowym czasie gry 
był remis 0:0, w dogrywce 
(minutę przed końcem meczu) 
straciliśmy bramkę i możliwość 
udziału w finale krajowym  
w Gdyni. Było blisko, moż-
na czuć niedosyt, ale mimo 
wszystko zagraliśmy dobry 
turniej i jesteśmy Drudzy na 
Mazowszu. Warto odnotować 
że po dobrej grze, udanych 
interwencjach Mateusz Gó-

ras został wybranym najlepszym bramkarzem  
turnieju.
 Skład drużyny: Góras Mateusz, Abel-
ski Adrian, Gańko Alan, Staska Szymn, Biesiada 
Konrad, Kozik Daniel, Bogusz Łukasz, Smoderek 
Kacper, Grudziński Mateusz, Kacprowicz Mar-
cin, trener Robert Stelmach.
 Gratulujemy młodej i perspekty-
wicznej drużynie z Mińska kolejnego sukcesu  

SIATKÓWKA NA PIASKU

SUKCES NASZYCH GIMNAZJALISTÓW NA COCA-COLA CUP

MOSiR Mińsk Mazowiecki
fot. arch. MOSiR

MOSiR Mińsk Mazowiecki
fot. arch. MOSiR
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Nigdy wcześniej w Mińsku nie było tak wielkiej 
kolarskiej fety. Inauguracja szosowego cyklu 
Super Prestige przyciągnęła 177 pełnoletnich 
zawodników z terenu całego kraju. W nie-
dzielę, 11 maja o godz. 12:00 przed Aquapar-
kiem w Mińsku Mazowieckim stanął na starcie  
honorowym ogólnopolski peleton kolarzy  
szosowych.
 Do tego elitarnego grona dołączyła 
spora sympatyczna grupa mińskich entuzjastów 
„jazdy na dwóch kółkach”. Wielka połączona 
masa, eskortowana przez policję, ruszyła na 
rowerach ulicami Mińska Mazowieckiego, obie-
rając kierunek na Mariankę. Tam też wyznaczo-
no linię startu do szosowego wyścigu o randze 
Pucharu Polski Masters. Kolarze, w zależności 
od kategorii wiekowych, mieli do pokonania od 
48 do 96 kilometrów, na pętli Marianka, Zakole, 
Barcząca, Chmielew.
 Walka na trasie była niezwykle impo-
nująca i dramatyczna. Niestety między Zakolem 
a Barczącą doszło do dużej kraksy, w której 
uczestniczyło kilkunastu zawodników. W pele-
tonie wyraźnie widać było aktywność kilku sil-

nych klubów chcących zdominować rywalizację. 
Jednak nic nie zostało rozstrzygnięte i przesą-
dzone aż do samej mety. Nas oczywiście najbar-
dziej interesowali zawodnicy Klubu Kolarskiego 
V-MAX, którzy wystawili tego dnia do rywalizacji 
10-osobową reprezentację. Ponad dwie godzi-
ny twardej, męskiej walki pokazało, że mińsz-
czanie potrafią jak zwykle solidnie namieszać. 
Krzysztof Kryczka w kategorii 17-29 lat, mimo 
że nie jest typem sprintera, stoczył piękną wal-
kę na finiszu i zajął trzecie miejsce w tej ka-
tegorii. Najwięcej satysfakcji dostarczył nam 
jednak inny kolarz V-MAX-u - Tomek Czyżkowski. 
W kategorii 40-49 lat, niezwykle doświadczony  
i wszechstronny zawodnik mińskiego klubu już 
na piętnastym kilometrze zainicjował dwu-
osobową ucieczkę, która początkowo zosta-
ła zignorowana przez peleton. Jak się później 
okazało była to „akcja dnia”. Obaj uciekinierzy 
dziękując sobie za świetną współpracę, trzyma-
jąc się za ręce wspólnie przekroczyli linię mety  
w Chmielewie. To było drugie pudło tego dnia 
dla V-MAX-u - tym razem najwyższe.

 Podczas ceremonii dekoracji zwycięz-
ców, zorganizowanej w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji, zawodnikom gratulował Wójt Gminy 
Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski, który 
objął nad wyścigiem patronat honorowy.
 „To był niezły wyścig. Byliśmy na swo-
im terenie, bo tam właśnie rozgrywamy nasze 
Szybkie Czwartki. Mieliśmy głośne grono swoich 
kibiców, którzy robili dla nas świetną robotę. Je-
stem bardzo zadowolony z wyników mojego ze-
społu. Najbardziej jednak cieszę się, że pierw-
szy raz udało się zaprosić do wspólnej zabawy 
kolarzy wyczynowych i tutejszych rowerzystów, 
traktujących rower rekreacyjnie i rozrywkowo. 
Mam pełną świadomość, że kreowanie „mody 
na sport” i zaszczepianie bakcyla jazdy na ro-
werze powinno tak właśnie wyglądać. Kolarze 
obok rowerzystów, weterani obok debiutantów, 
dzieciaki obok rodziców. Ten projekt nazwali-
śmy Pierwszą Rowerową RekreAKCJĄ w Mińsku 
Mazowieckim. Jako V-MAX jesteśmy nie tylko 
kolarzami wyczynowymi, ale też animatorami 
tej pięknej dyscypliny. Chcemy popularyzować 
każdą aktywność fizyczną wśród społeczeństwa, 
a efekt tej akcji uznaję za „wartość dodaną” 
dla mieszkańców Miasta i Powiatu Mińskiego.” 
J.Tomkiewicz - Prezes Klubu Kolarskiego V-MAX 
Mińsk Mazowiecki.
 Ta fantastyczna impreza nie odbyła by 
się bez Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów 
będącego głównym organizatorem cyklu Super 
Prestige oraz wsparcia sponsorów, takich jak: 
Gmina Mińsk Mazowiecki, Starostwo Powiatowe 
w Mińsku Mazowieckim, Muzeum Ziemi Mińskiej 
i firma AKPOL. Specjalne podziękowania należą 
się też gospodarzowi miasteczka sportowego - 
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Miń-
sku Mazowieckim.
 Zdjęcia i wyniki są dostępne na stro-
nie www.vmaxkolarze.pl. Niebawem na stronie 
Klubu materiał filmowy z wydarzenia.
 Klub Kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki 
oraz Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, jako 
organizatorzy, zapraszają już dzisiaj na kolejny 
wielki kolarski spektakl na terenie Powiatu Miń-
skiego, który odbędzie się w Mrozach 7 czerwca 
2014r.

Jacek Tomkiewicz
fot. z arch. KK V-MAX  

Kolarska Elita w Mińsku Mazowieckim

Na ziemnych kortach tenisowych „ma-
jówka” to od wielu lat termin na pierw-
szy w sezonie turniej grand prix . 
 1 i 2 maja rozegrano eliminacje, 
a następne dwa dni – sobota i niedziela 
– turniej główny z udziałem pierwszej 

„szesnastki” wyłonionej z licz-
by 36 tenisistów zgłoszonych 
do zawodów o Puchar Dyrekto-
ra MOSIR.
Turniej zakończył się zwy-
cięstwem Wojciecha Piątka, 
który po zaciętym pojedynku 
w finale pokonał Waldka Pio-
trowskiego. Przy stanie 1-1 w 
setach rozegrano „supertaj-
brek” rozstrzygnięty na ko-
rzyść Wojtka. Skład finału nie 
jest niespodzianką biorąc, pod 
uwagę absencję kilku młodych 

zawodników.
Puchary i upominki ufundowane przez 
organizatora, tj. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji wręczył Dyrektor MOSIR, tra-
dycyjnie życząc zawodnikom wytrwałości 
w podnoszeniu tenisowych umiejętności.

Wyniki turnieju od ćwierćfinałów:

Piotrowski Waldemar
– Wiśniewski Rafał  9-7
Marcinkowski Krzysztof
- Kalinowski Dariusz 8-9
Gołowicz Dariusz
– Wojdak Dariusz              9-4
Piątek Wojciech
– Chrzanowski Hubert 9-2
Półfinały
Piotrowski Waldemar
– Kalinowski Dariusz 9-7
Piątek Wojciech
– Gołowicz Dariusz 9-1
Finał
Piątek Wojciech
– Piotrowski Waldemar        4-6, 6-0, 10-5

TENISOWA MAJÓWKA

MOSiR Mińsk Mazowiecki
fot. arch. MOSiR
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2 maja 2014 r. w Warszawie  na Sta-
dionie Narodowym miał miejsce finał 
ogólnopolski XIV edycji Turnieju „Z Po-
dwórka   na Stadion o Puchar Tymbar-
ku”. Wydarzenie to było prawdziwym 
świętem dziecięcego futbolu i okazją 
do obejrzenia meczy z udziałem  naj-
bardziej uzdolnionych piłkarsko dziew-
cząt i chłopców w kategoriach U-10  
i U-12. Eliminacje grupowe odbyły się 
1 maja na stadionie Polonii Warszawa. 
Rywalizacja 64 najlepszych drużyn, 
wśród których znalazła się reprezenta-
cja SP 5 Mińsk Mazowiecki (zwycięzca 
mazowieckiego finału), przyciągnęła na 
trybuny tłumy kibiców, w tym także ze 
zrozumiałych względów wielu miesz-
kańców naszego miasta. 

 Emocjonujący doping oraz pa-
sjonujące mecze złożyły się na nieza-
pomniane widowisko sportowe, którego 
świadkami byli m.in. Minister Sportu  
i Turystyki Andrzej Biernat, Prezes Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew 
Boniek  oraz selekcjoner reprezentacji 
Polski Adam Nawałka. Boiskowe zmaga-
nia dziewcząt i chłopców obserwowali 
również trenerzy reprezentacji młodzie-
żowych – Rafał Janas, Bartłomiej Zalew-
ski, Marcin Kasprowicz – którzy wyławiali 
największe piłkarskie talenty do udziału 
w letniej Akademii Młodych Orłów. Hono-
rowy patronat nad turniejem sprawowała  
małżonka Prezydenta RP Anna Komorow-
ska. Finał ogólnopolski został rozegrany 
również pod patronatem Prezydent War-
szawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Turniej 
patronatem objęli także: UEFA Grassro-
ots, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, TVN, 
Onet, Przegląd Sportowy i Fakt.
 W ścisłym finale  XIV edycji Tur-
nieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” w kategorii U-10 triumfowały 
reprezentacje chłopców z Dolnego Śląska  
i dziewczynek z Małopolski, a w U-12 naj-
lepsi okazali się młodzi piłkarze z Mało-
polski oraz zawodniczki   z województwa 

lubelskiego.  Zdobywcy Pucharu Tymbar-
ku  wyjadą  do Hamburga na towarzyski 
mecz Niemcy – Polska, który zostanie 
rozegrany 13 maja  na stadionie Imtech 
Arena, aby dopingować reprezentację 
naszego kraju. 
 Drużyna SP 5 Mińsk Mazowiecki  (Dawid Ma-
zanka, Igor Flis, Franciszek Malka, Piotr Czaj-
ka, Maksymilian Przedlacki, Adrian Lipiński, 
Paweł Osica, Miłosz Górski, Filip Krzymowski, 
Kacper Jackowski, Janusz Nojszewski, Jakub 
Sobolewski), przygotowana przez trenerów 
Adama Zwierza, nauczyciela wychowania fi-
zycznego w Szkole Podstawowej nr 5, a także 
Roberta Gójskiego, reprezentującego MOSiR 
Mińsk Mazowiecki, rozegrała 6 spotkań, z któ-
rych połowa zakończyła się triumfem, zaś po-
łowa - przegraną.  
                         
Oto szczegółowe  wyniki reprezentacji Mazow-
sza – SP 5 Mińsk Mazowiecki:
SP 5 Mińsk Maz.   -   województwo łódzkie                         
1   :   4
SP 5 Mińsk Maz.   -   województwo śląskie                          
3   :   1
SP 5 Mińsk Maz.   -   województwo małopolskie                 
1   :   6
SP 5 Mińsk Maz.   -   województwo świętokrzy-
skie             4   :   0
SP 5 Mińsk Maz.   -   województwo zachodnio-
pomorskie    2   :   3
SP 5 Mińsk Maz.   –  województwo dolnośląskie                 
7   :   1  

 Zdaniem młodych piłkarzy z re-
prezentacji SP 5 Mińsk Mazowiecki oraz 
ich trenerów, udział w finale ogólnopol-
skim XIV edycji Turnieju „Z Podwórka   na 
Stadion o Puchar Tymbarku” był  wspa-
niałą przygodą, którą na pewno będą 
bardzo długo pamiętać.  Trener Adam 
Zwierz podkreśla, że PZPN z prezesem 
Zbigniewem Bońkiem stanął na wysokości 
zadania. Hotel, wyżywienie, transport, 
wolontariusze, dobra organizacja  i przy-
jazna atmosfera  - to wszystko sprawiło, 
że w Warszawie czuliśmy się jak prawdzi-
wa drużyna na wielkim turnieju. Relacjo-
nując swoje wrażenia z turnieju, Adam 
Zwierz nie ukrywa, że każdy mecz powo-
dował olbrzymi stres, dostarczał wielu 
emocji   i niezwykłych przeżyć -  radości 
po wygranym spotkaniu i smutku  po prze-
granym. 
 Podsumowując, jako drużyna 
wygraliśmy 3 mecze, zaś 3 zakończy-
ły się porażką, strzeliliśmy 18 bramek,   
a straciliśmy 15.  W opinii trenera,  to 
bardzo dobry wynik, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę fakt, że jako jedyni  nie wzmac-
nialiśmy składu reprezentacji piłkarzami  
z innych miast. Naszym celem przewod-
nim było promowanie Mińska Mazowiec-
kiego  i naszych piłkarzy. Zabrakło trochę 
szczęścia w losowaniu, gdyż po turnieju 
okazało się, że  w grupie przegraliśmy  
z Mistrzem Polski - drużyną z Małopolski 
i drużyną z Łodzi, która była szósta. Wy-
nik, jaki osiągnęliśmy, nie był chyba spra-
wą najważniejszą.  Tak naprawdę byliśmy 
wygrani już przed turniejem, ponieważ  
pokazaliśmy, że w naszym mieście też 
rodzą się piłkarskie talenty.  A tytuł kró-
la  strzelców dla Janusza Nojszewskiego,  
piłkarza MOSiR  w Mińsku Mazowieckim, 
zdaniem Adama Zwierza,  był nie wi-
sienką, ale prawdziwą wiśnią na torcie. 
Ciesząc się z tego sukcesu, chciałbym                       
w imieniu całej drużyny podziękować 
panu burmistrzowi  Marcinowi Jakubow-
skiemu, panu dyrektorowi MOSiR Rober-
towi Smudze i pani dyrektor SP 5 Ewie 
Szczerbie za pomoc  w zakupie sprzętu, 
organizacji transportu i życzliwość przed 
i po turnieju. 

SP Nr5, fot. z arch. szkoły

Z Podwórka na Stadion
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W dniach 24 do 27 kwietnia, w Riccione we 
Włoszech odbyły się Mistrzostwa Europy  
w Taekwon-Do federacji ITF. W zawodach 
wzięło udział 560 zawodników z 31 krajów, 
w tym reprezentacja narodowa Polski.
 
 Reprezentacja Polski potwierdziła 
swoją dominującą pozycję na naszym kon-
tynencie przywożąc z mistrzostw 51 medali, 
w tym 22 złote i 18 srebrnych.
 Polacy zajęli pierwsze miejsce  
w generalnej klasyfikacji medalowej mi-
strzostw, wyprzedzając reprezentacje Norwe-
gii i Irlandii.
 Wśród polskich kadrowiczów na 
mistrzostwach znalazł się zawodnik Mińskie-
go Klubu Sportowego TAEKWON-DO Karol Łu-
niewski (I DAN).
 Selekcjonerzy reprezentacji Polski 
zdecydowali się wystawić Karola w dwóch 
konkurencjach - indywidualnych walkach 
mężczyzn w kategorii juniorów do 75kg oraz 
w drużynowym konkursie technik specjalnych 
juniorów.
 Karol jako debiutant na największej 
europejskiej imprezie w tej sztuce walki spi-
sał się znakomicie zdobywając wraz z kolega-
mi z drużyny mistrzostwo Europy oraz w swo-
im występie indywidualnym brązowy medal za 
zajęcie trzeciego miejsca.
 W drodze po drużynowe złoto Karol 
wraz z kolegami pokonali 7 innych drużyn, 
w tym reprezentację Rumunii która zdobyła 
srebrny medal oraz Węgrów którzy zajęli trze-
cie miejsce.

 W kon-
kurencji walk indy-
widualnych Karol, 
który w pierwszej 
rundzie miał wol-
ny los, zostawił 
następnie w poko-
nanym polu repre-
zentantów Finlan-
dii oraz Irlandii, 
przegrywając do-
piero nieznaczną 
różnicą punktów 
półfinałową walkę 
z reprezentantem 
Słowenii, później-
szym zdobywcą mi-
strzostwa Europy.
 
Igor Koczyrkiewicz 

(MKS TKD Mińsk Maz): Bardzo cieszymy się z 
osiągnięć Karola na mistrzostwach. Z uwagą 
w naszym klubie śledziliśmy, dzięki Polskiemu 
Związkowi Taekwon-Do, relacje „na żywo” z 
zawodów. Byliśmy bardzo ciekawi jak zapre-
zentuje się nasz klubowicz na tle najlepszych 
w Europie w tej kategorii wiekowej, tym bar-
dziej że był debiutantem. Po wynikach widać, 
że Karol sprostał wyzwaniu. Jego wcześniejsze 
wyniki z Mistrzostw Polski i Pucharu Polski 
nie były, jak widać, dziełem przypadku. Nie 
do końca zrozumiałe dla nas są decyzje selek-
cjonerów o niewystawieniu Karola w konku-
rencji walk drużynowych oraz indywidualnych 

Sukces na Mistrzostwach Europy w Taekwon-Do federacji ITF

układów formalnych stopni DAN, ale będzie 
jeszcze okazja do tego powrócić i wysłuchać 
argumentów. Jeszcze raz brawo dla Karola. Li-
czymy w klubie na kolejne powołania dla niego 
– zasłużył sobie na to swoją postawą. Wierzę, 
że utrzymując swoją formę na dłużej zagości 
w kadrze Polski. Niech jego występ będzie mo-
tywacją też dla innych naszych zawodników”.

  
Karolowi gratulujemy debiutu 

w reprezentacji Polski i życzymy kolejnych 
powołań do kadry! 

Najbliższe zawody to VI Puchar Europy, który 
zostanie rozegrany w październiku 

w Budapeszcie na Węgrzech.

Riccione 24-27.04.2014, Włochy

W dniach 17-18 maja br. w gościnnych 
progach Gimnazjum i Liceum Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej odbywały się Drużynowe  
Mistrzostwa Mazowsza Juniorów w Szachach  
– III liga juniorów.
 Na starcie stanęło osiem drużyn re-
prezentujących mazowieckie kluby. Stawką 
był awans do II ligi. Walka o czołowe miej-
sca toczyła się dosłownie do ostatniej partii, 
w której w bardzo ostrej pozycji Arkadiusz 
Abramowski pokonał Daniela Kankowskiego. 
Dzięki temu w zawodach zwyciężyła repre-
zentacja Mińskiego Towarzystwa Szachowe-
go, zdobywając 12 punktów. Drugie miejsce,  
z dorobkiem 11 punktów,  zajął zespół KS Lau-
ra Chylice, a trzecie reprezentacja UKS MDK 
Otwock.
 Nasi zawodnicy osiągnęli także 
wspaniałe wyniki indywidualne: na trzech 
pierwszych szachownicach triumfowali repre-
zentanci MTSz: Maciej Kowalec (6,5 punktu), 
Arkadiusz Abramowski ( 7p) i Jakub Dróżdż 
(6p). Z kolei na czwartej szachownicy Mate-
usz Nowicki zdobył srebrny medal.
Turniej był rozgrywany systemem kołowym – 
każdy zespół rozegrał siedem meczów tem-
pem 60 minut na partię plus 2 sekundy na 
ruch.
 Zawody zostały bardzo dobrze przy-
gotowane przez działaczy Mazowieckiego 
Związku Szachowego i Mińskiego Towarzystwa 
Szachowego. 
 W ceremonii otwarcia wzięli udział 
Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Dyrek-
tor Liceum i Gimnazjum Polskiej Macierzy 

Mińskie Towarzystwo Szachowe Mistrzem Mazowsza Juniorów

Szkolnej Jadwiga Ostrowska-Dźwigała oraz 
przedstawiciele Mazowieckiego Związku Sza-
chowego i Mińskiego Towarzystwa Szachowe-
go – Andrzej Koseski, Dariusz Różycki, Krzysz-
tof Parol.
 Honorowy Patronat nad mistrzo-
stwami objęli Starosta Miński Antoni Jan Tar-
czyński i Burmistrz Marcin Jakubowski.
 Puchary, medale i nagrody ufun-
dowali: Burmistrz Marcin Jakubowski, Nie-
publiczne Przedszkole Funny-Kids w Mińsku 
Mazowiecki, Mazowiecki Związek Szachowy, 
Mińskie Towarzystwo Szachowe.

 Gratulujemy naszej drużynie wspa-
niałego wyniku i życzymy sukcesów w czasie 
rozgrywek II ligi. Jednocześnie przypomina-
my, że Mińskie Towarzystwo Szachowe ma już 
jedną drużynę w I lidze juniorów oraz jedną 
drużynę w II lidze seniorów. 

 Szczegółowe wyniki zawodów znaj-
dują się na stronie: http://www.chessarbiter.
com/turnieje/2014/tdr_1847/.

Krzysztof Parol
fot. z arch. MTSZ 
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W dniach 16 - 18 maja 2014 roku odbyły 
się w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku 
XXI Mistrzo-stwa Polski Juniorów Młod-
szych w Taekwon - Do ITF zorganizo-
wane przez Polski Związek Taekwon-do  
z siedzibą w Lublinie. 

 Na starcie zawodów stanęło 240 
najlepszych zawodników z 44 klubów  
z całej Polski – w tym reprezentanci  
Polski.
 Nasze miasto i powiat, w naj-
ważniejszej w tej kategorii wiekowej 
imprezie w Polsce, reprezentował Miński 
Klub Sportowy TAEKWON – DO pod opie-
ką trenera Jacka Łuniewskiego (VI DAN), 
asystentem trenera był Karol Łuniewski  
(I DAN).
 Przed zawodami trener Łuniew-
ski powiedział: „Przed rokiem przywieź-
liśmy z Mistrzostw Polski siedem medali, 
chociaż nikt na nas wtedy nie stawiał. Nie 
miałbym nic przeciwko powtórzeniu tego 
wyniku teraz, chociaż mam świadomość, 
że będzie o to bardzo trudno. Wierzę 
jednak w naszych klubowiczów, którzy 

sumiennie przygo-
towywali się do za-
wodów. Mamy teraz 
w klubie generację 
bardzo utalentowa-
nych zawodników  
i brak jakichkolwiek 
medali byłby dla nas 
rozczarowaniem. 
Z drugiej strony pa-
miętamy, że to jest 
tylko sport i każde 
rozstrzygnięcie jest 
możliwe. Czasami 
może decydować 
dyspozycja dnia za-
wodnika”.  

Trener Łuniewski zabrał do Nowej Rudy 
jedenastu zawodników, którzy w turnie-
jach eliminacyjnych zdobyli prawo do 
występu w mistrzostwach.

Reprezentanci naszego miasta i powia-
tu w trakcie zawodów siedmiokrotnie 
stawali na podium.

Złote medale i tytuły Mistrzów Polski zdobyli:
• Michalina Mikulska w układach formalnych 
kobiet stopni KUP
• Mateusz Zgódka w układach formalnych 
mężczyzn stopni mistrzowskich DAN
 
Srebrne medale i tytuły Wicemistrzów Polski 
zdobyli: 
• Natalia Cecotka w układach formalnych  
kobiet stopni KUP
• Julia Kawka w walkach kobiet w kategorii  
do 46kg
Brązowe medale Mistrzostw Polski zdobyli: 
• Michalina Mikulska w walkach kobiet w ka-
tegorii do 60 kg
• Natalia Cecotka w walkach kobiet w kate-
gorii do 50 kg
• Gabriela Misterkiewicz w walkach kobiet  
w kategorii do 50 kg

XXI Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Taekwon – Do ITF

 W klasyfikacji medalowej  
Mistrzostw Polski Miński Klub Sporto-
wy TAEKWON-DO zajął trzecie miejsce,  
a w kategorii punktowej drugie miejsce, 
tym samym potwierdzając po raz kolej-
ny przynależność do krajowej czołówki  
w tej kategorii wiekowej.
 Oprócz wyżej wymienionych 
klubowiczów punkty dla naszej repre-
zentacji zdobywali także Natalia Paska, 
Natalia Piórkowska, Mateusz Zgódka, Ja-
kub Hamerski, Marcin Kalbara i Sewerian 
Widerski. 
 Na zakończenie zawodów trener 
Łuniewski stwierdził: „Gratuluję moim 
zawodnikom kolejnego wspaniałego wy-
stępu. Dokonali dużego wyczynu, popra-
wiając swój ubiegłoroczny wynik. Cieszę 
się tym bardziej, ponieważ Mistrzostwa 
Polski Juniorów Młodszych to nie jest 
jakiś kolejny lokalny turniej, których co-
raz więcej wyrasta w naszym otoczeniu, 
tylko impreza z ponad dwudziestoletnią 
tradycją gdzie spotykają się najlepsi  
z najlepszych w kraju i aby się tam do-
stać trzeba przejść kwalifikacyjne sito. 
Utrzymaliśmy naszą pozycję w kraju  
w tej kategorii wiekowej, a zawodnicy po 
raz kolejny mieli okazję się przekonać, 
że to co robimy podczas treningów ma 
sens. 
 Jestem naprawdę bardzo zado-
wolony, ale nie mamy czasu na święto-
wanie, bo zaczynamy przygotowania do 
finałów Mistrzostw Polski Juniorów, które 
odbędą się jeszcze w maju w Bystrzycy 
Kłodzkiej”.
 Wszystkim zawodnikom oraz 
trenerowi serdecznie gratulujemy startu!

Igor Koczyrkiewicz
fot. z arch.  MKS TAEKWON-DO 

W dniach 5-12 kwietnia w Spale odbyła 
się III Olimpiada Sportów Umysłowych w 
Sportach Umysłowych. Mistrzostwa były 
rozgrywane w szachach, brydżu oraz 
warcabach. Na starcie stanęły 294 oso-
by wyłonione w kwalifikacjach regional-
nych rozgrywanych w poszczególnych 
dyscyplinach. Zawody zostały bardzo 
dobrze zorganizowane przez Łódzką 
Federację Sportu w Ośrodku Przygoto-
wań Olimpijskich w Spale.

 W grupie dziewcząt do lat 14 
znakomity wynik 8,5 punktu z dziewię-
ciu partii osiągnęła Pola Parol z Mińskiego 
Towarzystwa Szachowego. Złoty medal 
przegrała drugą punktacją pomocniczą z 
Julią Antolak z klubu Solny Grzybowo.
 Oprócz srebrnego medalu Pola 
została powołana do reprezentacji Pol-

ski i uzyskała pra-
wo gry w Mistrzo-
stwach Europy 
oraz Mistrzostwach 
Świata Juniorów  
w Szachach, a tak-
że została powo-
łana do Młodzie-
żowej Akademii 
Szachowej.

W grupie chłop-
ców do 14 lat 
Przemysław Lasz-
czak, zdobywając 
4 punkty zajął 34 . 
miejsce.

Strona turnieju: http://www.oomlodz-
kie.pl/home

Zadanie zostało sfinansowane ze środ-
ków Powiatu Mińskiego oraz Miasta Mińsk  
Mazowiecki.

Sukces zawodniczki MTSz
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Zielono w naszym mieście
Mińsk Mazowiecki jest miastem, w którym temat zieleni jest najczęściej poruszanym 
przez mieszkańców, którzy są przeciwni wycinaniu drzew. Władze Miasta starają się 
wsłuchiwać w głos społeczeństwa i w związku z tym realizowany jest projekt nasa-
dzeń drzew i kwiatów, który ma na celu poprawę zagospodarowania terenów zielonych. 
Odpowiednio zagospodarowane tereny zieleni miejskiej pełnią szereg funkcji, m.in. 
przyczyniają się do ograniczenia rozprzestrzeniania hałasu i stwarzają efekt „Zielonych 
płuc” miasta. Zadbana szata roślinna w znaczny sposób poprawia atrakcyjność wizualną 
terenów miejskich. 

W ramach projektu realizowane są zadania:
• nasadzenia na Placu Jana Kilińskiego

• nasadzenia na Skwerze Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego,
• nasadzenia na terenie targowiska miejskiego,

• nasadzenia przy wieży ciśnień,
• nasadzenia przy ulicach: Bulwarnej, Bolesława  

Limanowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego przy Aqu-

aparku Miejskim z Lodowiskiem.

fot. z arch. UM
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Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał, znajdują się do wglądu na stronie internetowej 
BIP  Urzędu Miasta http://www.bip.minsk-maz.pl/ oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta.

Uchwały podjęte  
na Sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki 
w dniu 
26.05.2014r.  

Rada Miasta Mińsk Mazowiecki na XLI sesji w dniu 26 maja 2014r. podjęła następujące uchwały:
a) Uchwałę Nr XLI/399/14 w sprawie opłaty targowej 
b) Uchwałę Nr XLI/400/14  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszko-
lach prowadzonych przez Miasto  Mińsk Mazowiecki 
c) Uchwałę Nr XLI/401/14 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji stanowiących rekompensatę pieniężną za 
czas służby ponadnormatywnej 
d) Uchwałę Nr XLI/402/14 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2011-2032 
e) Uchwałę Nr XLI/403/14 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej 
f) Uchwałę Nr XLI/404/14 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 
g) Uchwałę Nr XLI/405/14 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowa-
nia na terenie miasta Mińska Mazowieckiego miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 
h) Uchwałę Nr XLI/406/14 w sprawie zmian w budżecie 
i) Uchwałę Nr XLI/407/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2026
j) Uchwałę Nr XLI/408/14 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytku pu-
blicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia  
o ich wysokości 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH  

Informacja o konieczności szczególnej dbałości o dane dotyczące tożsamości
 Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymy-
wać cudzego dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania 
zawartego w przepisach prawa. To oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby 
żądać od klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje 
umocowania w  obowiązujących przepisach prawa; wiąże się natomiast z dużym niebezpieczeń-
stwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamo-
ści) klienta przez nieuczciwą osobę.

  Postępowanie w przypadku utraty dowodu osobistego
 Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty 
dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w sys-
temie informatycznym. Daje to gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi 
skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.
 Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. 
Zostanie to odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki. Dzięki temu nie będzie możliwe 
zaciągnięcie zobowiązania przez przestępcę, który chciałby wykorzystać dane osobowe poszkodowanej osoby. 
   

      Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
                                                                               mgr inż. Magdalena Zagórska
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

W dniach 14-18 maja 2014 roku przed-
stawiciele 4 mińskich placówek oświa-
towych na zaproszenie pani Renaty 
Romazanovej vice burmistrza miasta 
partnerskiego z Republiki Czeskiej go-
ścili w Krnov. W delegacji wzięli udział   
Katarzyna Karwowska - dyrektor  
Przedszkola Miejskiego z Oddziałem  
Specjalnym i Oddziałem Integra-
cyjnym Nr4, Sylwia Gugała - na-
uczyciel ze Szkoły Podstawowej 
Nr6, Marzena Grzyb - nauczyciel  
z Gimnazjum Miejskiego Nr2, oraz  
Tomasz Płochocki - dyrektor Zespołu 
Szkół  Zawodowych Nr2 im. Powstańców 
Warszawy, a zarazem przedstawiciel 
mińskiego samorządu.
 Krnov odwiedzili również pra-
cownicy Szkoły Specjalnej z naszego li-
tewskiego miasta partnerskiego Telšiai.  
Celem wizyty była wymiana doświadczeń 
w zakresie kształcenia dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i dzieci niepeł-
nosprawnych oraz wypracowanie założeń 
wspólnego projektu edukacyjnego. Dzięki 
uprzejmości gospodarzy goście odwiedzili 
i poznali specyfikę pracy oraz zaplecze dy-
daktyczne przedszkola ,,Beniamin”, szko-
ły podstawowej, ośrodka wczesnej opieki 
,,Matana”, oraz firmy socjalnej ,,Chrpa”. 
Wszystkie te placówki zajmujące się rozwi-
janiem umiejętności dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi są prowadzone 
przez ,,Slezską diakonie” i mają status ko-
ścielnych podmiotów edukacyjnych. 
 Przedstawiciele naszego miasta 
zaprezentowali przy pomocy prezentacji 
multimedialnych jak w Mińsku Mazowiec-
kim realizowana jest polityka oświatowa 
państwa w stosunku do dzieci o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych od przed-
szkola do szkoły gimnazjalnej. Wiele 
uwagi w swych wystąpieniach poświęcili 
na omówienie kształcenia integracyjne-

go, które znacznie różni się od czeskiego 
i litewskiego modelu integracji. W trak-
cie warsztatów wypracowano założenia 
długoterminowej współpracy polegającej 
na wymianie doświadczeń i przykładów 

Wizyta mińskiej oświaty w Krnov
dobrej praktyki oraz wyjazdów dzieci do 
szkół partnerskich. Opracowywany projekt 
będzie realizowany ze środków unijnych  
w ramach programu Erasmus +. 

Katarzyna Karwowska, 
fot. z arch. ZSZ Nr2


