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Szanowni Państwo, Drodzy Mińszczanie,

 224 lata temu Sejm Czteroletni dopełnił dzieła, 
jakim było dążenie naszych przodków do naprawy ówcze-
snego państwa polskiego, do walki o wolność, równość  
i braterstwo. Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku 
ukazywała Polskę jako kraj oświecony i nowoczesny,  
a zarazem stabilizowała podstawy państwa na tyle, na 
ile można było to wówczas uczynić. Konstytucja Trze-
ciomajowa wzmocniła suwerenność Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, zniosła liberum veto i wolną elekcję, 
zreformowała wymiar sprawiedliwości. Miastom i sta-
nowi mieszczańskiemu nadano nowe prawa, pod opie-
kę „prawa i rządu krajowego” wzięto ludność wiejską, 
uznano wolność religijną. Twórcy Konstytucji powołali 

armię będącą fundamentem pod budowę dzisiejszych sił zbrojnych.
 W Preambule Konstytucji napisano, że chcąc „na wdzięczność współcze-
snych i przyszłych pokoleń zasłużyć” dokument ten uchwalono i „mimo przeszkód, 
które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego”. Zwiastując na-
prawę Państwa, uchwalona 224 lata temu Konstytucja pokazała Polakom, że mimo 
politycznych podziałów i czasem różnych idei, można wspólnie szukać drogi do zrozu-
mienia wzajemnych racji, przezwyciężać uprzedzenia w imię troski o wspólne dobro. 
Prowadząc dyskusje i spory, tak charakterystyczne i naturalne dla tworzenia prawa, 
pamiętajmy o granicy, która oddziela nas od tego momentu, kiedy o wspólnocie ła-
two jest zapomnieć. 
 Konstytucja 3 Maja niosła polskiemu społeczeństwu nadzieję na odnowę 
państwa i przemiany, których konieczność na owe czasy była bardzo duża. Nieste-
ty, nie dane było Polakom długo cieszyć się nowymi prawami. Konstytucję obalono  
i dokonano rozbioru Polski. Kolejne karty historii zapisały się krwią przelaną w imię 
odzyskania niepodległości. 
 Jednak dzień uchwalenia Konstytucji to zawsze święto piękne i radosne, 
dzień pokrzepienia i dumy narodowej. 24 lata temu, w dwusetną rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział „Po upływie dwóch 
wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu: odczytujemy w nim praw-
dę o Polsce zakorzenionej w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość”.  
 Niewątpliwe Konstytucja 3 Maja była dokumentem przełomowym, zawiera-
jącym tezy wykraczające poza swoją epokę. Trójpodział władzy, czy szerokie upraw-
nienia polityczne dla mieszczaństwa to powiew szalenie nowoczesnej i odważnej 
myśli Oświecenia. Polska Konstytucja została przetłumaczona na język francuski, 
niemiecki i angielski, zaś Polacy stali się przykładem dla innych Europejczyków  
w śmiałym stanowieniu dobrego prawa gwarantującego wolność, równość i niezależ-
ność. Z Konstytucji 3 Maja czerpali twórcy polskiego prawa w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym,  uchwalając m.in. bardzo liberalne, jak na ówczesne czasy, regulacje 
dotyczące praw kobiet, jak i współcześni politycy uchwalając czasami kontrowersyj-
ne, ale jakże potrzebne prawo.
 Idea wolności i równości drzemiąca w kartach majowej Konstytucji towa-
rzyszyła naszym przodkom w trakcie późniejszych powstań narodowych, w czasie  
I wojny światowej, w trakcie okupacji hitlerowskiej i stalinowskiej, w czasach pol-
skiego komunizmu, doprowadzając do powstania 25 lat temu niezależnego państwa 
polskiego. 
 Szanowni Państwo,
4 maja pożegnalismy wielkiego Polaka, oddanego krajowi patriotę, Władysława Bar-
toszewskiego. Z jego ust słyszeliśmy często przesiąknięte duchem trzeciomajowej 
Konstytucji określenia mówiące o równości ludzi bez względu na ich odmienne po-
glądy. Mawiał on, że „Nigdzie nie jest powiedziane, że człowiek musi być zgodny  
z drugim, żeby go szanować”.
 Konstytucja 3 Maja, z jej znakomitymi na tamte czasy postanowieniami, 
upadła pod naporem spornych interesów magnatów, którzy woleli sprzedać Rzeczpo-
spolitą, niż poddać się reformom i podzielić władzą. Niedawno podobny scenariusz 
widzieliśmy na Ukrainie. Miejmy nadzieję, że Ukraińcy nie będą musieli czekać dwa 
wieki, aby w pełni cieszyć się wolnością. Wiemy jednak na pewno, że poszli oni je-
dyną słuszną drogą ku wolności. Wspominając bowiem słowa prof. Bartoszewskiego, 
„Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym,  
ale nie warto.” 

Władysław Bartoszewski
19.02.1922 - 24.04.2015
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TEMAT NUMERU
DZIEŃ FLAGI, 

224. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 3 maja uroczyście obchodziliśmy 224. rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Plenerową Mszę świętą w intencji Ojczyzny  
i mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki odprawił proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Marek Sędek wraz 
z kapłanami z parafii Świętego Antoniego z Padwy i Świętego Jana Chrzciciela. Oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra 
Dęta z solistką Zofią Noiszewską. Licznie przybyłe poczty sztandarowe m.in.: Miasta Mińsk Mazowiecki, Gminy Mińsk Mazowiecki, 
jednostek wojskowych, służb mundurowych, placówek oświatowych, organizacji kombatanckich i pozarządowych oraz instytucji  
z naszego miasta, którym towarzyszyła kompania honorowa 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego uświetniły majową uroczystość. 
 Na zakończenie, pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja, delegacje władz samorządowych, służb mundurowych i wojskowych, 
organizacji społecznych, szkół i instytucji publicznych złożyły wiązanki kwiatów. (red.)

 2 maja na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w asyście kompanii żołnierzy z 23. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego uroczyście wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę Polski. Podczas odbywającego się w tym 
dniu pikniku strażackiego, przybyłym mieszkańcom rozdawano chorągiewki przypominające o Dniu Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej.

fot. z arch. UM MM
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Dzień Katyński w Mińsku Mazowieckim

W poniedziałek, 13 kwietnia Muzeum 
Ziemi Mińskiej przygotowało Dzień Ka-
tyński – happening na skwerze przy ron-
dzie gen. J. Hallera. 
 W ramach spotkania z mło-
dzieżą Gimnazjum Miejskiego nr 2 bur-
mistrz Marcin Jakubowski wspomniał  
o historii zbrodni katyńskiej, która była 
fałszowana przez dziesiątki lat i do-
piero od niedawna wszyscy poznaliśmy 
prawdziwe oblicze mordu na polskich 
oficerach. Burmistrz zwrócił też uwagę, 
że w Mińsku Mazowieckim mieszkań-
cy w różnych formach pielęgnują pa-
mięć o wydarzeniach sprzed 75-ciu lat.  
W niedzielę ulicami miasta przeszedł 
Marsz Katyński z udziałem władz miasta, 
Przewodniczący Rady Miasta Marian Ma-
kowski złożył wieniec pod Pomnikiem Nie-
podległości, gdzie wszyscy przechodnie 
mieli możliwość podziwiania na skwerze 
instalacji obrazującej postaci mińskich 
ofiar zbrodni w Katyniu.  (red.)

W piątek, 10 kwietnia syrenami alarmo-
wymi o godz. 8.41 na skwerze Prezy-
denta Ryszarda Kaczorowskiego rozpo-
częły się uroczystości upamiętniające 
5. rocznicę katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem. Przedstawiciele obec-
nych na rocznicy delegacji, w tym bur-
mistrz Marcin Jakubowski, wójt Antoni 
J. Piechoski i starosta Antoni J. Tar-
czyński złożyli kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym 96 ofiar tych tragicz-
nych wydarzeń.

Tego samego dnia burmsitrz Marcin Ja-
kubowski złożył symboliczną wiązankę  
w Świątyni Opatrzności Bożej przy grobie 
Honorowego Obywatela Miasta Mińsk Ma-
zowiecki Prezydenta Ryszarda Kaczorow-
skiego, który zginął w tej katastrofie.

(red.)

5. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

fot. z arch. UM MM

fot. z arch. UM MM



6 MIM kwiecień 2015www.minsk-maz.pl

Z ŻYCIA MIASTA

Do końca maja wszystkie szkoły podsta-
wowe w Mińsku Mazowieckim otrzymają 
w prezencie „pijki-źródełka” do picia 
wody. Akcja to projekt promujący picie 
wody z kranu wśród dzieci i młodzieży. 
PWiK Sp. z o.o. zaproponowała mińskim 
szkołom udział w akcji.

 Spółka jest fundatorem „pijek- 
źródełek” i przeprowadzi ich montaż po 
wcześniejszym ustaleniu miejsca oraz 
przeprowadzeniu badań laboratoryjnych 
wody w instalacji wewnętrznej, w każdym 
szkolnym budynku objętym akcją. Akcja 
jest kolejną odsłoną kampanii – „Pij wodę 
z kranu. Oszczędzaj środowisko!”.
 „Pijki- źródełka” są proste i bez-
pieczne, a co ważne, żeby napić się wody, 
nie potrzeba kubeczka.  Z pewnością picie 
wody zamiast słodkich napojów jest do-
brym nawykiem i zapobiega otyłości. Akcja 

W czwartek 16 kwietnia o godz. 18.30 w Muzeum Ziemi Mińskiej odbyło się otwarcie 
wystawy „Księstwo Warszawskie 1807-1815”. Wystawa prezentuje umundurowanie 
i stroje z tego okresu, broń oraz największą w Polsce kolekcję czapek. Eksponaty 
można oglądać do 14 czerwca br. w siedzibie Muzeum przy ul. Okrzei 16. Wystawa ta 
będzie reprezentować Polskę w Belgii podczas czerwcowych obchodów 200. rocznicy 
Bitwy po Waterloo.

Otwarcie wystawy „Księstwo Warszawskie 1807-1815”

ma też pomóc w uświadomieniu dzieciom, 
ich rodzicom oraz nauczycielom prostej 
prawdy: zdrowa i bezpieczna woda jest 
na wyciągnięcie ręki, po prostu w kranie.
 Najczęściej „pijki-źródełka” są 
montowane w pobliżu sal gimnastycznych, 
bo właśnie po zajęciach w-f najbardziej 
chce się pić. Takie miejsca na szkolnym 
korytarzu, gdzie można napić się wody, są 
codziennością w wielu krajach.
 Instalowanie „pijek-źródełek” 
rozpocznie się w maju. Prezes Zarządu 
Spółki Bernard Krekora, który jest gorącym 
orędownikiem picia wody z kranu, uważa, 
że krok po kroku zmienia się świadomość 
mieszkańców i coraz więcej osób sięga po 
szklankę wody właśnie z kranu. Poniżej 
przedstawiamy widok „pijki-źródełka” za-
kupionego przez PWiK i gotowego do za-
montowania.

Żródło: www.pwikminsk.pl/index.html

„Pijki - źródełka” w  mińskich szkołach

Muzeum Ziemi Mińskiej
ul. Stefana Okrzei 16

05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 752 25 81, 500 186 482

e-mail: muzeum-minskmaz@wp.pl, 
www.muzeum-minskmaz.home.pl,

www.ulani-minskmaz.home.pl
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Nowe oblicze Miejskiego Domu Kultury

Wymiana stolarki okiennej i drzwio-
wej w Pałacu Dernałowiczów będą-
cym siedzibą Miejskiego Domu Kultury  
w Mińsku Mazowieckim, usunięcie progu 
w drzwiach frontowych, zakup fortepia-
nu, schodołaza oraz sprzętu projekcyj-

Z ŻYCIA MIASTA

nego to najważniejsze elementy projek-
tu, który decyzją Zarządu Województwa 
otrzymał unijne dofinansowanie.
 Umowę o dofinansowanie projek-
tu pn. „Poprawa stanu technicznego zabyt-
kowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku 

Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem ofer-
ty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury” 
podpisali w dniu 2 kwietnia Wicemarsza-
łek Województwa Mazowieckiego - Janina 
Ewa Orzełowska,  Członek Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego - Elżbieta Lanc  
i Dyrektor MDK – Piotr Siła. Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski podkreślił niewątpliwe 
znaczenie otrzymanego wsparcia oraz ak-
tywną działalność MDK w obszarze kultury. 
Dyrektor podziękował współpracownikom 
za pracę włożoną w przygotowanie doku-
mentacji aplikacyjnej oraz podziękował za 
otrzymane dofinansowanie, które umożli-
wi również zlikwidowanie barier architek-
tonicznych w Pałacu i korzystanie z obiek-
tu przez osoby niepełnosprawne.

Tytuł projektu: „Poprawa stanu technicznego 
zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku 
Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty 
kulturalnej Miejskiego Domu Kultury”

Beneficjent: Miejski Dom Kultury w Mińsku  
Mazowieckim
Wartość projektu: 1 197 056,91 zł.
Kwota dofinansowania: 717 516,45 zł
RPO WM, Działanie: 6.1 Kultura

fot. MDK Mińsk Maz.

W połowie kwietnia rozpoczęliśmy  
realizację projektu powszechnej nauki 
pływania „Umiem Pływać”. Ucznio-
wie klas drugich i trzecich mińskich 
szkół podstawowych, których rodzice 
zadeklarowali uczestnictwo w projek-
cie i złożyli stosowne oświadczenia, 
uczęszczają  na lekcje nauki pływania 
pod okiem wykwalifikowanych instruk-
torów. 

 Łącznie projektem objętych 
zostało 90 dzieci, które podzielono na 6 
piętnastoosobowych grup. Podpisane po-
rozumienie z Unią Związków Sportowych 
Warszawy i Mazowsza, która działa na zle-
cenie Ministerstwa Sportu i Turystyki jako 
Operator Wojewódzki projektu, przewi-
duje również zorganizowanie zajęć na-
uki pływania w kolejnym roku szkolnym. 
Wszystkie informacje dotyczące rekruta-
cji dostępne będą na stronie internetowej 
Miasta: www.minsk-maz.pl.

Projekt dofinansowany ze środków Fun-
duszu Zajęć Sportowych dla Uczniów  
w ramach dotacji Ministerstwa Sportu  
i Turystyki.

fot. MDK Mińsk Maz.

Kolejna edycja projektu „Umiem Pływać”
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W sobotę 11 kwietnia 2015 roku w Pęgowie k. Wrocławia zostały roze-
grane II Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Szybkich. Na starcie 
turnieju stanęło 102 zawodników legitymujących się rankingiem FIDE lub 
PZSzach nie przekraczającym 2000. 

W turnieju bardzo dobrze spisał się reprezentant Mińskiego Towarzystwa 
Szachowego - Artur Suliborski. Nasz zawodnik zajął drugie miejsce i obronił 
zdobyty w 2014 roku tytuł Wicemistrza Polski. Warto dodać, że Artur zdoby-
wając 7 punktów w 9 rundach nie odniósł żadnej porażki.
 

Maria Suliborska - sekretarz MTSz
fot. z arch. MTSz

18 kwietnia szosowa część Mińskiej Gru-
py Rowerowej wystartowała w Tour de 
Warsaw Prolog. Mający ponad 200 km 
wyścig dookoła Warszawy był niebywale 
trudnym sprawdzianem dla mińszczan. 

Siedmioosobowa drużyna w składzie 
Patryk Wawryszuk, Kamil Bodziony, Pa-
weł Roman, Bartłomiej Bartnicki, Jakub 

Kruszewski, Piotr Cudny oraz Krzysztof  
Arcimowicz wystartowała kilka minut po 
siódmej rano.

Wyścig nie należał do łatwych. Trudnością 
nie okazały się pokonywane kilometry,  
a wręcz zimowe warunki do jazdy. Grad, 
silne opady deszczu oraz temperatura 
oscylująca wokół zera stopni praktycznie 

od samego początku, dawały się we znaki 
wszystkim drużynom. Powodowało to rów-
nież liczne wypadki, których nie ustrzegła 
się i nasza drużyna. Jednak pomimo tego 
Mińska Grupa Rowerowa dojechała w peł-
nym składzie, kończąc wyścig na dziewią-
tym miejscu. Łącznie z dojazdem do lot-
nych punktów zawodnicy musieli pokonać 
ponad 250 km.

Kamil Bodziony, fot. z arch. MGR

Start MGR w Tour de Warsaw Prolog

Sukces zawodnika Mińskiego Towarzystwa Szachowego
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18 kwietnia na hali w Zespole Szkół 
Miejskich Nr 1 przy ul. Kopernika mia-
ło miejsce niezwykłe, niecodzienne  
i naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Miń-
sko-Mazowiecki Klub Karate Kyokushin 
obchodził uroczyście 30 lat istnienia  
i działalności. To wyjątkowe wydarze-
nie swym Honorowym Patronatem objął  
starosta miński pan Antoni Tarczyński.

Jubileusz to okazja do podsumowania 
trzydziestoletniego dorobku Klubu. Sensei  
Maciej Wójcicki – założyciel Klubu, powi-
tał serdecznie wszystkich gości, karateków  
i licznie przybyłą publiczność, a następnie 
przypomniał w kilku zdaniach historię Klu-
bu. Sam sensei Maciej ćwiczy karate nie-
przerwanie od lat siedemdziesiątych ubie-
głego wieku. Przez klub przewinęły się setki 
trenujących. Sensei Wójcicki dochował się 
godnego następcy w osobie najbardziej uty-
tułowanego zawodnika, który jako pierw-
szy zdobył w Klubie czarny pas mistrzowski  
– sensei Tomasza Bartnickiego. Sensei Bart-
nicki przyczynił się do rozwoju klubu jako 
główny instruktor, a jako kierownik ośrodka 
wpłynął na organizację, na stan liczebny  
i osiągnięcia karateków. W Klubie są jeszcze 
dwie osoby posiadające czarny pas: sensei 
Jarosław Fruba i sensei Paweł Galant. Klub 
działa w Mińsku Mazowieckim, Halinowie, 
Kołbieli, Grzebowilku, Cisiu, Człekówce, 
Okuniewie, Strachówce i w Ładzyniu.

Na ten wyjątkowy jubileusz przybyło wie-
lu znakomitych gości. Zaszczyli nas swoją 
obecnością między innymi starosta miński 

Antoni Tarczyński, burmistrza miasta repre-
zentowała Kierownik Wydziału Promocji, 
Kultury i Sportu  Diana Rokicka. Niezmiernie 
miło było nam witać wśród zaproszonych 
gości dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej 
Leszka Celeja. Naszą uroczystość zaszczy-
cił także mistrz Jacek Łuniewski z zaprzy-
jaźnionego Klubu Taekwondoo oraz sensei 
Michał Godlewski z Sokołowskiego Klubu 
Karate. Bardzo miłym gościem była także  
Maria Makos, dyrektor szkoły w Grzebowil-
ku, gdzie od lat Klub ma filię. Wyjątkowymi 
gośćmi byli członkowie - założyciele nasze-
go Klubu: wieloletni przyjaciel, dyrektor 
Studium Języków Obcych w Mińsku Mazo-
wieckim sempai Tomasz Paudyna oraz pań-
stwo Elżbieta i Zbigniew Bartczakowie.

Bardzo miło było nam także gościć tak 
licznie przybyłą publiczność, karateków 
i wszystkich sympatyzujących z naszym 
Klubem. Wyjątkowymi gośćmi byli tak-
że ci karatecy, którzy kiedyś trenowali,  
a z okazji jubileuszu założyli po wielu la-
tach kimona, by wziąć udział w sentymen-
talnym treningu.

Uroczystość przebiegła w bardzo miłej at-
mosferze. Karatecy mieli okazję zaprezen-
tować swój wysoki poziom wyszkolenia, 
poprzez krótki pokaz technik kihon, kyoku-
shinkai kumite i kata. Czterej Sensei zaś 
pokazali tamashiwari – sztukę rozbijania 
przedmiotów. Niezwykle miłym akcentem 
były podziękowania dla sensei, życzenia 
i upominki dla Klubu. S. Maciej Wójcicki  
i S. Tomasz Bartnicki otrzymali specjalne 

podziękowania za wszystko, co zrobili dla 
Klubu od wdzięcznych karateków. Starosta 
Antoni Tarczyński na ręce prezesa złożył list 
gratulacyjny i życzył dalszych wspaniałych 
osiągnięć. W imieniu burmistrza miasta 
życzenia i upominek przekazała Diana Ro-
kicka. Następnie dyrektor studium Tomasz 
Paudyna wręczył piękne statuetki samura-
jów, jako hołd dla czterech sensei, dla ich 
dorobku i osiągnięć. Studium Języków Ob-
cych ufundowało także dla Klubu bon o war-
tości 1000 zł, za który  będzie można dopo-
sażyć swoje treningowe zasoby sprzętowe.

Interesującym akcentem były życzenia dla 
Klubu, które zostały nagrane przez shihan 
Andrzeja Drewniaka i wicepremiera Janusza 
Piechocińskiego. Po zgaszeniu świeczek na 
urodzinowym torcie i gromkim odśpiewaniu 
„Sto lat”, jeszcze jedna chwila wzrusze-
nia… Wszyscy zostali zaproszeni na projek-
cję filmu wykonanego przez zaprzyjaźnioną 
z Klubem firmę Rectime. Ten pięciominuto-
wy film został odebrany przez wszystkich 
bardzo osobiście, stąd łzy wzruszenia  
i gratulacje dla twórców. Uroczystość za-
kończyła oficjalna dekoracja karateków 
– każdy otrzymał pamiątkowy medal oraz 
torebkę z klubowymi gadżetami. Po deko-
racji wszyscy zostali zaproszeni na wystawę 
zdjęć dotyczącą historii klubu oraz słodki 
poczęstunek, przygotowany przez mamy 
ćwiczących u nas karateków.

Do organizacji tego wydarzenia przyczyniło 
się wiele osób, instytucji i firm. Wszystkim 
pragniemy bardzo gorąco podziękować. Ta-
kie wydarzenia są wyjątkową okazją do spo-
tkań po latach, do wspomnień, do podsu-
mowań. Wpisują się one także w promocję 
zarówno zdrowego stylu bycia, ale i istot-
nych wartości, którymi warto kierować się 
w życiu. Te wartości wyróżniają karateków 
i wyróżniają nasz Klub. Pokora, grzeczność 
i szacunek na co dzień, a jednocześnie nie-
ugiętość, walka z przeciwnościami i własny-
mi słabościami są uniwersalne i ponadczaso-
we, dlatego mamy nadzieję, że przetrwają 
dla następnych pokoleń dzielnych karate-
ków. Film i zdjęcia na www.mkkk.pl

Foto: Damian Przedlacki ze Szkolnego Koła Foto-
graficznego ZSZ nr 2. 
Oprac. na podst. mat. Mińsko-Mazowieckiego 
Klubu Karate Kyokushin

30 lat Klubu Karate w Mińsku Mazowieckim
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VI Spotkanie Integracyjne
W niedzielę 19 kwietnia 2015 roku  
w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazo-
wieckim zorganizowany został „Wieczór 
Talentów” promujący uzdolnione osoby 
niepełnosprawne z powiatu mińskiego. 
Pomysłodawcą przedsięwzięcia już po 
raz szósty był Zespół ds. Integracji z Gim-
nazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II. 
Licznie zgromadzona publiczność miała 
okazję podziwiać niezwykłych artystów 
w prezentacjach tanecznych, wokal-
nych, literackich i plastycznych. Każ-
dego roku głównym celem tych spotkań 
jest zrozumienie, poznanie i akceptacja 
odmienności środowiska osób niepeł-
nosprawnych. Tegoroczne VI Spotkanie 
Integracyjne „Wieczór Talentów” było 
również częścią realizowanego przez 
gimnazjum papieskie projektu eduka-
cyjnego Fundacji Centrum im. Profesora 
Bronisława Geremka „Szkoła Równego 
Traktowania”.

Spotkanie rozpoczęło się występem Mar-
tyny Kłoczewiak - uczennicy z Gimnazjum 
Miejskiego nr 2, która wprowadziła zebra-
nych w niezwykły nastrój wykonaniem na 
klarnecie I części koncertu Es-dur Anto-
nina Kozeluha. Następnie wystąpiła pani 
Anna Piętka ze Studium Wokalnego Justyny  
Kowyni – Rymanowskiej w Siedlcach. Swo-
im głosem zachwycił publiczność Michał 
Deneko z Punktu Przedszkolnego „Mrów-
kolandia” w Mińsku Mazowieckim, który 
razem z bratem wykonał piosenkę „Mrów-
ki w kąpielówkach”. Wokalnych oraz mu-
zycznych wrażeń dostarczyli również: 
uczennica Zespołu Szkół w Ignacowie Anna 
Gańko, która zaśpiewała piosenkę „Moja 
planeta” z repertuaru Majki Jeżowskiej, 
pani Agnieszka Makowska reprezentująca 
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży  
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok 
dalej”, Magdalena Stochmiał – uczennica 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazo-
wieckim, która zagrała na pianinie walca 
oraz uczeń IV klasy integracyjnej Szko-
ły Podstawowej w Mrozach - Dawid Wilk,  
który wykonał przepiękny utwór na keybo-
ardzie.

Licznie zgromadzona publiczność miała 
okazję do zapoznania się z młodym grafi-
kiem komputerowym – panem Bartoszem 
Nazarczukiem, który przedstawił prezen-
tację o swojej pracy. Podczas wieczoru 
można było obejrzeć prace plastyczne 
młodych artystów: Patrycji Buczkowskiej  
- uczennicy klasy IV ze Szkoły Podstawowej 
nr 5, Aleksandra Bodo - ucznia klasy I Szko-
ły Podstawowej nr 6, Pawła Sulewskiego  
z Gimnazjum Miejskiego nr 2, pana Grze-
gorza Sobotki i pani Justyny Rek ze Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku 
Mazowieckim. Zaprezentowano także fo-
tografie wykonane przez reprezentantów 
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzie-

ży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 
„Krok Dalej” w Mińsku Mazowieckim: pana 
Marcina Wiącka, Roberta Cichockiego, Ra-
dosława Zalewskiego oraz Bartosza Nazar-
czuka.

Na scenie występowali także wspaniali 
tancerze: Kamila Pasieczna z klasy I szko-
ły podstawowej reprezentująca Centrum 
Usprawniania w Mińsku Mazowieckim, 
która swoją radością wzruszyła wszystkich 
do łez oraz zespół rodem z bollywood,  
w którego skład wchodzili: Agnieszka Woł-
kowicz, Justyna Kolos, Małgorzata Wójcik, 
Anna Malinowska, Mateusz Łypaczewski  
z Powiatowego Środowiskowego Domu  
Samopomocy. Swoim literackim kunsz-
tem oczarowała słuchaczy Natalia Wiącek  
z Gimnazjum Miejskiego nr 2, umilając wie-
czór recytacją swoich wierszy. Na scenie 
debiutowała Wiktoria Książek (przedstawi-
cielka Szkoły Podstawowej w Rudzienku), 

recytując wiersz Mariana Załuskiego  „Pan 
Słowik”. Gościem honorowym VI Spotkania 
Integracyjnego była niezwykle utalentowa-
na śpiewaczka Pani Paulina Chodkowska,  
a na zakończenie na scenie zaprezentował 
się zespół DiAnti w składzie: Grzegorz Fiks 
- wokal, Artur Gałązka – gitara solowa oraz 
Mariusz Jaguścik – gitara basowa.

Spotkania integracyjne są niezwykle waż-
ną okazją do uczenia się wzajemnego sza-
cunku wobec siebie. Dzięki nim lokalna 
społeczność może dowiedzieć się, jak wie-
lu jest utalentowanych ludzi, którzy bory-
kają się z różnymi niepełnosprawnościami. 
Najważniejszą wartością spotkań integra-
cyjnych jest to, że wszyscy występujący 
odnieśli sukces na miarę swoich możliwo-
ści. Kolejne prezentacje talentów za rok!

Dagmara Kacprzyk 
(nauczycielka wspomagająca z GM2)
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19 kwietnia każdego roku żółte kwiaty 
składał w Warszawie pod pomnikiem 
Bohaterów Getta Marek Edelman, ostat-
ni przywódca Żydowskiej Organizacji 
Bojowej. Po jego śmierci zwyczaj ten 
kontynuuje Muzeum Historii Żydów Pol-
skich. Zaprasza ono do włączenia się  
w symboliczną akcję wszystkich tych, 
którym nieobojętna jest pamięć o boha-
terach Powstania w Getcie.

Do nierównej walki w imię własnej god-
ności stanęli członkowie Żydowskiej  
Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związ-
ku Wojskowego. Wybuch powstania był 

bezpośrednim wyrazem niezgody na ak-
cję ostatecznej likwidacji getta, do któ-
rej oddziały niemieckie przystąpiły 19 
kwietnia 1943 r. 

16 maja 1943 r. Niemcy wysadzili Wiel-
ką Synagogę na Tłomackiem. Zdarzenie 
to uznaje się za symboliczną akcję za-
kończenia powstania. Tym samym getto 
przestało istnieć. 

W miejskie obchody 72. rocznicy wybuchu 
Powstania w Getcie Warszawskim włą-
czyło się wielu: uczniowie i nauczyciele 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Gim-
nazjum Miejskiego nr 3 im. Janusza Ku-
socińskiego, przedstawiciele TPMM oraz 
Gminy Żydowskiej. 

Najpierw wszyscy spotkaliśmy się  
17 kwietnia na cmentarzu żydowskim  
i wspólnie go posprzątaliśmy. W niedzielę, 
19 kwietnia  dodatkowa grupa wolontariu-
szy z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Mazowieckim  rozdawała ulotki
i żonkile w Warszawie w ramach akcji 
„Żonkile” Muzeum POLIN. 

Żonkile - symbol pamięci o powstańcach z Warszawskiego Getta
W tym samym czasie w Mińsku ucznio-
wie Liceum na Pięknej i Gimnazjum na 
Siennickiej wzięli udział w lokalnych ob-
chodach rocznicy powstania. Wspomnie-
liśmy świadków tragicznych wydarzeń  
w naszym mieście, odczytując Ich imio-
na. Była to ważna chwila, rodzaj kadiszu, 
w którym mieliśmy przywilej uczestni-
czyć dzięki Renacie Gryz, która nada-
ła tej chwili tak szczególny charakter. 
Potem złożyliśmy kwiaty przy kamieniu 
stojącym w rogu Starego Rynku. Żonkile 
pojawiły się też przy tablicy upamiętnia-
jącej pogrom na ulicy Siennickiej 17 oraz 
na cmentarzu.  Następnie rozdawaliśmy 
papierowe kwiaty i ulotki informujące  
o wydarzeniach sprzed 72 lat.

Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzowi 
Jakubowskiemu oraz Przedsiębiorstwu 
Gospodarki Komunalnej za pomoc w orga-
nizacji sprzątania cmentarza oraz wszyst-
kim mieszkańcom miasta, którzy przyjęli 
żonkile i ulotki informacyjne od wolonta-
riuszy. 

Organizatorzy:
Magdalena Zygnerska,  Renata Gryz

Justyna Radomińska, Magdalena Piotrowska
Katarzyna Łaziuk

Już w maju tego roku w mieście Mińsk 
Mazowiecki ruszą w teren pierwsze 
wspólne patrole Policji i Straży Miej-
skiej. Łączone patrole obu tych służb 
zobaczymy min. na Pl. Starym Rynku 
jak i na targowisku miejskim. Podję-
te działania to dopiero początek pla-
nowanej szerokiej współpracy Policji 
i  Straży Miejskiej na rzecz zapewnie-
nia bezpieczeństwa mieszkańcom 
miasta, albowiem planuje się w okre-
sie zbliżającego się lata zwiększe-
nie liczby i częstotliwości wspólnych 
służb, w tym strażników rejonowych  
i dzielnicowych Policji. 

Współpraca ta będzie ukierunkowana 
przede wszystkim na wykrywanie i prze-
ciwdziałanie popełnianiu wykroczeń zwią-
zanych ze spożywaniem alkoholu, zakłó-
caniem spokoju i porządku publicznego, 
wybrykami chuligańskimi, oraz innymi 
czynami zabronionymi.

Komendant  Straży Miejskiej Janusz Wiate-
rek wystąpił ponadto do Burmistrza Miasta  
z wnioskiem o  zabezpieczenie środków fi-
nansowych na dodatkowe patrole strażni-
ków  w ramach służb ponadnormatywnych.  
Pozwoliłoby to tym samym na zwiększenie 
liczby wykonywanych patroli w najbliż-
szych miesiącach, szczególnie w okresie 
letnim, w tym, wspólnych patrolach z Po-
licją, a tym samym zapewnienie mieszkań-
com większego poczucia bezpieczeństwa.   

Jak się okazuje to nie jedyna forma współ-
pracy służb odpowiedzialnych za porzą-
dek i bezpieczeństwo z terenu naszego 
miasta. Nowością na pewno będą szkole-
nia specjalistyczne, które będą miały na 
celu poszerzanie wiedzy i umiejętności 
mińskich strażników oraz nabycia przez 
nich odpowiedniej odporności psychicznej  
i sprawności fizycznej warunkujących pra-
widłowe wykonanie zadań w służbie pa-
trolowo - interwencyjnej. Dzięki wsparciu 

Komendanta Powiatowego Policji w Miń-
sku Mazowieckim i Komendanta Oddziału 
Specjalnego Żandarmerii Wojskowej już 
niebawem mińscy strażnicy poszerzać 
będą swoją wiedzę i umiejętności m.in. 
w zakresie  prewencji, taktyki i techniki 
interwencji, komunikacji społecznej oraz 
prawa wykroczeń. Pierwsze szkolenia pla-
nuje się już w miesiącu maju. 

Janusz Wiaterek
Komendant Straży Miejskiej 

986 Bezpłatny numer alarmowy do Straży Miejskiej
 
 Przypominamy, że w lutym br. uruchomiony został na terenie miasta alarmowy numer telefonu do Straży Miejskiej Miasta  
Mińsk Mazowiecki - 986.
 Numer jest bezpłatny, obowiązuje w granicach administracyjnych miasta i będzie dostępny we wszystkich sieciach telefonii komórkowych 
i telefonach stacjonarnych.
 Dyżurnemu Straży Miejskiej można będzie zgłaszać wszystko, co narusza porządek publiczny w mieście i zagraża bezpieczeń-
stwu mieszkańców, poczynając od aktów wandalizmu poprzez połamane drzewa czy przewrócone znaki. Każda rozmowa będzie nagrywana,  
a zgłoszenie telefoniczne mieszkańca monitorowane co do sposobu i jakości zakończenia interwencji służb będącej skutkiem telefonicznego zgło-
szenia mieszkańca. Osoba zgłaszająca będzie zwrotnie informowana o sposobie zakończenia zgłoszonej przez siebie sprawy. 

Wspólne patrole i szkolenia…
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„Węgrzy zajmowali szczególne miejsce 
w opiniach Polaków. Sympatia ta opiera-
ła się na głębokim przekonaniu Polaków 
o podobieństwie charakterów narodo-
wych polskiego i węgierskiego, a wyra-
żającym się w porzekadle Polak, Węgier 
dwa bratanki... Przysłowie mówi o spe-
cjalnym związku między dwoma euro-
pejskimi narodami i jest ewenementem 
niemającym podobieństw w żadnych in-
nych relacjach, tak obecnie jak i wcze-
śniej, względem dwóch narodów.” 
(pl.wikipedia.org)

8 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej 
nr 6 im. H. Sienkiewicza odbyły się ob-
chody Dnia Węgierskiego w Mińsku Mazo-
wieckim z udziałem Orkiestry Dętej Mia-
sta Mińsk Mazowiecki pod batutą Marcina 
Ślązaka. Spotkanie zostało zorganizowa-
ne z inicjatywy Dyrektora Muzeum Ziemi 
Mińskiej w Mińsku Mazowieckim – pana 
Leszka Celeja oraz Dyrektora Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku – pana Leonarda 
Sobieraja  i objęte było patronatem hono-
rowym Adama Struzika – Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego. Koordynatorem 
projektu był pan Marek Zalewski – starszy 
kustosz w Państwowym Muzeum Arche-
ologicznym w Warszawie.

Z tej okazji została przygotowana wysta-
wa w Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7. Puł-
ku Ułanów Lubelskich, poświęcona Księ-
ciu Franciszkowi II Rakoczemu, jednej  
z najbardziej fascynujących postaci w 
historii Węgier. Przedsięwzięcie to zreali-
zowano dzięki współpracy Węgierskiego 
Instytutu Kultury w Warszawie, Muzeum 
im. Andrasa Josa w Nyfregyhaza, Muzeum 
im. Rakoczego w Sarospatak Węgierskie-
go Muzeum Narodowego, Muzeum Ziemi 

Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, Muzeum 
Historycznego w Legionowie, Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Regio-
nalnego PTTK w Puławach, Muzeum Za-
mojskiego w Zamościu przy współpracy 
Vychodoslovenske Muzeum w Koszycach 
oraz Stowarzyszenia im. Franciszka II Ra-
koczego w Borsa (Słowacja).

Pan Leszek Celej serdecznie powitał za-
proszonych gości: delegację węgierską na 
czele z panem Janosem Tischlerem – Dy-
rektorem Węgierskiego Instytutu Kultu-
ry, Leonarda Sobieraja – przedstawiciela 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika oraz Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki – pana Marcina Jaku-
bowskiego i pozostałych Gości. W dalszej 
części wypowiedzi Dyrektor Muzeum Zie-
mi Mińskiej zapoznał uczestników spo-
tkania z harmonogramem uroczystości 
i nie omieszkał odwołać się do najważ-
niejszych faktów historycznych łączących 
naród polski i węgierski. Wspomniał, że 
okresem, w którym zaczęły kształtować 
się polsko – węgierskie relacje było śre-
dniowiecze. To właśnie wtedy za sprawą 
sojuszu Bolesława Krzywoustego i króla 
węgierskiego Kolomana nasze narody na-
wiązały pierwsze kontakty. Trochę później 
(wiek XIV) oba państwa powiązała unia 
personalna. Bezdzietny Kazimierz Wiel-
ki zawarł umowę z Ludwikiem I Wielkim  
- w jej wyniku po śmierci polskiego króla 
na naszym tronie zasiadł Ludwik Węgier-
ski, a następnie jedna z jego córek Jadwi-
ga. Wśród wielu faktów historycznych, do 
których nawiązywał pan Leszek Celej, nie 
mogło zabraknąć wspomnień o Józefie 
Bemie i Franciszku II Rakoczym.

Następnie głos zabrała pani Anna Zalew-
ska, Dyrektor SP 6 w Mińsku Mazowiec-
kim, z inicjatywy której w gościnnych 
murach szkoły odbyło się to niecodzienne 
spotkanie. Przypomniała, że przyjaźń pol-
sko-węgierska to relacja zarówno pomię-
dzy ludźmi jak i narodami i oparta jest na 
wspólnym systemie wartości – szacunku 
do wolności swojej i innych. Akcentowa-
ła również wartość lokalnych kontaktów 
między miastami i ludźmi, którzy są po-
wiązani wspólnym światem wartości. 
Wyraziła nadzieję, że przyjaźń polsko-
węgierska, która trwa od wieków, będzie 
nadal rozwijać się i nasze relacje będą 
coraz lepsze, bo wiele nas łączy.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Mar-
cin Jakubowski kontynuował myśl przed-
mówczyni, podkreślił, że przyjaźń mię-
dzy naszymi narodami jest zjawiskiem 
szczególnym i należy ją pielęgnować  
i o niej pamiętać. Przypomniał zebranym 
historyczne przysłowie, które powstało 
prawdopodobnie po upadku konfederacji 

barskiej wśród przywódców powstania 
antyrosyjskiego, którzy znaleźli azyl poli-
tyczny w Austrii na Spiszu lub Preszowie: 
Polak, Węgier - dwa bratanki i do szabli  
i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi, 
niech im Pan Bóg błogosławi! Pan Bur-
mistrz podkreślił, że formuła, przez nie-
go zacytowana mówi o zażyłej przyjaźni  
i pokrewieństwie narodów. Zaznaczył rów-
nież, że w całej Europie nie ma drugiego 
takiego przykładu wzajemnej przyjaźni 
między dwoma narodami. Polsko – węgier-
ska przyjaźń trwa już od tysiąca lat.

Pan Janos Tischler nakreślił patriotyczną 
symbolikę wyrażoną w hymnie węgier-
skim i polskim. Wyraził także nadzieję, 
że w następnych latach kontynuowana 
będzie współpraca kulturalna pomiędzy 
instytucjami Miasta Mińsk Mazowiecki 
i Węgierskim Instytutem Kultury. Koor-
dynator projektu, pan Marek Zalewski, 
nadmienił, że w świecie, gdzie tak ciężko 
o bezinteresowność, tego typu ponad-
czasowe związki są bezcenne. Tradycyj-
na przyjaźń węgiersko-polska jest ciągle 
żywa. Wzajemne wyrazy sympatii odwo-
łujące się do historycznej przyjaźni obu 
narodów okazują również obecni politycy 
Polski i Węgier. Mało jest w historii przy-
kładów tak długiego, bezkonfliktowego 
współistnienia dwóch narodów - zacyto-
wał słowa Prezydenta Polski - Bronisława 
Komorowskiego.

Po wstępnych przemówieniach, decyzją 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika, wręczono przedstawi-
cielom delegacji węgierskiej pamiątkowe 
medale PRO MASOVIA za wybitne zasługi 
oraz całokształt działań na rzecz woje-
wództwa mazowieckiego. Uhonorowani 
zostali: Janos Tischler, Marta Szelekovsz-
ky, Maria Molnar, Janos Bene i Zsigmond 
Hajdu. W imieniu Marszałka odznaczenia 
wręczył Dyrektor Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku, pan Leonard Sobieraj. Gospo-
darz spotkania, pani Anna Zalewska za-
dbała o to, by Goście otrzymali również 
pamiątki od wychowanków naszej szkoły. 
Delegatom z Węgier wręczono widoczki 
tematycznie związane z polskimi trady-
cjami wielkanocnymi przygotowane przez 
uczniów SP 6.

Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki 
uświetniła przyjęcie, odgrywając hymny 
obu państw, po czym uczestnicy spotka-
nia mogli obejrzeć krótki film reklamują-
cy Węgry i Polskę. Młodzież ZSZ nr 2 im. 
Powstańców Warszawskich zaprosiła Go-
ści do wysłuchania reminiscencji o życiu 
Franciszka II Rakoczego, charyzmatycz-
nego przywódcy powstań węgierskich. Na 
uwagę zasługuje fragment przedstawie-
nia, w którym młodzi artyści zacytowa-
li wspomnienia Franciszka II Rakoczego 

Z ŻYCIA MIASTA

Dzień Węgierski w Mińsku Mazowieckim
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dotyczące Polski pochodzące ze Wspo-
mnień, które powstały w latach 1717-1719  
w Turcji w Rodosto. Jest tu intrygująca 
wzmianka dotycząca prawdopodobnie 
naszego miasta. Książę w czasie podróży  
z Warszawy do dóbr wojewodziny beł-
skiej, która akurat przebywała w Cze-
chach, zatrzymał się… Tedy najlepszym 
wyjściem dla nas było schronienie się 
w zamku o nazwie Mińsk, należącym do 
kapitana regimentu wieluńskiego, bra-
ta Męcińskiego, i położonym o kilka mil 
od Warszawy (…) i tak spędziliśmy około 
czterech tygodni. Ta tajemnicza wzmian-
ka jest sygnałem dla historyków o podję-
cie badań w tym kierunku.

Poważny nastrój uroczystości przeplatał 
się z motywami rozrywkowymi. Młodzież 
SP 6 ubarwiła spotkanie prezentacją tań-
ca nowoczesnego w wykonaniu uczniów 
klas I-III oraz żywiołowym pokazem cheer-
leaderek z klas IV-V. Orkiestra Dęta Miasta 
Mińsk Mazowiecki zaprezentowała zebra-
nym znane węgierskie utwory narodowe. 
Uczestnicy spotkania zachwycali się Czar-
daszem (muz. Andre Waignein), Tańcem 
Węgierskim nr 5 Johanessa Brahmsa oraz 
Wielką Rapsodią Węgierską (muz. Alfred 
Bosendorfer).

Kolejna część uroczystości miała miej-
sce w Muzeum Ziemi Mińskiej, Dział 7. 
Pułku Ułanów Lubelskich przy ul. gen.  
K. Sosnkowskiego 4, gdzie Goście uczest-
niczyli w wernisażu wystawy „Z Bogiem 
za ojczyznę i wolność – o Franciszku II 
Rakoczym bohaterze Węgier. Istennel  
a hazaert es a szabadsagert – II. Rakoczi 
Ferenc, Magyarorszag hose” poświęconą 
Księciu Franciszkowi II Rakoczemu. Na 
dziedzińcu MZM został odsłonięty kopijnik 
upamiętniający Dzień Węgierski w Mińsku 
Mazowieckim. Odsłonięcia pomnika do-
konał Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiec-
ki pan Marcin Jakubowski, pan Janos Ti-
schler, dyrektor Węgierskiego Instytutu w 

Warszawie i pan Akos Engelmayer. Miński 
kopijnik wykonany jest z lipowego drew-
na, a płaskorzeźby umieszczone na nim 
odnoszą się do symboliki rycerstwa wę-
gierskiego i symboliki herbu Rakoczego. 
Na pomniku znajdują się również herby 
Mińska Mazowieckiego i Węgier.

Od długiego czasu Polskę i Węgry łączy 
bliska przyjaźń. Oba państwa są pełno-
prawnymi członkami NATO i Unii Europej-
skiej. Zmiany w polityce Węgier są często 
poprzedzane przez podobne wydarzenia 
w Polsce. 12 marca 2007 parlament Wę-
gier uznał dzień 23 marca Dniem Przyjaź-
ni Polsko-Węgierskiej. Cztery dni później 
analogiczną uchwałę podjął przez akla-
mację polski Sejm. Dzień Węgierski orga-
nizowany w Mińsku Mazowieckim wpisuje 
się w obchody dni przyjaźni między na-
szymi narodami.

Bożena Swatko
fot. z arch. SP nr 6

Z ŻYCIA MIASTA
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15 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 5 w Mińsku Mazowieckim miało 
miejsce uroczyste podsumowanie kon-
kursu plastycznego „Polski jacht Selma 
na Antarktydzie, czyli jak wygląda ko-
niec mórz i oceanów”. W wydarzeniu 
tym poza nauczycielami, rodzicami  
i uczniami uczestniczyli zaproszeni 
goście, których w imieniu całej spo-
łeczności Piątki powitała dyrektor Ewa 
Szczerba.

W gronie zaproszonych, którzy uświetnili 
szkolną uroczystość, znaleźli się m.in.: 
Mazowiecki Kurator Oświaty Pani Dorota 
Sokołowska, Zastępca Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki Pan Krzysztof Micha-
lik wraz przedstawicielami urzędu Panią 
Bożeną Machetą i Panią Dianą Rokicką. 
Wyjątkowymi gośćmi byli członek załogi 
jachtu Selma Pan Krzysztof Pełka oraz 
rzecznik rejsu - firmy Mediapartners Pan 
Janusz Cieliszak.

Zainicjowany przez uczniów SP5 kon-
kurs był spontaniczną odpowiedzią na 
wspaniały wyczyn polskich żeglarzy  
z jachtu Selma. O tym niezwykłym osią-
gnięciu Polaków, którzy pobili rekord 
świata i jako pierwsi dopłynęli do najda-
lej wysuniętych południowych wybrzeży 
Antarktydy,  informowały w ostatnich 
tygodniach niemal wszystkie media. Dy-
rektor Ewa Szczerba w imieniu całej 
społeczności „Piątki” na ręce przedstawi-
ciela załogi Krzysztofa Pełki złożyła ser-
deczne gratulacje. Podziękowała także za 
ciepłe słowa od kapitana Piotra Kuźniara 
skierowane do wszystkich uczniów z bar-
dzo zimnego zakątka świata. Nie zabrało 
również podziękowań dla Pana Janusza 
Cieliszaka, rzecznika rejsu - firmy Me-
diapartners, za osobiste zaangażowanie  
i pomoc w realizacji tego przedsięwzię-
cia. Podziękowania zostały również złożo-

ne popularnej radiowej „Jedynce”, auto-
rom programu „Jedynka Dzieciom” oraz 
ekipie Telewizji ABC za zainteresowanie 
się inicjatywą uczniów naszej szkoły.  
Dzięki wymienionym mediom podopiecz-
ni „Piątki” mieli  szansę poszerzyć swoją 
wiedzę związaną z rejsem i Antarktydą  
oraz bliżej poznać kulisy życia na jachcie. 
Dyrektor Szczerba serdeczne gratulacje 
złożyła wszystkim uczestnikom konkursu.

Zwycięzcy wyróżnieni przez załogę Selmy 
to: pierwsze miejsce - Dominika Błaże-
jewska kl. Vc,  drugie miejsce - Dorota 
Nowicka kl. Vc  i  Urszula Glezman kl. VIa, 
zaś trzecie miejsce - Magdalena Boruc 
kl. VIa. Dodatkowa nagroda specjalna, 
przyznana przez użytkowników portalu 
SelmaAntarktyda.com, przypadła Dorocie 
Nowickiej z kl. Vc.

W dalszej części uroczystości głos zabrała 
Pani Dorota Sokołowska. Pani Kurator pod-

OŚWIATA

Polski jacht  Selma w „Piątce”
kreśliła znaczenie współpracy w realizacji 
różnych przedsięwzięć. Doceniła zaanga-
żowanie dzieci i wszystkich pracowników 
szkoły. Podkreśliła, jak ważny jest upór   
i wytrwałość w dążeniu do celu. Wyraziła 
uznanie dla osiągnięć polskich żeglarzy. 
Podziękowania, ciepłe słowa i gratulacje 
dla załogi Selmy i uczniów popłynęły tak-
że z ust Zastępcy Burmistrza Pana Krzysz-
tofa Michalika.

Ze szczególnym entuzjazmem został 
przyjęty występ Pana Krzysztofa Pełki, 
który pomimo powrotu z wyprawy zale-
dwie w poniedziałek 13 kwietnia zna-
lazł czas na odwiedziny naszej szkoły.  
Podzielił się wrażeniami z wyprawy, wzbo-
gacając swoją wypowiedź pokazem filmu 
podsumowującego ekspedycję jachtu  
Selma. Z prawdziwą swadą opowiedział  
o trudach żeglowania. Wspomniał, iż ry-
sunki uczniów wywołały wśród żeglarzy 
wiele radości i ociepliły pobyt wilków 
morskich w  mroźnym klimacie. Uczestni-
cy wyprawy nie spodziewali się tak wiel-
kiego zainteresowania ich losem. Gość 
podkreślił, że  wyjątkowym  wyzwaniem 
dla załogi okazał się wybór zwycięskich 
prac konkursowych. Na pamiątkę spo-
tkania wilk morski podarował społeczno-
ści szkoły książkę  autorstwa Sir Ernesta 
Shackletona „Południe. Historia ekspedy-
cji Ernesta Shackletona z lat 1914 – 1917” 
ze specjalną dedykacją.

Po wręczaniu nagród przyszedł czas na 
autografy i pamiątkowe zdjęcia  z zapro-
szonymi gośćmi i członkiem załogi Selmy, 
który wraz ze współuczestnikami rejsu  
dokonał niemożliwego.

Ewa Szczerba
fot. z arch. UM MM

oraz ze strony www.selmaexpeditions.com

„To, co dziś jest rzeczy wis tością, wczo raj było niereal nym marzeniem”. 
Paulo Coelho
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Od roku szkolnego 2015/2016 Gimnazjum 
Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II będzie ofe-
rowało uczniom klas pierwszych naukę  
w klasach akademickich pod patronatem 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycz-
nego w Siedlcach. Oficjalne podpisanie 
pierwszej z umów o współpracy miało 
miejsce na Wydziale Humanistycznym  
28 kwietnia 2015.  
 Dyrektor Grzegorz Wyszogrodz-
ki wraz z polonistką Agnieszką Kożuchow-
ską zostali zaproszeni przez panią prof. 
nzw. dr hab. Violettę Machnicką (Dyrekto-
ra Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki 
Stosowanej) na spotkanie inaugurujące 
współpracę między mińskim gimnazjum  
a uczelnią siedlecką. Oprócz pani profesor, 
z którą gimnazjum papieskie współpraco-
wało przy tegorocznym finale II Mińskiego 
Święta Języka Polskiego pod hasłem „Moda 
na polski”, w spotkaniu wzięli udział Dzie-
kan Wydziału Humanistycznego –  pan prof. 
nzw. dr hab. Stanisław Jaczyński oraz pani 
Jolanta Podgajna - (Kierownik Dziekanatu). 
 Dzięki podpisanej umowie  
w nowym roku szkolnym powstanie kla-
sa humanistyczna - akademicka, w której 
uczniowie będą mogli rozwijać się pod 
okiem nauczycieli uniwersyteckich. Współ-
praca gimnazjum z Instytutem Filologii Pol-
skiej i Lingwistyki Stosowanej obejmuje,  
m. in. udział uczniów w wykładach otwar-
tych organizowanych przez uczelnię, pro-
wadzenie przez nauczycieli akademickich 
różnego rodzaju zajęć (wykładów, ćwiczeń, 
dyskusji) na terenie szkoły. Uczniowie gim-
nazjum będą mogli liczyć na wspieranie 
ich działań związanych z realizacją projek-

tu gimnazjalnego. Mińska młodzież może 
również liczyć na wsparcie merytoryczne 
oraz opiekę naukowo-dydaktyczną w za-
kresie tworzenia szkolnego miesięcznika 
„Na marginesie”. Jednocześnie gimnazjum 
zobowiązało się do zapewnienia udziału na-
uczycieli w spotkaniach z zakresu kultury, 
literatury i języka na terenie UPH oraz do 
współpracy w zakresie praktyk studenckich. 
 Warto podkreślić, że objęcie 
przez UPH patronatem klasy akademic-
kiej w GM nr 2 jest powiązane z przygo-
towywaniem młodzieży do podjęcia nauki  
w szkołach ponadgimnazjalnych w klasach 
o profilu humanistycznym, a w przyszłości 
do podjęcia studiów na kierunkach humani-
stycznych. Klasa akademicka w gimnazjum 
papieskim będzie pierwszą taką klasą utwo-

Uczniowie klas II a, II b, II e Gimnazjum Miej-
skiego nr 3 brali udział w projekcie eduka-
cyjnym  „Ptasie M1 – projekt i wykonanie 
budki lęgowej dla ptaków”. Pod opieką 
nauczyciela biologii Aleksandry Bieleckiej  
młodzież klas drugich wykonała projekty bu-
dek lęgowych dla ptaków żyjących w  naszej 
okolicy. 
 Uczniowie poznali nisze ekologiczne 
różnorodnych gatunków,  dla których tworzyli 
budki. Kolejnym etapem pracy było technicz-
ne wykonanie projektu, z czym uczniowie po-
radzili sobie znakomicie. Po skończonej pracy 
przyszedł czas na oddanie budek w użytko-
wanie ptakom. W piękny wiosenny dzień 15 
kwietnia 2015 roku, młodzież rozmieściła bud-
ki w parku miejskim.
 Nie była to pierwsza akcja gimna-
zjalistów z „Trójki”. W zeszłym roku przy po-
mocy pracowników mińskiego nadleśnictwa, 
uczniowie zawiesili budki lęgowe w komplek-
sie leśnym, w którym znajduje się najstarsza 
sosna w Polsce. Mamy nadzieję, że budki, 
które z wielkim zaangażowaniem wykonała 
młodzież znajdą  już niebawem lokatorów. 
Gimnazjaliści zachęcają wszystkich  do obser-
wacji   pięknie śpiewających ptaków w nowych 
budkach. 

Aleksandra Bielecka
           

KLASY AKADEMICKIE OD WRZEŚNIA W GM NR 2

rzoną na poziomie gimnazjalnym zarówno  
w mieście, jak i w powiecie. Dyrekcja gim-
nazjum zapewnia jednak, że nie będzie 
to jedyna klasa pod patronatem uczelni 
wyższej. W toku są ustalenia dotyczące 
współpracy z UPH również w zakresie nauk 
przyrodniczych. Podjęcie przez dyrekcję  
i nauczycieli gimnazjum starań o współpra-
cę z uniwersytetem jest potwierdzeniem 
dbałości o jak najwyższą jakość pracy dy-
daktycznej w placówce kierowanej przez 
dyrektora Grzegorza Wyszogrodzkiego. 
Najważniejsze jest jednak stawianie w cen-
trum uwagi uczniów gimnazjum i stwarza-
nie im szansy realizacji ich pasji i rozwoju 
zainteresowań. Od września klasy akade-
mickie na pewno będą dodatkowym atutem 
gimnazjum papieskiego.

GM nr 2 fot. Aneta Leszczyńska, UPH

„Ptasi deweloperzy po raz kolejny w akcji”

      fot. z arch. GM nr 3
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Z IMPREZ MDK
KULTURA

TEATRALNE ZMAGANIA

 Tegoroczne, organizowane przez 
MDK w dniach 23-28 marca „Zmagania  
o Pałacową Maskę” stały na wyrównanym, 
wysokim poziomie, dlatego jurorzy mieli 
twardy orzech do zgryzienia podczas ob-
rad. W tym roku młodych aktorów oce-
niali: Katarzyna Skarżanka, Halina Tun-
kiewicz, Sławomir Holland, Jakub Wons  
i Wojciech Machnicki. Ostatecznie nagro-
dy i wyróżnienia otrzymali w kategorii 
przedszkola: 
„Kopciuszek” w wykonaniu „Nutek Re” 
z Przedszkola Do-Re-Mi w Chrośli,
„Brzydkie Kaczątko” w wykonaniu „Szó-
steczek” z Przedszkola Mini Raj w Mińsku 
Mazowieckim,
- brązową PAŁACOWĄ MASKĘ – przyznano 
przedstawieniu „Kacper i piraci” w wy-
konaniu „Urwisów” z Przedszkola Chatka 
Puchatka w Mińsku Mazowieckim,
- srebrną PAŁACOWĄ MASKĘ – przedsta-
wieniu „Kot w butach” w wykonaniu 
„Starszaków” z Przedszkola Miejskiego  
nr 6 w Mińsku Mazowieckim,
- złotą PAŁACOWĄ MASKĘ – przedstawie-
niu „Porwanie Rusałki” w wykonaniu „Klu-
bu Malucha” z Przedszkola Klub Malucha  
w Mińsku Mazowieckim.
Ponadto jury przyznało indywidual-
ne wyróżnienie dla Oliwi Skarżyskiej  
z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim za tytułową rolę w przed-
stawieniu „Kopciuszek”.
 W kategorii szkół podstawowych 
przyznano: 
- wyróżnienie zespołowi „Świetliki” ze 
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim za 
przedstawienie „Orkiestra”,
- złotą PAŁACOWĄ MASKĘ i kwalifikację  
do udziału w przeglądzie SREBRNA MA-
SKA w Siedlcach – Teatrowi Muzycznemu 
„Scena” z Centrum Artystycznego SCENA  
w Sulejówku za przedstawienie „Jajo”,
- srebrną PAŁACOWĄ MASKĘ i kwalifikację 
do udziału w przeglądzie SREBRNA MA-
SKA w Siedlcach – grupie „Zielono mi” ze 
Szkoły Podstawowej w Dobrem za przed-
stawienie „(Nie)spełnione marzenia”,
- brązową PAŁACOWĄ MASKĘ – grupie 
„Kryształki” z SP nr 2 w Mińsku Mazowiec-
kim za przedstawienie „Pali się!”.

 W kategorii gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych jury postanowiło:
- wyróżnić zespół teatralny „M jak Mecha-
nik” z ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim za 
przedstawienie „Świr i Potężny”,
- przyznać brązową PAŁACOWĄ MASKĘ 
zespołowi „Kryształki” (absolwenci) ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim za przedstawienie „Sieć”,
- srebrną PAŁACOWĄ MASKĘ i kwalifikację 
do udziału w przeglądzie SREBRNA MASKA 
w Siedlcach zespołowi „Stacja Powiśle” 
z GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Maz. za przedstawienie „Nie je-
stem, kim jestem”,
- złotą PAŁACOWĄ MASKĘ i kwalifikację  
do udziału w przeglądzie SREBRNA  
MASKA w Siedlcach zespołowi „Bakcyl” 
 z ZSE w Mińsku Maz. za przedstawienie 
„Jubileusz”.

RECYTATORSKIE MISTRZOSTWA

 Niesłabnącym zainteresowa-
niem cieszy się Konkurs Recytatorski  
„Warszawska Syrenka”, skierowany do 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.  
W tegorocznej, 38. edycji „Warszaw-
skiej Syrenki” wzięło udział 33 recytato-
rów. Wysłuchała ich komisja artystyczna  
w składzie: Karolina Wieczorek, Piotr Siw-
kiewicz i Jakub Wons. Po burzliwych obra-
dach zapadł werdykt następujący:
- w kategorii klas 0-III wyróżniono Wojcie-
cha Nowaka ze Szkoły Podstawowej w Dę-
bem Wielkim i Tymoteusza Piotrowskiego 
ze Szkoły Podstawowej w Jakubowie.  
Do finału w Warszawie zakwalifikowano 
Kamilę Perkowską ze Szkoły Podstawowej 
w Halinowie,
 - w kategorii klas IV-VI wyróżniono Ga-
brielę Radzikowską ze Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Mińsku Mazowieckim i Borysa 
Mierzejewskiego ze Szkoły Podstawowej 
w Mariance. Na warszawskim finale po-
wiat miński będzie reprezentować Se-
bastian Ruta ze Szkoły Podstawowej  
w Siennicy,
- w kategorii gimnazjów najlepsi oka-
zali się: Martyna Osiak z Gimnazjum  
w Siennicy, Karol Śluzek z Gimnazjum 
w Wielgolesie, a do finału w Warszawie 

awansowała Marta Obłoza z Gimnazjum 
Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim.

MIŁOŚĆ WSZYSTKO WYJAŚNIŁA 

 W 10. rocznicę śmierci Jana 
Pawła II, Honorowego Obywatela miasta 
Mińsk Mazowiecki, w MDK odbył się wyjąt-
kowy koncert „Miłość mi wszystko wyja-
śniła”, na którym wystąpił Daniel Gałązka 
z Zespołem.
 W programie montażu słowno-
muzycznego znalazły się fragmenty tek-
stów Jana Pawła II: Pieśń o Bogu ukrytym, 
Tryptyk Rzymski oraz utwory ks. Jana 
Twardowskiego, Jana Lechonia i Piotra 
Brymasa. 

ROZMOWY Z BOGIEM

 „Josela Rakowera rozmowa  
z Bogiem” to tekst, który jest na pół le-
gendarny, gdyż został odnaleziony praw-
dopodobnie w butelce po benzynie pod 
gruzami warszawskiego getta. Jest to 
modlitwa spisana przez Żyda w ruinach 
płonącego domu, w którym on został jako 
ostatni z żywych, na kilka godzin przed 
ostatnim zachodem słońca w jego życiu. 
Rakower notuje historię zagłady swojej 
rodziny, żony i pięciorga dzieci, a także 
radość z zemsty, którą przyniosło mu za-
bijanie wrogów w czasie walk powstań-
czych. Utwór zawiera też potężną mo-
dlitwę, wadzenie się z Bogiem, któremu 
zarzuca okrucieństwo.
 Na podstawie monologu Zvi Ko-
litz powstał spektakl o tym samym tytule, 
z przekładem Artura Kucia i muzyką Mi-
chała Górczyńskiego. W rolę Josela Rako-
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wera wcieli się znakomity aktor filmowy 
i teatralny -Sławomir Holland. Spektakl 
odbył się 9 kwietnia.

INSPIRACJE 

 Miejski Dom Kultury oraz Mazo-
wiecki Instytut Kultury w kwietniu oraz 
maju organizują Warsztaty Teatru Ruchu 
Inspiracje. 
 Ideą projektu jest aktywna  
edukacja, skierowana na uczestnictwo  
w twórczym działaniu, wymianie doświad-
czeń i integracji artystycznej. Projekt ma 
charakter edukacyjno – upowszechnienio-
wy, wypełnia lukę w tym kierunku sztu-
ki, będąc także odpowiedzią na potrzeby 
młodego środowiska o twórczych zainte-
resowaniach.
 Warsztaty przewidziane są jako 
cykl pięciu sesji dwudniowych po 10 go-
dzin. Każdemu ze spotkań, oprócz części 
praktycznej, towarzyszą pokazy wideo 
prezentujące fragmenty spektakli i różne 
techniki wybitnych twórców pantomimy, 
tańca współczesnego i teatru ruchu. Pod-
sumowaniem piątej sesji warsztatowej 
będzie pokaz etiud stworzonych przez 
uczestników. Warsztaty poprowadzi Bar-
tłomiej Ostapczuk.
 Finałowy spektakl odbędzie się 
17 maja o godz. 18.00. 

 „BON BON BONJOUR”

 Miejski Dom Kultury we współ-
pracy z Fundacją Rozwoju Międzykul-
turowego EBU zainicjował cykl między-
kulturowych rodzinnych warsztatów 
artystycznych prowadzonych przez fran-
cuskich wolontariuszy EVS. Celem spotkań 
jest wspólne poznawanie Francji poprzez 

bezpośredni kontakt z jej mieszkańcami. 
Charlene z Bretanii oraz Maxime prawie  
z Bretanii w dynamiczny i przyjazny spo-
sób pomagają odkryć ciekawostki doty-
czące swojego kraju.
 W programie warsztatów znajdu-
ją się prace artystyczne, m.in. tworzenie 
tradycyjnych, francuskich dekoracji oraz 
budowanie wieży Eiffle’a z nietypowych 
elementów, kącik francuskojęzyczny, czy-
li gry i zabawy językowe dla małych i dla 
dużych, zagadki i quizy na temat kultury  
i obyczajów Francji.
 Kolejne warsztaty odbędą się  
7 i 21 czerwca. Warsztaty w ramach 
projektu EVS: „SKY IS THE LIMIT 2015” fi-
nansowanego są z programu Erasmus+.

ROZŚPIEWANE PRZEDSZKOLAKI

 15 kwietnia MDK przeżył oblę-
żenie utalentowanych muzycznie przed-
szkolaków. A wszystko to za sprawą Fe-
stiwalu Piosenki Przedszkolnej „Tęczowe 
Nutki”.  
 Na scenie zaprezentowało się 
prawie 250. dzieci reprezentujących  
19 przedszkoli miejskich i gminnych.  
W sumie publiczność obejrzała 40 wystę-
pów. I po raz kolejny potwierdziło się, że 
grupy przedszkolne są doskonale przygo-
towane i bardzo im zależy na jak najlep-
szej prezentacji.
 Jury w składzie Beata Kuśmier-
czyk, Monika Pszkit i Aneta Sęktas po-
stanowiło III miejsce przyznać zespołowi 
„Szósteczki” z Prywatnego Przedszkola 
Mini Raj za piosenkę „Zakochany Pier-
rot”, II miejsce Maksymilianowi Abra-
mowskiemu z Przedszkola Miejskiego nr 
4 za piosenkę „Jak rozmawiać trzeba  
z psem”, I miejsce przypadło „Rozśpie-
wanemu Klubowi Malucha” z Przedszkola 
Niepublicznego Klub Malucha za piosenkę 
„Dzieci na łąkach świata”.  

C’EST SI BON 
 Kolejnym projektem MDK z cy-
klu „Kierunek Francja” był wieczór pio-
senki francuskiej, który odbył się 16 
kwietnia. Spektakl „C`est si bon” był 
spotkaniem z piosenkami pochodzącymi 

nie tylko z ubiegłego wieku, lecz i z tymi  
z epok wcześniejszych. Wykonawcami 
piosenek byli Monika Goździk, świetnie 
śpiewająca aktorka, która przez wiele lat 
z powodzeniem występowała w Kanadzie, 
by teraz powrócić na nasze sceny i Woj-
ciech Machnicki, niezrównany interpre-
tator piosenek „retro”. Przy fortepianie 
– Zbigniew Rymarz – kompozytor, pianista, 
archiwista, kopalnia wiedzy o piosenkach 
oraz młody akordeonista Maciek Klociń-
ski, student Uniwersytetu Muzycznego 
w Warszawie, który swoim śpiewającym 
akordeonem przywołał niepowtarzalny 
klimat znad Sekwany. 
 Przedstawienie podzielone było 
na cztery historyczne części, z których 
każda miała odmienną oprawę scenogra-
ficzną i stosowne do epoki kostiumy.
 Artyści przedstawili zatem  
„berżeretki”, czyli piosenki pseudolu-
dowe z siedemnastego i osiemnastego 
wieku, wspaniałe utwory okresu „Fin de 
siecle`u”, piosenki dwudziestolecia mię-
dzywojennego, okresu wojen i wreszcie 
nowsze, z lat sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia. 
 Tytuł programu był nieco mylą-
cy, bo piosenki były śpiewane po polsku, 
tak jak wykonywano je przez całe pokole-
nia współczesnych polskich wykonawców. 
I chociaż ich autorami są kompozytorzy 
francuscy, albo Polacy tworzący we Fran-
cji, to na naszych scenach królowały ich 
polskie wersje. Często nie wiedzieliśmy 
nawet, że są to piosenki francuskie, koja-
rzyliśmy je raczej z polskimi albo rosyjski-
mi utworami, np. „Dymek z papierosa”, 
„Wiśniowy sad”, „Taka mała” z repertu-
aru Miry Zimińskiej, czy „Titina”, którą 
zwykle śpiewa z aktorami cała widownia. 
Prawdziwą perełką i miłym zaskoczeniem 
dla publiczności była piosenka Edith Piaf 
„Niczego nie żałuję” ze słowami Alicji 
Choińskiej napisanymi dla mężczyzny. 

CUDOWNA LAMPA I ALADYN  
 Historia ubogiego Aladyna, któ-
rego los zostaje odmieniony przez przy-
padkiem znalezioną starą lampę jest 
znanym motywem Baśni tysiąca i jednej 
nocy. Spektakl wystawiony 19 kwietnia  
w MDK powstał na motywach „Klechd se-
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zamowych” Bolesława Leśmiana. Zafascy-
nowane Orientem aktorki stworzyły świat 
pełen zróżnicowanych postaci, przygód  
i wartkiej narracji. Muzyka arabska prze-
niosła widzów w świat nargili, mocnej 
kawy i bardzo słodkiej herbaty, gdzie lu-
dzie bez zbytniego pośpiechu kontemplo-
wali opowiadanie i wysłuchiwanie tysięcy 
opowieści…
 Spektakl w wykonaniu Zamku 
Atlantis - teatru działającego na Zamku 
Królewskim w Warszawie.

LEGALNA KULTURA

            Miejski Dom Kultury zaprosił 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych oraz nauczycieli na warsztaty 
Legalnej Kultury. 
            Kultura to przestrzeń, w której 
żyjemy. To wspólnota, w której twórcy  
i odbiorcy nie istnieją bez siebie nawza-
jem. Fundacja Legalna Kultura działa po 
to, aby uświadomić wszystkim, że sposób 
w jaki korzystamy z kultury ma na nią 
ogromny wpływ. Bez akceptacji społecz-
nej nie będzie możliwości aby legalne 
źródła powstawały. Nie tylko twórcy i pro-
ducenci odpowiadają za ich dostępność, 
legalne źródła będą w sieci wyłącznie 
wtedy, gdy będzie miał kto z nich korzy-
stać.
            Projekt Legalna Kultura promu-
je korzystanie z legalnych źródeł kultury 
oraz buduje wspólnotę odbiorców i twór-
ców w cyfrowej rzeczywistości. Jednym  
z priorytetów projektu jest tworzenie 
Bazy Legalnych Źródeł. 
 Podczas warsztatów uczniowie 
mieli okazje poznać bogactwo Bazy Le-
galnych Źródeł, nauczyć się jak sprawnie 
odróżnić źródła legalne od nielegalnych.

 Warsztaty poprowadzili Izabe-
la Foryś z Fundacji Legalna Kultura oraz 
mecenas Albert Stawiszyński, szef działu 
prawnego Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej.

WSZYSTKO ZAGRAŁO
 Wyjątkowy koncert odbył się 26 
kwietnia w MDK. Na scenie kameralnej 
wystąpiła utalentowana i charyzmatycz-

na Urszula Dudziak. Artystka oczarowała 
publiczność swoim poczuciem humoru, 
dystansem do codzienności, historiami 
o legendach światowego jazzu, muzyce 
oraz niezrównaną energią, która obdarzy-
ła zgromadzoną widownię. Podczas kon-
certu wykonała utwory z pierwszego od 
lat studyjnego albumu „Wszystko gra”,  
w którym jazz miesza się z muzyką z róż-
nych zakątków świata.

Agnieszka Boruta  
fot. z arch. MDK

Miejski Dom Kultury 
ul. Warszawska 173
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: (25) 758-39-17
e-mail: mdk@mdkmm.pl
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W ramach współpracy kulturalnej za-
inicjowanej przez Burmistrza Miasta 
pomiędzy Miastem Mińsk Mazowiecki 
a Centrum Szkoleniowym Żandarme-
rii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim 
dzięki uprzejmości komendanta płk. 
Piotra Płonki odbył się cykl koncertów 
orkiestr miejskich działających przy 
Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia 
im. Konstantego Ryszarda Domagały. 
 
 W nowo oddanej klubowej sali 
widowiskowej zarówno muzycy, wokali-
ści, jak i publiczność mogli poczuć pełny 
profesjonalizm i pozytywne wrażenia. 
Występy zapoczątkowała Miejska Orkie-
stra Dęta, która 15 lutego 2015r. zgroma-
dziła licznych sympatyków na koncercie 
pt. ”Zimowe impresje”. Następnie 7 mar-
ca 2015r. MM Big Band chcąc przy okazji 
uczcić Święto kobiet zaprezentował pol-
skie i zagraniczne szlagiery rozrywkowe 
podczas koncertu o lekko przewrotnym 
i tajemniczym tytule ”Bo z dziewczyna-
mi…”. Z zespołami wystąpili wokaliści  
i zaproszeni goście. Nie zabrakło kwia-
tów dla piękniejszej części publiczno-
ści i słodyczy. Podsumowaniem cyklu był 
występ Miejskiej Orkiestry Kameralnej  
w niedzielne popołudnie 26 kwietnia 2015r. 
pt. „Kiedy zakwitną bzy…” Założyciel or-
kiestry, jej dyrygent i jednocześnie Dyrek-
tor Szkoły – Pan Wenanty Maciej Domagała 
postanowił przełamać sentymentalną kon-
wencję z jakiej słynęły do tej pory kon-
certy orkiestry kameralnej i zaprosił do 
prowadzenia konferansjerki Pana Jacka 
Gawora, znanego artystę śpiewaka rodem 
z Grodziska Mazowieckiego. Wystąpił on  
w amerykańskim, showmenowym sty-
lu, bawił ludzi dowcipem i wykonaniem 
niektórych przebojów. Orkiestra zagrała 
swoje sztandarowe utwory instrumental-
ne, oraz nowe aranże wokalne. Perełką 
wieczoru była wiecznie młoda i koloro-
wa Danuta Stankiewicz, która wykonała 
razem z rozbawioną publicznością swoje 
najbardziej znane piosenki: „Wernisaż”, 
„Złoty pierścionek” oraz „Nie płacz, kiedy 
odjadę”. Ciepłe przyjęcie muzyków i owa-
cje na stojąco, było miodem na serce dy-
rygenta i nagrodą za długie godziny prób.
 Warto dodać, że łącznie we 
wszystkich koncertach na scenie urokli-
wej sali klubu Żandarmerii Wojskowej 
wystąpiło ok. 75 artystów muzyków. Każdy  
z tych zespołów prezentował zróżnicowa-
ny repertuar przeznaczony dla mieszkań-
ców zarówno młodszych jak i tych dojrza-
łych o wyrafinowanym guście muzycznym. 
Mamy nadzieję, że perspektywa dalszej 
współpracy będzie urealnieniem potrzeb 
i pragnień muzycznych wszystkich, którzy 
lubią i doceniają miejskie orkiestry.

MSA, fot. Leszek Siporski. minskmaz.com

Koncerty Szkoły Artystycznej
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„Fantastyczna Biblioteka” 
vol. 3
W dniach 27 – 28 marca 2015 r. już po raz 
trzeci w naszej bibliotece miało miejsce 
wydarzenie pod nazwą „Fantastyczna Bi-
blioteka”, którego organizatorem jest 
Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki 
„Mińska Gildia Fantastyki”. W tym roku, 
zlot fanów fantasy, otworzyło piątkowe 
spotkanie ze znanym pisarzem - Rober-
tem M. Wegnerem, który jest trzykrotnym 
laureatem Nagrody Janusza A. Zajdla. Na-
stępny dzień upłynął pod znakiem plan-
szówek, karcianek i konkursów. Munchkin, 
Wing, Neuroshima Tactics, Pan Lodowego 
Ogrodu, Gra o Tron, Pędzące Żółwie – to 
tylko niektóre z gier, jakie uczestnicy 
mieli okazję w tych dniach poznać i po-
lubić. Wszyscy zgromadzeni w bibliotece 

miłośnicy fantastyki chętnie uczestniczy-
li w konkursie układania wieży z kości  
i w „fantastycznej” wersji teleturnieju 
Jaka to Melodia. Z zapałem malowali rów-
nież figurki goblinów z gry bitewnej Hob-
bit. Dziękujemy „Mińskiej Gildii Fantasty-
ki” i wszystkim uczestnikom za wspaniałą 
zabawę. Jak co roku było… fantastycznie!

Jestem sobie 
przedszkolaczek…
22 kwietnia 2015 r. w bibliotece odbyło się 
spotkanie ze Stanisławą Gujską – autorką 
wielu wspaniałych książek dla dzieci. Pi-
sarka pochodzi z okolic Mińska Mazowiec-
kiego i bardzo chętnie uczestniczy w życiu 
kulturalnym naszego powiatu. Tym razem 
okazją do spotkania w bibliotece była 
wydana niedawno książka „Dzień dobry 

Przedszkolaki”, w której autorka zamie-
ściła wiersze o poszczególnych przedszko-
lach z Mińska Mazowieckiego i okolic. Pod-
czas spotkania dzieci recytowały wierszyki 
i świetnie się bawiły. Stanisława Gujska 
śpiewała maluchom piosenki i zapraszała 
do wspólnej zabawy w pociąg. Ponadto 
zapewniła najmłodszych czytelników bi-
blioteki, że posiadanie książki z wierszem  
o własnym przedszkolu będzie dla każde-
go dziecka miłą pamiątką, do której wra-
ca się po latach z ciepłym wspomnieniem  
i beztroskim uśmiechem.

Spotkanie z Leonardem 
Pietraszakiem
Niedawno wydana książka „Ucho do śle-
dzia” jest zapisem rozmowy Katarzyny 
Madey ze znakomitym i wszystkim dosko-
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nale znanym aktorem – Leonardem Pietra-
szakiem. W ramach promocji tej publika-
cji w naszej bibliotece 23 kwietnia odbyło 
się spotkanie z aktorem, który przez wiele 
osób kojarzony jest głównie z rolą pułkow-
nika Dowgirda z serialu „Czarne Chmury” 
oraz Gustawa Kramerem z kultowego filmu 
„Vabank”. Leonard Pietraszak opowiadał 
o swoich pasjach. Mówił o tym, dlacze-
go nie został bokserem, ani też księdzem  
i z jakich powodów zdecydował się stu-
diować dziennikarstwo. Bo jak sam pod-
kreślał, aktorem został przez przypadek. 
Leonard Pietraszak ma ogromne poczucie 
humoru, na spotkaniu nie zabrakło za-
bawnych anegdot i błyskotliwych żartów. 
W pewnym momencie, ku zaskoczeniu 
publiczności, na sali pojawił się listonosz 
i wręczył aktorowi przesyłkę prosto z Zury-
chu, która zawierała szwajcarskie czeko-
ladki i kartkę z pozdrowieniami. Był także 
czas na zadawanie przez naszą publicz-
ność pytań, zdobywanie autografów oraz 
wspólne zdjęcia i bezpośrednie rozmowy  
z naszym gościem. 

EBU w bibliotece
W kwietniu w bibliotece odbyło się wiele 
wydarzeń zorganizowanych przez wolonta-
riuszy z Fundacji EBU. Miały miejsce dwa 
wieczory międzykulturowe prowadzone 
przez wolontariuszy EVS z pomocą tłuma-
czy. 9 kwietnia, pod hasłem „Hiszpańska 
werbena”, wolontariuszka z Hiszpanii opo-
wiadała o karnawale, kąpielach w pianie 
na ulicach miast i festiwalu „pogrzeb sar-
dynki”. Na gości czekały przysmaki m.in. 
„pan tamaca”. Natomiast 24 kwietnia, 
podczas wieczoru pod nazwą „Niemiecki 
abend”, wolontariuszka z Niemiec opowie-
działa o mentalności mieszkańców Kolonii. 
Uczestnicy spotkania mieli możliwość ude-

korować obraz katedry kolońskiej, a nawet 
spróbować tradycyjnego precla. Obecność 
wolontariuszy z EBU w bibliotece to także 
wielka atrakcja dla naszych najmłodszych 
czytelników. W ramach zorganizowanych 
warsztatów, dzieci robiły recyclingowe gą-
sienice, maski z własnych dłoni, poznały 

również gry i zabawy charakterystyczne 
dla Hiszpanii i Niemiec. Od kwietnia wo-
lontariusze z Fundacji EBU prowadzą indy-
widualne konwersacje dla dorosłych i mło-
dzieży w języku hiszpańskim, niemieckim  
i francuskim. Zapraszamy do zapisów!   

 MBP,  fot. z arch. biblioteki
Zapowiedzi:
• W dniach 8 – 15 maja w bibliotece tradycyj-
nie obchodzimy Tydzień Bibliotek. W tym czasie 
naszą Bibliotekę odwiedzą między innymi Mał-
gorzata Strzałkowska -  autorka wspaniałych 
wierszy dla dzieci i Dariusz Kortko - dzienni-
karz, autor książki o profesorze Relidze. W pro-
gramie Tygodnia Bibliotek znajduje się także 
mnóstwo zabaw dla najmłodszych, a na koniec 
piracki wieczór piżamowy. Szczegóły znajdzie-
cie na naszych plakatach. 
• 16 maja zapraszamy na Noc Muzeów, podczas 
której odbędzie się wystawa „Eksperymentuj!” 
Centrum Nauki Kopernik. Na naszych czytelni-
ków czekać będzie także dodatkowa atrakcja - 
„Kopernik na kółkach”. 
• 30 maja odbędzie się Gala „Aleja Gwiazd Li-
teratury”. W tym roku swoją Gwiazdę odsłoni 
Janusz Głowacki, a na zakończenie wieczoru 
wystąpi zespół Art Color Ballet w spektaklu 
„OKO”. Zapraszamy wszystkich do wzięcia 
udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu oraz do 
uczestnictwa w konkursie plastycznym związa-
nym z twórczością Janusza Głowackiego! 

w
w

w
.m

bpm
m

.pl



22 MIM kwiecień 2015www.minsk-maz.pl

Stabat Mater Dolorosa

29 marca 2015 roku w kościele pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
liczne grono melomanów wysłucha-
ło koncertu zorganizowanego przez 
Mińskie Towarzystwo Muzyczne przy 
wsparciu budżetowym Miasta Mińsk Ma-
zowiecki. Głównym punktem koncertu 
była kompozycja Giovanniego Battisti 
Pergolesiego „Stabat Mater Dolorosa” 
w wykonaniu Chóru Kameralnego Miń-
skiego Towarzystwa Muzycznego, Chóru 
Cantate Domino, Unplugged Orchestra 
oraz solistek. Swoistym preludium do 
tego arcydzieła muzyki baroku były dwa 
chorały gregoriańskie wykonane przez 
zespoły męskie obydwu chórów: „Crux 
Fidelis”, napisany przez św. Wenan-
cjusza Fortunata, żyjącego w VI wieku 
biskupa Poitiers, oraz „Christus factus 
est”, cytat z listu św. Pawła do Filipian 
i również liturgiczna antyfona na dzień 
wykonywania koncertu – Niedzielę Pal-
mową. 

 Kompozytor głównego punktu 
wieczoru był włoskim skrzypkiem i orga-
nistą epoki baroku. Urodził się w Neapo-
lu, z którego konserwatorium muzycznym 
był związany przez całe swoje krótkie ży-

cie. Choć Pergolesi był jednym z twórców 
tzw. opery buffo (opery komicznej), to 
jego nazwisko najczęściej świat kojarzy 
z utworem, jaki zabrzmiał tego wieczoru 
– „Stabat Mater Dolorosa” – Stała Matka 

Boleściwa. Utwór ten został ukończony 
na parę dni przed śmiercią kompozyto-
ra, który całe życie zmagał się z gruźlicą 
i zmarł parę dni przed Wielkanocą roku 
pańskiego 1736 przeżywszy 26 lat. „Stabat 

Mater” to dzieło ascetyczne, zbudowane 
z 12 części. Jest kompozycją na wskroś 
dojrzałą, która stawia przed wykonawcą 
konieczność nie tylko doskonałego wyczu-
cia słowa, ale i nie budzącej wątpliwości 
umiejętności pokreślenia momentów na-
pięcia i końcowego odprężenia. Co cie-
kawe, za czasów Pergolesiego wszystkim 
jego kompozycjom zarzucano zbytnią fry-
wolność i prowokacyjność. Sopran wibru-
jący w części Cuius animam gementem  
w połączeniu z głęboką wymową tekstu 
pokazywał, zdaniem niektórych, zbyt 
wiele. Podobne zarzuty dotyczyły innych 
części tej kompozycji. Tak czy inaczej 
wielu specjalistów od muzyki uważa, że 
muzyka religijna komponowana przez 
Pergolesiego posiada zachwycające, słod-
ko-gorzkie brzmienie, które wywarło swój 
niebagatelny wpływ na muzykę sakralną 
kolejnych dekad. Zaś samo wykonanie 
przez chóry żeńskie, orkiestrę i solistki 
(partia sopranu - Magdalena Schabowska, 
zaś partia altu - Malwina Borkowicz) wy-

warło niesamowite wrażenie na słucha-
jących, którzy nagrodzili wykonawców 
gromkimi brawami. Zostaje życzyć więcej 
takich koncertów, które mogą przybliżyć 
muzykę wielkich mistrzów mińszczanom. 
Te życzenia mogą się rychło spełnić, dla-
tego że wróbelki ćwierkają, że te trzy 
niezastąpione zespoły pracują obecnie 
nad kompozycją naprawdę wysokich lo-
tów... Zainteresowanych zapraszamy 
do śledzenia profilu na Facebooku, tam 
można znaleźć najświeższe informacje 
o wszystkich koncertach organizowanych 
przez Mińskie Towarzystwo Muzyczne. 
(https://www.facebook.com/minskieto-
warzystwo.muzyczne).

tekst: Rafał Ostrowski
zdjęcia: Piotr Gronek

KULTURA
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W marcu zakończyły się rozgrywki I Ligi  
w brydżu sportowym sezonu 2014/2015.  
Dobry wynik w tych rozgrywkach uzyskali 
brydżyści „Mazovii” plasując się ostatecz-
nie na wysokim 5 miejscu. Zajmując po run-
dzie zasadniczej i rozegraniu 30 spotkań  
6 miejsce „Mazovia” w dalszej fazie rozgry-
wek uczestniczyła w rywalizacji systemem 
play-off o awans do ekstraklasy. Po zwycię-
stwie w meczu z ekipą „Skobud” Tarnobrzeg  
w drugim meczu, którego triumfator awan-
sował do ostatniej rundy eliminacji o awans 
do ekstraklasy, „Mazovia” po walce uległa 
silnej drużynie „Elektromontaż” Rzeszów.

Końcowa tabela I Ligi sezonu 2014/2015 przed-
stawia się następująco :
1. Synergia  Lublin – awans do ekstraklasy
2. Hotel Senator Starachowice 
    – awans do ekstraklasy
3. SPS Construction Kielce 
    – awans do baraży o ekstraklasę
4. Elektromontaż Rzeszów – awans do baraży 
o ekstraklasę
5. Mazovia Mińsk Mazowiecki
6. MKS Arnica Przasnysz
7. Petroactiv Piast Skawina
8.Skobud Tarnobrzeg
9. Spójnia Warszawa
10. Senior Katowice
11. Sfora Cibora Kraków
12. Jocker Oświęcim
13. Spectr TST ECB Białoruś / Białystok
14. Czarna Papuga Zwierzyniec – Kraków
15. TS Wisła Kraków
16.Skór-But Łęczna

W drużynie „Mazovii” w minionym sezonie wy-
stępowali Krzysztof Roguski - kapitan drużyny, 
Krzysztof Kulka, Andrzej Ogłoblin, Jan Nadaj, 
Marek Dalecki, Maciej Modrzejewski, Włady-
sław Izdebski, Cezary Przasnek, Jerzy Orzeł, 
Andrzej Potyński, Zbigniew Szostak oraz Kazi-
mierz Samoder.

Tradycyjnie na zakończenie sezonu ligowego, 
MKS „Mazovia” jest organizatorem Otwartych 
Turniejów Par w ramach Grand Prix Mazowsza. 
W bieżącym roku, 15 marca odbył się już XI 
Turniej Par o Puchar Starosty Mińskiego oraz 
VIII Turniej Par o Puchar Burmistrza Miasta 
Mińska Mazowieckiego. Turnieje jak co roku 
przeprowadzono w gościnnych pomieszcze-
niach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im Ka-
zimierza Wielkiego użyczonych brydżystom 
przez wielką sympatyczkę brydża sportowego  
Małgorzatę Beczek Dyrektorkę Zespołu Szkół. 
Tegoroczna rywalizacja miała dodatkowy, uro-
czysty charakter bo odbywała się w roku ob-
chodów 90-lecia Klubu MKS „Mazovia” oraz  
w przededniu 50. rocznicy powstania i zare-
jestrowania w PZBS mińskiej drużyny brydża 
sportowego, która w rozgrywkach B klasy w 
roku 1966 wystąpiła pod szyldem LZS Mińsk 
Mazowiecki. Z uwagi między innymi na dogod-
ny dojazd do Mińska, liczbę miejsc parkingo-
wych, bardzo dobre warunki gry, sprawne  pro-
fesjonalne sędziowanie oraz bufet serwujący 
smaczne i niedrogie posiłki, do Mińska przy-
jeżdża wielu brydżystów o dużych umiejęt-
nościach, legitymujących się wysokimi współ-
czynnikami klasyfikacyjnymi. 

W tym roku nie było inaczej. W pierwszym 
turnieju o Puchar Starosty Mińskiego rywali-
zowało 82 brydżystów, w tym 7 kobiet, 15 ar-
cymistrzów, 13 mistrzów międzynarodowych,  
19 mistrzów krajowych co gwarantowało bardzo 
wysoki poziom rywalizacji.
 
Imprezę otworzyła Małgorzata Beczek Dyrek-
tor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, gospodarz 
obiektu, życząc uczestnikom udanych zagrań, 
trafionych impasów i zajęcia wysokiego miej-
sca. Posłuszni woli Dyrektor puchary Starosty 
za I miejsce wywalczyli Tomasz Paluchowski ar-
cymistrz „Singleton” Warszawa oraz Stanisław 
Stachlewski mistrz międzynarodowy „Bogoria” 
Nadarzyn, II miejsce padło łupem mistrzów mię-
dzynarodowych Piotra Łyczkowskiego i Andrzeja 
Serwacha K2 Raszyn a na najniższym stopniu po-
dium stanęli arcymistrzowie Jan Kandybowicz  
„Czwórka” Warszawa i Kazimierz Wielechowski 
„Singleton” Warszawa.

W tym znamienitym towarzystwie 10 mińskich 
brydżystów wypadło słabo, a najwyższe 13 miej-
sce wśród 41 par wywalczyli Wojciech Piwek  
i Marian Sęk. Sponsorem imprezy była Fundacja 
„Od pokoleń dla pokoleń”  z Warszawy, w której 
imieniu nagrody rzeczowe najlepszym brydżo-
wym parom wręczył dyrektor SK Banku - Spół-
dzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Oddział 
w Mińsku Mazowieckim Tomasz Kołakowski. Fun-
dacja sponsorowała cenne nagrody rzeczowe dla 
najlepszych w obu turniejach za co organiza-
torzy składają sponsorowi serdeczne podzięko-
wania. Kolejny turniej par o Puchar Burmistrza  
w którym rywalizowało 72 zawodników w tym  
6 kobiet, 14 arcymistrzów, 11 mistrzów między-
narodowych, 15 mistrzów krajowych, otworzył 

osobiście Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcin Jakubowski, który życząc wszystkim 
sukcesów, zaprosił na kolejną imprezę w roku 
2016. Życzenia sukcesów najbardziej wzięli  
sobie do serca zdobywcy II miejsca w turnieju 
o Puchar Starosty Mińskiego Piotr Łyczkowski  
i Andrzej Serwach, którzy tym razem zdobyli 
Puchary Burmistrza oraz wartościowe nagro-
dy od Fundacji „Od pokoleń dla pokoleń” wy-
raźnie powiększając swój dorobek trofeów. 
Puchary i nagrody za II miejsce odebrali Anna 
Sarniak Bridge 24 „Warszawa”, jedyna kobieta 
na podium, wielokrotna reprezentantka Polski 
oraz Maciej Dąbrowski SKS Mazovia Warszawa, 
a za III miejsce Sylwester Młynarczuk i Artur 
Rutkowski obydwaj Autostrada Eksploatacja 
Warszawa. Przy wręczaniu  pucharów i nagród 
najlepszym, Burmistrzowi  Miasta, Staroście 
Mińskiemu oraz Dyrektorowi Oddziału Mińskiego 
SK Banku, asystowali: Andrzej Kuć  - Prezes MKS 
„Mazovia”,  Diana Rokicka – Kierownik Wydziału 
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta oraz 
Prezes Ogniska TKKF „Albatros”, współorgani-
zator zawodów - Krzysztof Kulka. Tym razem 
wśród 5 mińskich par najwyżej, na VI miejscu 
sklasyfikowani zostali Tadeusz Piechowicz i Ka-
zimierz Samoder, a na VIII – Andrzej Ogłoblin  
i Jan Nadaj. Zawody sprawnie przeprowadził sę-
dzia państwowy Arkadiusz Ciechomski, a więk-
szość obecnych  w trakcie ceremonii dekoracji 
uczestników rywalizacji otrzymała pamiątkowe 
gadżety, promujące Mińsk Mazowiecki oraz Po-
wiat Mińsk, deklarując jednocześnie przyjazd 
do gościnnego  Miasta za rok, na kolejne turnie-
je o Puchar Starosty i Burmistrza.

Oprac. na podst. materiałów MKS „Mazovia”
fot. z arch.  MKS „Mazovia”

Brydżowe 
remanenty
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KS Barakuda po raz trzeci w edycji 
2014/15 był gospodarzem mińskiego 
Grand Prix w pływaniu. W kwietniową 
niedzielę na terenie naszego basenu 
stawiło się 217 zawodników z 13 klu-
bów sportowych Mazowsza. 

Rywalizowali zawodnicy ze szkól podsta-
wowych i gimnazjalnych w trzech katego-
riach wiekowych. Dzięki obecności licznej 
publiczności, panowała wspaniała rodzin-
na atmosfera.  Nasi pływacy poprawiali 
swoje rekordy życiowe i zdobywali miej-
sca w rankingu. Na wyróżnienie zasługują 
nasi medaliści:

Radek Marczak (złoto 50 m dowolny, sre-
bro - 100m styl klasyczny)

Mistrzostwa 
w tenisie 
stołowym
W dniu 18 kwietnia 2015 w jak zwy-
kle gościnnej Szkole Podstawowej  
nr 5 przy ul. Małopolskiej odbyły się  
41 Mistrzostwa Mińska Mazowieckie-
go w tenisie stołowym. Impreza bę-
dąca jednocześnie podsumowaniem 
cyklu grand prix w tenisie stołowym 
była również uświetnieniem obchodów 
90-lecia MKS Mazovia. 

W sobotni poranek na starcie stawiło się 
61 śmiałków, którzy rywalizowali w czte-
rech kategoriach: szkoły podstawowe, 
gimnazjalne, open do lat 50 i open po-
wyżej lat 50, a wyniki przedstawiają się 
następująco:

Kategoria szkoły podstawowe:
- Jakub Brzezik,
- Tobiasz Perkuć,
- Maciej Kosyl.

Kategoria szkoły gimnazjalne:
- Maciej Adamiak,
- Wiktor Gajowniczek,
- Michal Gołębiewski.

Kategoria do lat 50:
- Mateusz Majszyk,
- Damian Wróbel,
- Marcin Cabaj.

Natalia Kuć (złoto 100m, dowolny),
Mikołaj Komorek (srebro 200m, zmienny),
Mikołaj Kupidura (brąz 100m, dowolny),
Wojtek Tomusiak (brąz 100m, klasyczny).
Nasza sztafeta mieszana 12x50m stylem 
dowolnym zajęła drugie miejsce.

Szczególne pochwały należą się Natalii 
Kuć i Radkowi Marczakowi za zdobycie ty-
tułów najlepszych zawodników w swoich 
kategoriach.

Już za tydzień mińscy pływacy wyjeżdża-
ją do Garwolina na kolejną rundę Mityngu 
Pływackiego. Trzymamy kciuki !

Anna Komorek
fot. z arch.  KS Barakuda

Grand Prix w Pływaniu
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W niedzielę 12.04.2015 r. w Legio-
nowie miała miejsce pierwsza edycja 
Maratonów Kolarskich „SK-Bank Ma-
zovia Marathon”. W słoneczne przed-
południe niemal 1400 zawodników 
postanowiło zmierzyć się z trasą po-
prowadzoną tradycyjnie w urokliwych 
Lasach Chotomowskich. Na linii startu 
pojawiło się 6 młodych zawodników  
z Klubu Kolarskiego V-MAX Mińsk Mazo-
wiecki. Dzieci i młodzież z mińskiego 
MOSiR-u powoli i rozważnie wchodzi-
ły w obecny sezon, pierwsze występy 
traktując treningowo. Tym bardziej 
cieszą obecne wyniki i aktualna dyspo-
zycja młodych kolarzy bowiem „szczyt 
formy” jest zaplanowany na później-
sze, najważniejsze krajowe imprezy 
mistrzowskie.

Na legionowskiej trasie młody V-MAX pokazał 
się z niezłej strony. Młodziutka Zuzia Sierhej 
na 6-kilometrowym dystansie pewnie sięgnę-
ła po pierwsze miejsce bardzo wyraźnie po-
konując rywalki. Na nieco dłuższym dystansie 
23 km klasę pokazała utytułowana Ewelina 
Nowak która zajęła 2 miejsce. Na tym samym 
dystansie o podium otarli się też Iza Wier-
cioch i Kuba Soszka. 

Tymczasem w czwartek 9.04.2015 r.  
o godz. 17:30 w Mińsku Mazowieckim miała 
miejsce inauguracja kolarskiego sezonu szoso-
wego w powiecie mińskim.

Ruszyły cotygodniowe „Szybkie Czwartki Ko-
larskie” organizowane od kilku lat przez Klub 
Kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki. Cztery pę-
tle 32-kilometrowej trasy biegnącej szosa-
mi Chmielewa, Marianki, Zakola i Barczącej  
w zeszłym sezonie gościły wielokrotnie naj-
szybszych kolarzy z Mazowsza. Tym razem zje-
chali się rządni ścigania reprezentanci Garwo-
lina, Halinowa, Sokołowa Podlaskiego, Pilawy, 
Sulejówka i Mińska Mazowieckiego. Pierwsze 
sprinterskie starcie najlepiej rozegrał Mateusz 
Mikulski (najnowszy nabytek K.K V-MAX) przed 
Kamilem Zarębą (GSK „Horyzont”-Garwolin) - 
obaj kat.17-29 lat. Trzecie i czwarte miejsce 
zgarnęli Mastersi - kat. 30 lat i więcej -Ja-
cek Tomkiewicz (V-MAX) i Marcin Lirski (K.K. 
”Cyklon” Sulejówek).

Wiosenna aura nie dała też możliwości od-
poczynku dla szosowej elity mińskiego Klubu 
V-Max. Pod Rawą Mazowiecką w miejscowości 
Adamowice podczas cyklicznej mocno obsadzo-
nej imprezy pod oryginalną nazwą „Szosoman-
nja”  ścigało się naszych dwóch szosowców. 
Mateusz Mikulski był trzeci a Krzysztof Kryczka 
zajął najmniej lubiane - czwarte miejsce.

Sezon kolarski 2015 rozkręca się na dobre, 
a kalendarz startów napięty jest maksymalnie. 
Większość podopiecznych trenera Jacka Tom-
kiewicza nie będzie miała wolnych weekendów 
z uwagi na wyścigi wyjazdowe na terenie kra-
ju. Ambicji i chęci do walki mińskim kolarzom 
nigdy nie brakowało. Wielokrotnie pokazywa-
li, że potrafią wygrywać nawet z najsilniej-
szymi rywalami. Z powodzeniem stawali też  
w szranki z zawodowcami. Niedawno skończy-
li żmudne, zimowe przygotowania do sezonu 
i niebawem nadejdzie czas aby zweryfikować  
czy praca została wykonana jak należy.

Więcej kolarskich wieści dostępnych jest na 
klubowej stronie www.vmaxkolarz.pl oraz na 
stronie FB.

Jacek Tomkiewicz, fot. z arch. V-MAXu

Pracowity weekend V-MAXuKategoria powyżej lat 50:
- Stanisław Trzpioła,
- Mirosław Krusiewicz,
- Zbigniew Odalski.
 
Warto zwrócić szczególną uwagę na ry-
walizację kategorii open. Dwaj młodsi 
zawodnicy z czołówki to reprezentanci 
MKS Mazovia, którzy jak dotychczas są 
zazwyczaj niepokonani w turniejach 
MOSiR, a ich umiejętności to praw-
dziwy majstersztyk. Kategoria open 
powyżej lat 50 to również stojący na 
wysokim poziomie mecz finałowy Trzpio-
ła-Krusiewcz 3:2. Najlepszą kobietą mi-
strzostw została Aneta Janisiewicz.

Zawodnicy zostali nagrodzeni pucha-
rami oraz cennymi nagrodami rzeczo-
wymi, które wręczyli Dyrektor MOSiR 
Robert Smuga oraz Dyrektor Departa-
mentu Edukacji Publicznej i Sportu w 
Urzędzie Marszałkowskim Mirosław Kru-
siewicz.

Tradycją jest, iż podczas Mistrzostw 
Mińska Mazowieckiego następuje rozda-
nie nagród najlepszym zawodnikom cy-
klu Grand Prix (29.11, 20.12 2014 oraz 
31.02, 28.02, 28.03 2015). Najlepszą 
ósemką spośród 41 startujących okazali 
się:
Damian Wróbel,
Mateusz Majszyk,
Aneta Janisiewicz,
Bartosz Jaworski,
Krzysztof Krusiewicz,
Zbigniew Odalski,
Janusz Konstanty,
Jacek Popis.
Najlepszą kobietą cyklu Grand Prix została 
Aneta Janisiewicz.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za-
wodnikom za razem spędzony czas i ry-
walizację w duchu fair play, a Pani Ewie 
Szczerbie za pomoc w organizacji turnie-
jów – możemy na nią liczyć od kilku lat,  
nasza współpraca układa się wzorowo. 

Do zobaczenia w październiku na na-
stępnym turnieju grand prix w tenisie 
stołowym!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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W sobotę, 11 kwietnia byliśmy świadkami  
II edycji Mińskiej Gali Mieszanych Sztuk Walk 
Grappler Night. Po raz kolejny impreza odby-
ła się w hali sportowej w ZSM nr 1 przy ulicy 
Kopernika 9 w Mińsku Mazowieckim. Organi-
zatorami  wydarzenia byli: Klub Walki Grap-
pler, MKS MMA TEAM oraz Miejski Ośrodek  
Sportu i Rekreacji  w Mińsku Mazowieckim.

Gala odbyła się pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina 
Jakubowskiego oraz Starosty Mińskiego Anto-
niego Jana Tarczyńskiego. Honorowy patronat 
medialny objął Tygodnik Lokalna.

Podczas imprezy odbyła się zbiórka pieniędzy 
na leczenie Patrycji Beredy podopiecznej Fun-
dacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Wolontariu-
szom udało się uzbierać prawie 1000 zł.

Organizatorzy Ewelina i Marcin Frankiewicz 
wręczyli także już II Nagrodę Grapplera dla 
zasłużonego sportowca, którą otrzymał Adam 
Żukowski – od lat przyczyniający się czynnie  
do propagowania sztuk walki, prowadząc sek-
cję w ju-jitsu w Rudzie k/Dębego Wielkiego.

Gośćmi honorowymi widowiska byli Tomasz 
Drwal – zawodnik  KSW i UFC oraz Marek Pio-
trowski, mistrz świata w kickboxingu. Niespo-
dziankę sprawił Paweł Nastula – mistrz olimpij-
ski, który pojawił się na gali. Mieliśmy zaszczyt 
gościć także Zbigniewa Górskiego Prezesa Pol-
skiego Związku Bokserskiego.

W przeddzień gali w Mjuzik Pub odbyła się po 
raz pierwszy w naszym mieście konferencja 
prasowa i oficjalne ważenie zawodników.

Walki toczyły się w ringu, karta walk zawie-
rała w sumie 11 pojedynków. Zawodnicy sto-
czyli pojedynki w formułach : MMA, K1 oraz  
w BOKSIE.

Miński Klub Walki Grappler reprezentowa-
li: Marcin Gałązka, Sebastian Rawski, Kamil  
Kublik oraz debiutantka Krysia Iwanow.

Cała czwórka mińskich Grapplerów zwyciężyła 
w swoich pojedynkach.

A oto jak przedstawiają się wyniki:

Walka wieczoru:
73 kg: Marcin Gałązka pokonał Arkadiusza 
Ozioro przez TKO (seria ciosów) w 1 rundzie.

Pozostałe walki zawodowe:
77 kg: Krzysztof Drwal pokonał Damiana Ma-
jewskiego przez poddanie (duszenie zza ple-
ców) w 1 rundzie,
75 kg: Daniel Chrzanowski pokonał Artura Gło-
wackiego przez poddanie (duszenie zza ple-
ców) w 2 rundzie,
84 kg: Sebastian Rawski pokonał Huberta  
Jaszczuka przez TKO (poddanie narożnika)  
w 3 rundzie,
+91 kg: Jakub Tarczewski pokonał Pawła Echle-
ra przez decyzję – pojedynek bokserski.

Walki amatorskie:
77 kg: Alan Czajkowski pokonał Vahe Movsisy-
ana przez jednogłośną decyzję,
95 kg: Rafał Jastrzębski pokonał Tomasza Li-
tewnickiego przez jednogłośną decyzję – K-1,
56 kg: Krystyna Iwanow pokonał Dominikę Sko-
łorzyńską przez jednogłośną decyzję,

63 kg: Kamil Kublik pokonał Michała Piotrow-
skiego przez jednogłośną decyzję, 
75 kg: Daniel Strzemiński zremisował z Piotrem 
Bielakiem po 3 rundach,
67 kg: Robert Fliszkiewicz pokonał Michała 
Gryszkiewicza przez jednogłośną decyzję.

W imieniu organizatorów MKS MMA TEAM oraz 
KLUBU WALKI GRAPPLER składamy serdeczne 
podziękowania dla wszystkich uczestników 
naszego  wydarzenia. Bardzo dziękujemy wła-
dzom Miasta i Starostwu Powiatowemu, współ-
organizatorowi – MOSiR.

Wszystkim sponsorom: Majsterpol, Cartpoland, 
Mirosławowi Lesińskiemu, Akpol i Andrzejowi 
Kuciowi, Firmie Asaj, Przedsiebiorstwu Agmar 
Dachy, Zakładowi Remontowo - Budowlanemu, 
Zbigniewowi Wocialowi, Mjuzik Pub, SK-Bank, 
Przedsiębiorstwu Partner, Mexican Grill Bar 
Piri Piri, Iguana, Bona Dea, Topaz, zawodnikom  
i trenerom, całej obsłudze: Qdeł, DJ Karol, 
Dorocie Kaczorek, Piotrowi Gańko, Rafałowi 
Gałązce, Ekipie Grapplera, Arturowi Tkaczowi  
i Karolinie Komorowskiej, Zespołowi tanecz-
nemu LA FLACA i Jakubowi Chocholskiemu, 
ekipie z ZSM nr 1,  Adamowiowi Cichoniowi  
i Andrzejowi Soćko, pięknym Ring Girls: Ewe-
linie Godleś, Michalinie Juszczyk i Magdalenie 
Szubie.

Wszystkim, którzy pomagali nam w organizacji 
-  nie sposób wymienić ich wszystkich osobno  
– jesteście super drużyną!

Dziękujemy Wam, Drodzy Kibice i Pasjonaci 
sztuk walk, dla Was tworzymy to widowisko  
i dzięki Wam ono powstaje i istnieje! Hala wy-
pełniona po brzegi jest dla nas dowodem na to, 
żeby dalej pracować i przygotowywać kolejne 
edycje.

Oficjalnie zapraszamy  na kolejną, trzecią 
odsłonę tego wydarzenia Grappler Night 3  
- jesienią!

Organizatorzy
fot. z arch. UM MM i Leszek Siporski

Druga Gala Grappler Night za nami
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Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25

boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl
Pracujemy:
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. od 8.00 do 16.00
- w środę w godz. od 8.00 do 17.00
- w piątek w godz. od 8.00 do 15.00

Burmistrz Miasta lub Zastępca Bur-
mistrza 
w środy od godz. 12.00 do 17.00 
w każdą pierwszą środę miesią-
ca przyjmowani są interesanci w 
sprawach związanych z gospodarką 
mieszkaniową

Kasa Urzędu Miasta czynna jest: 
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. od 8.00 do 15.15
- w środę w godz. od 8.00 do 16.15
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.15

MKRPA INFORMUJE

INFORMACJA

Stosownie do art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  
z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) - informuję, że na dzień 30 czerwca 2015 r. ogłosiłem trzeci przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu Nr 1970 o powierzchni 425 m2  położonej  w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa  
Piłsudskiego 2, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą  Nr SI1M/00117031/4, własność Miasta Mińsk Mazowiecki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta przewidziana do sprzedaży nieruchomość leży  
w terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo wielorodzinne i intensywne mieszkalnictwo jednorodzinne, jako przeznaczenie 
podstawowe, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Powyższe ogłoszenie podano do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biule-
tynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na terenie Miasta w sposób zwy-
czajowo przyjęty.

/-/ Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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Z MIEJSKICH INWESTYCJI

Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej nr 6 
 
 W 2015 r zostanie wykonane odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 6. Wody opadowe z płaszczyzny dachowej 
odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej w ul. Dźwigowej i w ul. Gen. K. Sosnkowskiego. Planowany termin zakończenia 
robót sierpień 2015 r. 

Przebudowa Miejskiej Szkoły Artystycznej wraz z budową sali koncertowej
 
 W dniu 17.04.2015 r. Miasto Mińsk Mazowiecki podpisało umowę z konsorcjum firm Nafibud S.A i Elpromont sp. z o.o.  
o dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Miejskiej Szkoły Artystycznej wraz z budową sali koncertowej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Armii Ludowej 23”.

Trwają prace związane z budową placu zabaw przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56
 
 Projekt placu zabaw, na zlecenie Miasta opracował mgr inż. Jacek Bakuła, STUDIO PROJEKT Pracownia Projektowa  
w Mińsku Mazowieckim, zaś wykonawcą robót jest Pan Mirosław  Derkacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Derkacz 
Mirosław GARDEN DESIGNERS z siedzibą w Lublinie. Z placu zabaw będą mogły korzystać dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Zakres robót obejmuje:
• wykonanie ogrodzenia panelowego,
• wykonanie nawierzchni bezpiecznej  na obszarze 202,46 m2,
• dostawę i  montaż urządzeń: równoważni wiszącej, piramidy wiszącej, huśtawki - gniazdo, urządzenia wspinaczkowego, ze-

stawu sprawnościowego,
• zamontowanie tablicy z regulaminem,
• montaż ławek oraz koszy na śmieci.

Planowany termin zakończenia robót o wartości ok. 93 tys. zł – 30 kwietnia 2015 r.
Szacowany koszt realizacji inwestycji – 92 736,16 zł brutto.
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Przebudowa boiska sportowego przy ulicy Budowlanej

 W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa nawierzchni istniejącego boiska. Boisko będzie dostosowane do 
gry w piłkę nożną oraz rugby. Nowe boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej zostanie wyposażone w system drenażu. Boisko 
będzie wyposażone w stałe bramki o wymiarach 7,32 x 2,44 m i demontowalne bramki do rugby. Za bramkami piłkochwyty  
o wysokości 6 m.
 Wokół boiska wykonana zostanie bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Bieżnia okrężna będzie czterotorowa a prosta 
sześciotorowa. W północnym zakolu skrót do biegów z przeszkodami z rowem z wodą, zeskocznia do skoku w dal i trójskoku oraz 
rzutnia do pchnięcia kulą.
 W południowym zakolu skocznia do skoku wzwyż. Bieżnia będzie posiadała po zewnętrznym obwodzie pas bezpieczeń-
stwa szerokości 1 m. Również dla bezpieczeństwa użytkowników projektowane chodniki i trybuny oddzielone będą od bieżni 
barierami wysokości 120 cm.
 Na skarpie, po zachodniej stronie głównej areny zaprojektowano czterorzędową, odkrytą trybunę dla 316 widzów.
Ze względu na kolizję bieżni ze skarpą ziemną znajdującą się po jej wschodniej stronie, przewidziano częściową rozbiórkę  
nasypu. Pozostawiona część skarpy zostanie zabezpieczona murem oporowym.
 Cały zespół będzie oświetlony. Wykonane zostaną również nowe chodniki i podjazdy.

Wydział Inwestycji UM, fot. z arch. UM MM

Z MIEJSKICH INWESTYCJI
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Informacja o dyżurach 
Przedszkoli Miejskich 

w okresie wakacji 2015

1 - 10 lipca 2015r.
– Przedszkole Miejskie Nr 2 
  ul. Rodziny Nalazków 3
– Przedszkole  Miejskie Nr 5 
  ul. Konstytucji 3 Maja 11

Do PM Nr 2 w pierwszej kolejności 
przyjmowane będą dzieci uczęsz-
czające do PM Nr 2, 4 i 6, 
a do PM Nr 5 – uczęszczające do PM 
Nr: 1, 3, 5.

13 - 31 lipca 2015r.
– Przedszkole Miejskie 
  Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10
– Przedszkole Miejskie Nr 6 
  ul. Warszawska 250/81

Do PM Nr 3 w pierwszej kolejności 
przyjmowane będą dzieci uczęsz-
czające do PM Nr 1, 3 i 5, 
a do PM Nr 6 – uczęszczające do PM 
Nr: 2, 4 i 6.

3 - 14 sierpnia 2015r.
– Przedszkole Miejskie Nr 1 
  ul. Kościuszki 22
– Przedszkole Miejskie Nr 4 
  ul. Tuwima 2

Do PM Nr 1 w pierwszej kolejności 
przyjmowane będą dzieci uczęsz-
czające do PM Nr: 1, 3 i 5, 
a do PM Nr 4 – uczęszczające do PM 
Nr 2, 4 i 6.

Zainteresowani rodzice dzieci 
uczęszczających w roku szkolnym 
2014/2015 do Przedszkoli Miejskich 
wszelkie formalności dotyczące za-
pisu dziecka załatwiają bezpośred-
nio w dyżurującej placówce.

Zapraszam do skorzystania z ofe-
rowanych przez przedszkola usług 
opiekuńczo – wychowawczych  
w okresie wakacyjnym.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski
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