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Marcin Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Jak co roku magia świąt Bożego Narodzenia puka do drzwi naszych domów.
Dookoła nas rozkwitają radość, ciepło, miłość i optymizm.

 Z tej okazji w imieniu swoim oraz radnych Rady Miasta pragnę złożyć świąteczne 
życzenia wszystkim mieszkańcom Mińska Mazowieckiego.
 Niech pod  rodzinnym dachem nie zabraknie światła świecy, ciepła rodzinnej atmosfe-
ry i spełnienia najskrytszych marzeń.
 Niech wszystkie dni w nowym 2017 roku będą tak piękne i szczęśliwe, jak ten jeden 
wigilijny wieczór.
 Niech uśmiech naszych dzieci rozpłomienia serca, dając nadzieję na lepsze jutro,  
na lepszy każdy nadchodzący dzień.
 A atmosfera tych szczególnych świąt niech wzmocni w nas 
więzy rodzinne i przyjacielskie. Tego Państwu życzy:
 
Marian Makowski 
Przewodniczący Rady Miasta 
- w imieniu swoim 
i Radnych Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu 
radości, ciepła i spełnienia wszystkich marzeń.
 Aby wszystkie dni  w nadchodzącym Nowym Roku 
były tak wyjątkowe jak wigilijny wieczór.
 
 Wesołych Świąt!
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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.

		 Na	 ostatniej	 sesji	 rada	 miasta	 przyjęła	 Gminny	
Program	Rewitalizacji	dla	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	do	roku	
2025.	Jest	to	kompleksowa	strategia	działania	na	rzecz	wy-
prowadzenia	ze	stanu	kryzysu	i	degradacji	zdiagnozowanych	
obszarów	miejskich.	Program	rewitalizacji	będzie	stanowił	
podstawę	 dla	 działań	 społecznych,	 edukacyjnych,	 kultu-
ralnych	i	 inwestycyjnych	podejmowanych	na	rzecz	miesz-
kańców	 zagrożonych	 szeroko	 rozumianym	 wykluczeniem	
społecznym.	 Program	 ten	 ma	 fundamentalne	 znaczenie		
z	punktu	widzenia	pozyskiwania	środków	unijnych	na	rewi-
talizowanych	obszarach.	Jednak	przede	wszystkim	będzie	
służył	rozwiązywaniu	różnego	rodzaju	problemów	społecz-
nych	występujących	w	naszym	mieście.

	 W	ubiegłym	miesiącu	miałem	ogromną	przyjemność	otworzyć	I	posiedzenie	
Miejskiej	Rady	Seniorów	w	Mińsku	Mazowieckim.	Ta	 inicjatywa,	z	którą	kilkanaście	
miesięcy	temu	wystąpiły	Miński	Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	i	 inne	organizacje	se-
nioralne,	zaowocowała	powołaniem	pierwszej	w	naszym	powiecie	Rady	mającej	zaj-
mować	się	sprawami	osób	starszych.	Przewodniczącą	Rady	Seniorów	na	I	kadencję	
została	wybrana	Wanda	Rombel,	której	pragnę	jeszcze	raz	serdecznie	pogratulować.
	 Pierwszy	etap	prac	rekultywacyjnych	w	parku	miejskim	można	uznać	za	za-
kończony.	Nowy	jaz	na	rzece	Srebrnej	wraz	z	oświetloną	urokliwą	kładką	dla	pieszych,	
nowe	chodniki	oraz	mostek	prowadzący	do	pałacu	od	kilku	dni	służą	już	mińszcza-
nom.	 Wraz	 z	 nadejściem	 wiosny	 rozpocznie	 się	 kolejny	 front	 robót	 obejmujących	
praktycznie	cały	park	miejski.	Dzięki	pozyskanym	środkom	europejskim	zielone	płuca	
miasta	zyskają	odmieniony	wizerunek	i	wzbogaconą	funkcjonalność.	Prosimy	o	cier-
pliwość	i	wyrozumiałość	podczas	prowadzonych	prac.	Po	ich	zakończeniu	wszyscy	
odczujemy,	że	warto	poczekać,	aby	cieszyć	oko	mińskim	parkiem	podczas	 rodzin-
nych	spacerów.
	 Po	raz	pierwszy	w	historii	miasta	miałem	okazję	przyznać	stypendia	utalento-
wanej	sportowo	mińskiej	młodzieży.	W	grupie	tej	znaleźli	się	zawodnicy	takich	dyscy-
plin	jak:	warcaby,	piłka	nożna,	koszykówka,	czy	szybownictwo.	Wszystkim	serdecznie	
gratuluję!
	 Zbliżają	 się	 Święta	 Bożego	 Narodzenia.	 W	 świąteczny	 nastrój	 wprowa-
dzają	 nas	 iluminacje,	 wśród	 których	 pojawiły	 się	 nowe	 instalacje	 w	 parku	 i	 na		
ul.	Bulwarnej.		
	 W	czwartek,	22	grudnia,	o	godz.18.00	organizujemy	po	raz	pierwszy	w	na-
szym	mieście	Wigilię	Miejską.	Zapraszam	wszystkich	na	Plac	Stary	Rynek,	gdzie	żywa	
szopka,	wspólne	kolędowanie	oraz	świąteczny	poczęstunek	przygotowany	przez	miń-
skich	restauratorów	to	tylko	część	atrakcji	z	wydarzenia,	którego	w	naszym	mieście	
jeszcze	nie	było.

Kartki świąteczne, wykorzystane na okładce gazety, 
wykonano na podstawie prac Alicji Górskiej i Patryka 
Zawady, laureatów konkursu plastycznego na kartkę 
świąteczną dla Miasta Mińsk Mazowiecki.
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Stypendia otrzymali zawodnicy: 

Białowąs Aleksy, Ciupak Oskar, Dźwigała 
Jakub, Kadir Ahmed, Krupieńczyk Daniel, 

Burmistrz Miasta 
wręczył nagrody i stypendia sportowe

Martyniuk Adrian, Piętka Marcel, Popo-
wski Mateusz, Prejzner Jakub, Siedlikow-
ski Jakub, Skup Kacper, Ślązek Jakub, 
Zabiega Artur.

7 listopada, podczas XXI sesji Rady Mia-
sta Mińsk Mazowiecki burmistrz miasta 
Marcin Jakubowski wraz z prezydium 
Rady Miasta wręczył nagrody i stypen-
dia za osiągnięte wyniki sportowe.

 Na podstawie zapisów Uchwa-
ły Nr XVII.184.2016 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie zasad, trybu przyznawania  
i pozbawiania oraz rodzajów i wyso-
kości stypendiów sportowych, nagród  
i wyróżnień dla osób fizycznych za osią-
gnięte wyniki sportowe przyznał nagro-
dę w wysokości 1200 złotych dla Natalii 
Sadowskiej reprezentującej Miejski Klub 
Sportowy „Mazovia” – sekcja warcaby, za 
zajęcie I miejsca w mistrzostwach świata.
 Pani Natalia jest pierwszą  
Polką, która została mistrzynią świata 
w warcabach. Tytuł ten zdobyła w Kar-
paczu, pokonując 56 : 28 pochodzącą  
z Białorusi reprezentantkę Holandii Olgę 
Kamyszlejewą dwa dni przed regulamino-
wym końcem pojedynku.
 Zawodnicy reprezentujący UKS 
„Probasket” otrzymali stypendia w wy-
sokości po 200 złotych na okres dwóch 
miesięcy za zwycięstwo w rozgrywkach 
wojewódzkich i awans do Mistrzostw Pol-
ski U-14 mężczyzn w koszykówce.
 W klasyfikacji końcowej Mi-
strzostw Polski zajęli ósme miejsce na 
32 drużyny sklasyfikowane. Trenerem tej 
drużyny jest Łukasz Sawicki, a prezesem 
Klubu Sylwester Oszako.
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 Piłkarze MKS „Mazovia” uczest-
niczą w rozgrywkach województwa ma-
zowieckiego i zakończyli rundę wiosenną 
na pierwszy miejscu. W swoim debiucie 
w tych rozgrywkach zajęli drugie miejsce  
i uczestniczyli w barażach o awans do trze-
ciej ligi. Z tego tytułu otrzymali stypendia 
sportowe: Biesiada Konrad, Dębała Paweł, 

Gańko Alan, Góras Mateusz, Kowalczyk 
Marcin, Matak Dawid, Noiszewski Karol, 
Smodarek Kacper, Smuga Daniel, Staska 
Szymon. Trenerem drużyny jest Robert 
Gójski, a Prezesem Klubu  Andrzej Kuć.
 Stypendium sportowe otrzymał 
zawodnik Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, 
mińszczanin, który zakwalifikował się do 

44. Szybowcowych Mistrzostw Polski 
Juniorów, a Międzynarodowa Federacja 
Lotnicza FAI przyznała mu Srebrną Odzna-
kę Szybowcową. Wiktor Czubski był nie-
obecny podczas sesji, gdyż uczestniczył  
w zgrupowaniu. (red.)

fot. z arch. UM MM

11 listopada br. miały miejsce uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości, na które złożyły się uroczystości  
na Placu Stary Rynek, Msza Święta za Ojczyznę i mieszkańców naszego miasta oraz koncert patriotyczny Leszka Wójtowicza.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

fot. z arch. UM MM



6 MIM listopad 2016www.minsk-maz.pl

Z ŻYCIA MIASTA

W poniedziałek, 5 grudnia, na konferen-
cji prasowej w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej burmistrz Marcin Jakubowski 
oraz wicemarszałek województwa Elż-
bieta Lanc przekazali bardzo dobrą dla 
mieszkańców wiadomość. Miasto Mińsk 
Mazowiecki otrzymało zwrot części na-
kładów poniesionych na budowę nowej 
siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej 
i Biblioteki Pedagogicznej w kwocie  
4 462 144,78 zł! Pieniądze te znalazły się 
na miejskim koncie w piątek, 2 grudnia, 
a wydarzenie to jest o tyle wyjątkowe,  
że inwestycję przekazano mieszkańcom 
do użytku w 2010 roku, natomiast po-
nowne możliwości złożenia wniosku o 
dofinansowanie pojawiły się dopiero rok 
temu.
 
 Inwestycję zrealizowano w ca-
łości ze środków własnych Miasta, przy 
wsparciu Województwa Mazowieckiego, 
które pokryło koszty dotyczące Biblioteki 
Pedagogicznej (filii Biblioteki Pedagogicz-
nej w Siedlcach). W październiku 2015 
roku pojawiła się możliwość uzyskania 
zwrotu części poniesionych nakładów. 
Ogłoszono nabór propozycji projektów 
do umieszczenia na liście rezerwowej 
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych 
Projektów Kluczowych RPO WM 2007-
2013. Mimo bardzo krótkiego terminu 
na złożenie Zgłoszenia, Burmistrz Miasta 
podjął decyzję o przygotowaniu wszyst-
kich niezbędnych dokumentów i zgłosze-

niu zrealizowanej inwestycji. W grudniu 
2015 roku decyzją Zarządu Województwa 
Mazowieckiego projekt Miasta pn. „Bu-
dowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej wraz 
zagospodarowaniem terenu przy Placu 
Kilińskiego w Mińsku Mazowieckim” zo-
stał ujęty w ramach listy rezerwowej Dzia-
łania 6.1 Kultura Indykatywnego Wykazu 
Indywidualnych Projektów Kluczowych 
dla RPO WM 2007-2013. W trybie pilnym 
przygotowywano wszystkie niezbędne 
dokumenty. Ocena złożonego wniosku 

Miliony dla miasta!
o dofinansowanie oraz przeprowadzenie 
kontroli projektu umożliwiły podpisanie 
umowy warunkowej, a w konsekwencji 
złożenie wniosku o płatność.
 W trakcie konferencji prasowej 
wicemarszałek Elżbieta Lanc zachęcała 
NGO-sy do aplikowania w Urzędzie Mar-
szałkowskim o niewielkie granty z zakresu 
spraw społecznych, kultury i sportu. Pod-
kreśliła również duże korzyści, jakie mogą 
płynąć z faktu uchwalenia przez Radę 
Miasta miejskiego planu rewitalizacji. 
Jak zaznaczyła pani marszałek – Otwiera  
to przed wami ogromne możliwości. Dy-
rektor Elżbieta Sieradzińska przypomnia-
ła, że MBP ma już ponad 15 tys. czytel-
ników oraz jest organizatorem ponad 
300 imprez kulturalnych rocznie! – Na 
początku 2016 roku już wiedzieliśmy, że  
z naszym projektem dzieje się dobrze – 
mówił burmistrz Jakubowski. – Dostaliśmy 
się na listę rezerwową i oczekiwaliśmy 
na wniosek o płatność. Kwota 4,5 mln zł  
to tak duży zastrzyk gotówki, że postawił 
na mocnych nogach budżet naszego mia-
sta na 2017 rok.
 Ostatnich 6 lat pokazało jak 
wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych 
można organizować w tym funkcjonalnym  
i nowoczesnym budynku. Dlatego fakt 
pozyskania tak dużej kwoty dofinanso-
wania jest sukcesem, który nie zdarza się  
w wielu samorządach. (red.)

fot. z arch. UM MM

Uwaga użytkownicy parkowej górki!
 W związku z przystąpieniem do rekultywacji miejskiego parku zaorana została polanka tuż przy górce, z której korzystają 
Państwo zimą wraz z dziećmi. Bardzo prosimy o ostrożność przy zjeżdżaniu na sankach. Pod warstwą śniegu znajdują się zaorane 
bryły ziemi. Orka ta była wymagana, aby na wiosnę kontynuować wprowadzanie zmian w parku. Prosimy Państwa o cierpliwość. 
Wkrótce wspólnie będziemy cieszyć się z odświeżonego wizerunku miejskiego parku. (red)
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7 listopada w wieku 90 lat odszedł na 
wieczną wartę Stanisław Chojnowski – 
członek Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej. 

Stanisław Chojnowski urodził się  
12 maja 1926 r. w Mińsku Mazowiec-
kim. Nawiązana na „tajnym nauczaniu”  
w czasie okupacji hitlerowskiej przyjaźń 
z ks. Janem Sikorą zaowocowała wstą-
pieniem do Armii Krajowej. W jej szere-
gach pan Stanisław brał udział w wielu 
akcjach: dystrybucja ulotek, osłona zrzu-
tów, Akcja Burza. Po wojnie, po „odwilży 

politycznej”, współorganizował tworze-
nie w Mińsku Mazowieckim Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, które-
go został pierwszym przewodniczącym  
i funkcję tę pełnił do 1992 r. Jak mówią  
o nim koledzy – był filarem Związku  
i żywą encyklopedią. Za swoje zasługo 
uhonorowany został wieloma odznacze-
niami i tytułami.

Pogrzeb z udziałem kompanii honoro-
wej i pocztów sztandarowych odbył się  
10 listopada w Mińsku Mazowieckim.
                                            fot. z arch. UM MM

Na wieczną wartę odszedł 
Stanisław Chojnowski

18 listopada Miejska Rada Seniorów  
w Mińsku Mazowieckim zebrała się na 
I posiedzeniu. Otworzył je, zgodnie ze 
Statutem, burmistrz Marcin Jakubowski  
i poprowadził do momentu wybrania Pre-
zydium. W głosowaniu tajnym na Prze-
wodniczącą Miejskiej Rady Seniorów 
wybrano Wandę Rombel, Wiceprzewod-
niczącą została Alicja Szymla. 
 Miejska Rada Seniorów w Miń-
sku Mazowieckim powołana została w celu 
zapewnienia osobom starszym wpływu na 
sprawy dotyczące lokalnej społeczności,  
w tym na sprawy dotyczące osób star-
szych, jak również w ramach tworzenia wa-
runków do pobudzania aktywności obywa-
telskiej osób starszych. 24 listopada radni 
uczestniczyli w IV Kongresie Regionalnych 
Organizacji Senioralnych w Raciążu, gdzie 
mieli okazję do zapoznania się z członkami 
innych rad i wysłuchania ich doświadczeń. 
Kadencja Miejskiej Rady Seniorów w Miń-
sku Mazowieckim trwa 3 lata. Swoje funk-
cje radni pełnią społecznie. (red.)

Rada Seniorów już ukonstytuowana

Pierwsze  100  osób,  które   

w  godzinach  pracy  Urzę-

du Miasta zgłosi się do se-

kretariatu    (I piętro, p.  109)  

i  przyniesie  kupon  upo-

minkowy  wycięty z  numeru  

X/254/2016  Gazety Samo-

rządowej    MIM,   otrzy-

ma   od  Burmistrza  Miasta   

Marcina Jakubowskiego  

kalendarz  miejski na 2017 rok.

K U P O N  U P O M I N K O W Y
KALENDARZ 

MIASTA 

MIŃSK 

MAZOWIECKI

NA 2017 ROK

 fot. z arch. UM MM
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•  Rozbudowa ul. Nowy Świat (na odcin-
ku od ul. Królewieckiej do ul. Borelow-
skiego)

Umowę z wykonawcą, firmą R.D.B Robo-
ty Drogowe Brukarskie Mirosław Krysiuk 
zawarto w sierpniu, a roboty rozpoczęto 
we wrześniu.

Wartość inwestycji wraz z nadzorami  
wyniosła ok.  752 000 zł

W ramach inwestycji  wykonano  m.in.:
- jezdnię  bitumiczną na długości 298 m  
o szerokość 6 m,
- obustronne chodniki o szerokości 
zmiennej 2 – 4 m z betonowej kostki bru-
kowej w kolorze szarym,
- 22 zjazdy do posesji o szerokości   
3 – 6 m – z betonowej kostki brukowej  
w kolorze czerwonym,   
-  oznakowanie poziome i pionowe,
- przebudowę wodociągu w miejscu  
kolizji,
-  sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC 
400 i 315 mm  ze studniami rewizyjnymi 
ø1200 mm, jako przedłużenie istniejącej 
kanalizacji deszczowej w ul. Nowy Świat. 

Do sieci podłączono przykanalikami  
z rur PVC-U o średnicy 200 mm wpu-
sty uliczne ściekowe o kratkach żeliw-
nych montowane na studniach betono-
wych o średnicy 500 mm z osadnikiem.  

Ze względu na niemożliwość grawitacyj-
nego odprowadzenia wód deszczowych 
z całości ulicy Nowy Świat zastosowa-
no przepompownię wód deszczowych  
z kręgów żelbetonowych o średnicy 1800 
mm przystosowaną do montażu w ciągu 
komunikacyjnym z włazem żeliwnym typu 
ciężkiego klasy D400.

•  Budowa dróg gminnych – ulic: Pomor-
skiej i Kaszubskiej w Mińsku Mazowiec-
kim

Inwestycję realizowano w oparciu o dwie 
decyzje pozwolenia na budowę: 190/16 
na budowę ul. Kaszubskiej i 464/16  
na budowę ul. Pomorskiej.

Umowę z wykonawcą  Z.U.T.H Stanisław 
Czerepiński  Karolina ul. Główna 159 za-
warto 3 sierpnia, a roboty rozpoczęto pod 
koniec sierpnia. 

W ramach inwestycji na ul. Kaszubskiej 
wykonano:
-  jednopowierzchniową nawierzchnię 
jezdni o długości 64 m z betonowej kostki 
brukowej w kolorze czerwonym ze ście-
kiem w ¼ szerokości jezdni i chodników  
z betonowej kostki brukowej, 
-  7 zjazdów  w miejscu istniejących bram 
wjazdowych,
- kanalizację deszczową z rur betono-
wych PVC ø 250 mm ze studniami rewi-

Zakończone inwestycje

zyjnymi ø 1200 mm podłączoną  do sieci 
deszczowej w ul. Pomorskiej.  Do sieci 
podłączono przykanalikami z rur PVC-U 
o średnicy 200 mm wpusty uliczne ście-
kowe żeliwne montowane na studniach 
betonowych o średnicy 500 mm z osad-
nikiem. 

W ramach budowy ul.  Pomorskiej wyko-
nano:
- jezdnię na  długości ok. 140 m o na-
wierzchni  jednopowierzchniowej z beto-
nowej kostki brukowej w kolorze czerwo-
nym ze ściekiem w ¼ szerokości jezdni,
- 19 zjazdów w miejscu istniejących bram 
wjazdowych,   
- sieć kanalizacji deszczowej z rur beto-
nowych PVC ø315 i 250 mm ze studnia-
mi rewizyjnymi ø 1200 mm i podłączono   
do istniejącej sieci deszczowej w ul. Li-
tewskiej.  Do sieci podłączono przyka-
nalikami z rur PVC-U o średnicy 200 mm 
wpusty uliczne ściekowe żeliwne monto-
wane na studniach betonowych o średni-
cy 500 mm z osadnikiem. 

Wartość inwestycji wraz z nadzorami wy-
niosła ok. 286 000 zł.

Nadzór nad inwestycjami był prowa-
dzony: w branży drogowej przez Zarząd 
Dróg Miejskich Sp. z o.o. w osobie Pana 
Antoniego Tułodzieckiego, w branży sa-
nitarnej przez Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w osobie 
Pana Dariusza Banaszka i w branży elek-
troenergetycznej w osobie Pana Jerzego 
Gałązki. 

Dokumentacje projektowe dla obu inwe-
stycji zostały wykonane przez Projekto-
wanie i Nadzorowanie Robót w Budow-
nictwie – Bogusław Kowalczyk  z Mińska 
Mazowieckiego. 

Wydział Inwestycji UM, fot. z arch. UM MM

Zakończono prace związane z budową dwóch inwestycji drogowych
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We wtorek, 15 listopada, dokonano ofi-
cjalnego otwarcia przebudowanego 
skrzyżowania ulic Siennickiej, Szpitalnej 
i Limanowskiego. 

Burmistrz Marcin Jakubowski w obec-
ności zastępcy dyrektora MZDW w War-
szawie Mariusza Kozery, dyrektora ZDM 
w Mińsku Mazowieckim Antoniego Tu-
łodzieckiego, zastępcy dyrektora ZDM 
Arkadiusza Boguckiego, dyrekcji ZSM  
nr 2, przedstawicieli Rady Rodziców ZSM 
nr 2 oraz radnych Rady Miasta dokonał 
podsumowania inwestycji, a w przecięciu 
symbolicznej wstęgi pomagali uczniowie 
pobliskiej szkoły.

Przebudowa skrzyżowania to inwestycja, 
która została zrealizowana na podstawie 
2 pozwoleń na budowę. Pierwsze, z uwagi 
na lokalizację na terenie zamkniętym PKP, 
wydane przez Wojewodę Mazowieckie-
go na rozbudowę ulicy Limanowskie-
go obejmującą wykonanie prawoskrętu  
w ul. Siennicką. Drugie wydane przez Sta-
rostę Mińskiego w trybie specustawy na 
rozbudowę ul. Szpitalnej.

Prace zostały rozpoczęte w lipcu, a za-
kończone w październiku 2016 roku. Wy-
konawcą robót budowlanych był Zarząd 
Dróg Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą 
Mińsk Mazowiecki. Wartość robót budow-
lanych wyniosła ok. 750 tys. zł.

W ramach inwestycji  wykonano  m.in.: 
jezdnię szer. 6 m o nawierzchni bitumicz-
nej, zatokę autobusową, obustronne chod-
niki  i ciąg pieszo-rowerowy  z betonowej 
kostki brukowej, zatoki parkingowe z 44 
miejscami postojowymi dla samochodów 
osobowych wraz z drogami i placami ma-
newrowymi, przebudowę zjazdów, odcinek 
kanalizacji deszczowej (podłączenie do 
istniejącej sieci deszczowej w ul. Siennic-
kiej i ul. Szpitalnej), dodatkowy pas ruchu  
w ul. Limanowskiego dla pojazdów skrę-
cających w prawo w ul. Siennicką, prze-
budowę  odcinka linii kablowej oświetlenia 
ulicznego i przyłącza kablowego, rozbiórkę 
budynku usługowego.

Dodatkowo w celu poprawy atrakcyjności 
i estetyki tego miejsca Zarząd Gospodarki 
Komunalnej wykonał nasadzenia oraz za-
montował urządzenia małej architektury: 
3 ławki oraz 3 śmietniczki. Wprowadze-
nie krzewów liściastych, kwitnących bylin  
i roślin cebulowych poprzez odpowiednie 
skomponowanie, pozwoliło  stworzyć ma-
lownicze widoki.  Mieszkańcy będą mogli 
podziwiać je przez cały rok.  

Realizacja  inwestycji miała na celu  po-
prawę  bezpieczeństwa ruchu drogowego 
poprzez zwiększenie płynności i prze-
pustowości na skrzyżowaniu. Powstały 
również nowe miejsca postojowe, których 
brakowało w tej części miasta oraz miej-
sce przyjazne do odpoczynku dla osób 
poruszających się pieszo.

Wydział Inwestycji UM 
fot. z arch. UM MM, Leszek Siporski, minskmaz.com

Oficjalne otwarcie przebudowanego skrzyżowania 
ulic Siennickiej, Szpitalnej i Limanowskiego
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Wiele lat temu ślubowali sobie 
miłość, wierność i uczciwość małżeńską… 

 Złote Gody to wyjątkowy jubileusz, który obchodzony jest w polskiej tradycji szczególnie uroczyście. Jest to jubileusz, 
za sprawą którego patrzymy na Państwa z podziwem, dumą i ogromnym szacunkiem. Przez te wspólne lata dochowaliście, 
wbrew wszelkim przeciwnościom, przysięgi małżeńskiej, bowiem miłość jest nie tylko braniem, ale przede wszystkim dawaniem, 
a także cierpliwym znoszeniem sukcesów i smutków.
 We wtorek, 22 listopada 2016 roku,  16 par małżeńskich za wspólnie spędzonych 50 lat zostało odznaczonych „Medalem  
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, które wręczył dostojnym jubilatom Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski.  
Na szczególne wyróżnienie zasługują także 2 pary, które przeżyły wspólnie nieco dłużej, bo 55 i 60 lat. Podczas uroczystego spotka-
nia, które odbyło się w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim przy dźwiękach muzyki zespołu „Safari” nie zabrakło 
wspólnego toastu i pamiątkowych zdjęć.

Odznaczone pary:

60-lecie (diamentowe gody)
Wiesława i Jan Ludwiniak

55-lecie (szmaragdowe gody)
Jadwiga i Kazimierz Zatorscy

50-lecie (złote gody)
Eugenia i Wojciech Bartniccy
Danuta i Tomasz Bogusz
Anna i Bolesław Galas
Krystyna i Jan Kupiec
Czesława i Jan Kurkus
Krystyna i Kazimierz Lichniak
Stefania i Paweł Magiera
Irena i Jan Michaluk
Maria i Ignacy Paproccy
Barbara i Kazimierz Płochoccy
Lucyna i Kazimierz Rokiccy
Jadwiga i Ryszard Rosa
Halina i Zenon Wąsowscy
Janina i Mieczysław Witkowscy
Irena i Antoni Zawadzcy
Marianna i Stanisław Żeberek

Wiersz Pani Krystyny Kupiec 
wygłoszony podczas uroczystości

Skąd się wziął kryzys gospodarczy?

Wszyscy	sie	pytajo	-	odpowiadać	sił	nie	starcy	
„Skąd	sie	nam	wzion	taki	kryzys	gospodarcy?”	
Ja	wom	powiem	prawdę.	Zawiniła	Ewa,	
zamiast	na	Jadama	-	patrzyła	po	drzewach.
A	źle	jej	to	było	bez	roboty	zyć?	
Świerzbiały	ją	zęby	cudze	jabka	źryć?	
Nudziło	się	jej	w	raju,	bo	bidy	nie	miała.	
Nie	wiadomo	po	kiego	diabła	to	jabko	urwała?
A	jak	już	urwała,	nie	mogła	zjeść	sama?	
Po	co	było	wciągać	fajtłapę	Jadama?	
Pomyśta	no	ludzie,	karcmy	tam	nie	było,	
Ani	budki	z	piwem,	a	dobrze	sie	żyło.
Nie	trza	było	kolejek,	ni	kartek	na	cukier,	
bo	tam	w	raju	to	syćko	było	na	kupie.	
Tam	i	z	przyodziewkiem	nie	było	najgorzej.	
Chodziły	by	my	se	jak	nas	Pan	Bóg	stworzył.
Nie	musiała	by	baba	dzieci	rodzić	sama.
Pan	Bóg	by	ich	wyjmował	-	no	z	zebra	Jadama.
Ej	za	dobrze	jej	było.	Ciekawość	ją	zjadła.
Ino	powiedzta	ludzie,	
cemu	za	to	na	nas	taka	bieda	spadła!
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Przygotowanie tej niezwykłej wystawy sta-
łej trwało aż siedem lat. Uroczyste otwarcie 
nastąpi 11 grudnia 2016 r. o godz. 14:00  
w Muzeum Ziemi Mińskiej, ul. Okrzei 16, 
Mińsk Mazowiecki.

 Wystawa pokazuje realia życia co-
dziennego i działania Polaków w I połowie 
XX wieku. Narracja prowadzona jest z per-
spektywy jednej rodziny nauczycieli: Janiny  
i Józefa Sylwestrowiczów. Można odwie-
dzić wnętrze ich mieszkania z lat trzydzie-
stych, a w części informacyjnej ekspozycji 
zobaczyć przykłady pracy pedagogicznej  
i społecznej, samokształcenia, twórczo-
ści artystycznej oraz walki o wolność. Fo-
tografie, obrazy i dokumenty nawiązują 
do typowych dziejów i postaw życiowych 
Polaków w tym okresie, a jednocześnie 
zwracają uwagę na ważną rolę nauczycieli  
w budowaniu systemu polskiej państwowości  
po I wojnie światowej – powszechnej edu-
kacji, kultury i sztuki, samorządności i roz-
woju gospodarczego. Wystawę uzupełniają 
przedwojenne nagrania z Archiwum Polskie-
go Radia. 
 Niezwykłość tego przedsięwzięcia 
ma kilka aspektów. Zacznijmy od tego, że or-
ganizatorów wystawy jest dwóch: Muzeum 
Ziemi Mińskiej jako instytucja oraz profesor 
Maria Ekiel-Jeżewska jako osoba prywatna 
– kurator, kustosz zbiorów i autorka pro-
jektu, realizująca go pro bono publico. Jak 
do tego doszło? Dziadkowie pani profesor, 
państwo Janina i Józef Sylwestrowiczowie, 
od 1950 r. mieszkali dokładnie w tych po-
mieszczeniach, które teraz stanowią główną 
część wystawy. Sprowadzili się tu razem  
z całym swoim dobytkiem, materialnym  
i intelektualnym, gromadzonym od przeło-
mu XIX/XX wieku i w tych murach pozostali 
do końca swoich dni. Zajęci pracą i służbą 
społeczną, nie zmieniali wystroju wnętrza, 
które przez lata powojenne pozostało nie-
mal niezmienione i w kompletnej postaci 
przetrwało do dziś. 
 Dzięki temu możliwe jest pokaza-
nie w muzeum unikalnego spójnego obrazu 
realiów życia codziennego w Polsce w okre-
sie międzywojennym. Podstawowym zało-
żeniem kuratora było dokonanie rekonstruk-
cji całości tego konkretnego wnętrza tak, jak 
ono wyglądało w okresie międzywojennym, 
przy wykorzystaniu i zabezpieczeniu przed 
zniszczeniem zachowanych oryginalnych 
elementów wyposażenia mieszkania z tam-
tego okresu oraz pozyskaniu brakujących 
przedmiotów. Niemal wszystkich ekspona-
tów użyczyła rodzina i jej przyjaciele.
 Przedmioty w pokojach, kuchni 
i łazience ilustrują na ile życie codzienne  
w Polsce w I połowie XX wieku było odmien-
ne i trudniejsze niż obecnie. Uderzająca jest 
jednak współczesna aktualność wartości, 
którym służyli jego mieszkańcy. Skąd o tym 
wiemy? Otóż dziedzictwo państwa Sylwe-
strowiczów obejmuje także zbiór dokumen-
tów, zapisków, książek, fotografii i obrazów, 
którego fragmenty zaprezentowane zostały 

w części informacyjnej wystawy w koryta-
rzu przed wejściem. Tu warto wyjaśnić, że 
Józef był nie tylko nauczycielem języka pol-
skiego, ale także artystą i zostawił po sobie 
imponujący zbiór akwarel, szkiców i grafik.  
To właśnie obecność tego archiwum zdecy-
dowała o zaangażowaniu jej kuratora w dzia-
łania służące jego opracowaniu i utworzeniu 
wystawy, aby udostępnić w jej ramach ten 
interesujący zbiór. Wszystko zaczęło się  
od pasji poznawczej prawnuka Sylwestro-
wiczów Piotra Jeżewskiego, który wyszukał  
i zebrał razem rozproszone archiwalia, a po-
tem przez lata zajmował się ich usystematy-
zowaniem i cyfryzacją, będąc jednocześnie 
plastykiem i grafikiem całej wystawy.  
 Ekspozycja skłania do pytań. Kim 
byli nauczyciele II RP? Na czym polegała 
ich pasja? Czego byli ciekawi i jak uczyli się 
przez całe życie? Jak zdobywali wolność 
– nie tylko na wojnie, ale także w czasach 
pokoju? Jak wychowywali młodzież? Czy 
możemy z ich historii czerpać inspiracje  
we współczesnej edukacji? Wciąż jednak 
zbyt mało wiemy, aby móc odpowiedzieć na 
te pytania. Misją naszej ekspozycji jest od-
krywanie prawdy o historii działań wielu pol-
skich nauczycieli z pożytkiem dla współcze-

snych pedagogów i oczywiście ich udziałem 
w tym przedsięwzięciu. Chociaż doszliśmy 
do momentu otwarcia wystawy, ale nie jest 
to bynajmniej koniec, a początek naszej 
wspólnej przygody. 

Współpraca już się rozwija. Projekt dofi-
nansowano ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Mińsk 
Mazowiecki, Instytutu Podstawowych Pro-
blemów Techniki PAN, Fundacji PKO Ban-
ku Polskiego. Patronami wystawy są: Bur-
mistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin 
Jakubowski i Starosta Miński  Antoni Jan 
Tarczyński. Mamy wielu wspaniałych współ-
pracowników w Polsce i poza jej granicami, 
a także w samym Mińsku Mazowieckim  
i z radością przywitamy następnych. O ich 
pracy i zaangażowaniu warto by napisać 
oddzielny artykuł, mówiący też oczywiście  
o moim wspólnym działaniu z nieocenionymi 
pracownikami Muzeum. A na razie zapra-
szam do zwiedzania wystawy z kuratorem:  
15 grudnia 2016 r. w godz. 10-21 oraz w każ-
dy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9-17.

Maria Ekiel-Jeżewska
na fot. Józef Sylwestrowicz z synem Jerzym, 1921/22

(arch. prywatne)

                                                                        

                                                                        

Jak żyli nauczyciele w II Rzeczpospolitej?
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Filmowa Cecyliada w Szkołach Salezjańskich

22 listopada to dzień, w którym czcimy  
i upamiętniamy św. Cecylię, patronkę 
muzyki  na całym świecie. W Meksyku  
odbywa się kolorowa, wesoła i rozśpiewa-
na parada, a w naszej salezjańskiej pod-
stawówce, jak co roku, zorganizowaliśmy 
Cecyliadę!

 Przegląd piosenki zwany Cecy-
liadą jest już stałym punktem wydarzeń 
szkolnych. To muzyczne spotkanie lubiane 
przez rodziców, uczniów i nauczycieli. Kon-
kurs gromadzi co roku wierną publiczność, 
a uczestnicy rzetelnie przygotowują się  
do występów. Poziom muzyczny, zapew-
ne za wstawiennictwem świętej patronki, 
jest z roku na rok coraz wyższy. W każdej 
edycji Cecyliada ma swój temat przewodni.  
W tym roku towarzyszyła nam X muza, 
czyli film i telewizja. Piosenki filmowe i se-
rialowe, które pojawiły się na przeglądzie  
to znane utwory z ulubionych filmów, se-

riali i bajek. Scenografia prosto z planu fil-
mowego przeniosła nas w świat wielkiego 
kina. Występujący czuli się jak gwiazdy. 
Wszyscy uczestnicy pokazali się z jak naj-
lepszej strony, a publiczność nagradzała 
występujących gromkimi brawami
 Konkurs jednak musiał zostać 
rozstrzygnięty, choć podziwiamy i gratu-
lujemy wszystkim uczestnikom. Zgodnie  
z regulaminem jury oceniało: stopień trud-
ności piosenki, biorąc pod uwagę czystość  
i poprawność wykonania, aranżację i chore-
ografię utworu. Ponadto pod uwagę brano 
ogólne wrażenie artystyczne i umiejętność 
prezentacji oraz interpretację utworu. Pod-
czas całego turnieju mogliśmy podziwiać 
solistów oraz duety. Szesnastu uczest-
ników postanowiło pochwalić się swoim 
talentem przed zgromadzoną publiczno-
ścią oraz wymagającym jury w składzie: 
ks. Dyrektor Ryszard Woźniak, pan Daniel 
Gałązka, pani wicedyrektor Renata Bakuła 

oraz licealistka  Aleksandra Rek ze szkolne-
go z zespołu „Kreska”. Gościem  specjal-
nym  był w tym roku pan  Tomasz Lechicki, 
reżyser, operator, autor dźwięku do wielu 
filmów. Mogliśmy obejrzeć fragment filmu 
„Kino” autorstwa naszego gościa i przeko-
nać się, jak ważną rolę odgrywa muzyka  
w dziele filmowym. Młodzi artyści podczas 
występów  prezentowali  nie  tylko talent, 
ale i serce na scenie. Widoczne emocje 
oraz  zaangażowanie każdego uczestnika 
nie ułatwiały zadania  oceniającym. Lista 
laureatów w kilku kategoriach jest długa  
i z dumą prezentujemy zwycięzców:

Kategoria klas I-III
I miejsce Amelia Jackiewicz za wykonanie  
piosenki „Szukaj mnie” z filmu „Kogel-mogel”
II miejsce Michał Sekular i Krzysztof Gardyza- 
„Róża czerwona, biało kwitnie bez” z filmu „Jak 
rozpętałem II wojnę światową”
III miejsce Halszka Rembowska- „Miłość rośnie 
wokół nas” z filmu „Król lew”

Wyróżnienie zdobyła Olga Gardyza  za piosenkę 
-”Lato, lato” z filmu „Szatan z siódmej klasy”

Kategoria klas IV-VI
I miejsce Maria Miąsek- „O mnie się nie martw”  
z serialu „O mnie się nie martw”
II miejsce Magda Markiewicz- „Kaktus” z serialu 
„Druga szansa”
III miejsce Lena Łagowska- „Ulepimy dziś bałwa-
na” z filmu „Kraina lodu”
Wyróżnienie zdobyła Olga Sobol za wykonanie 
piosenki  „Ruchome piaski” z filmu „Nocne graffiti”

Nagroda publiczności trafiła do Mag-
dy Markiewicz. Wszystkim gratulujemy  
i dziękujemy za zaangażowanie. Tych, któ-
rych nie było, na pocieszenie zapewniamy  
- za rok kolejna Cecyliada! 

Danuta Graboś, wychowawczyni klasy III
 Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

 im. św. D. Savio w Mińsku Mazowieckim 

W dniu 9 listopada br. obserwowaliśmy 
postępy dzieci uczestniczących w na-
uce pływania w ramach projektu Umiem 
Pływać. 
 Prowadzący projekt -  instruk-
tor Marcin Pilipczuk oraz instruktor - Iga 
Pszczółkowska z Fundacji Adrenalina   
z zaangażowaniem  i humorem prowadzili 
zajęcia na dużym torze i baseniku. Dzie-
ci prezentowały: skoki do wody, zdobyte 
umiejętności pływackie i  nurkowe wyła-
wiając kolorowe piłki i wodorosty do nur-
kowania z basenu. Oswojonym już nieco 
z wodą małym pływakom w białych czep-
kach i okularkach pływackich towarzyszył 
radosny śmiech i plusk wody.
 Życzymy im dalszych sukce-
sów w nauce pływania i dobrej zabawy.  
Widać, że to lubią!  (red)

fot. z arch. UM MM

Na półmetku programu „Umiem Pływać”
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Wśród uczniów Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Mińsku Mazowieckim mamy 
liczne grono stypendystów. 26.10.2016 
roku podczas sesji Rady Powiatu Miń-
skiego wręczono stypendia Starosty 
Mińskiego uczennicom: Monice Rogul-
skiej (z kl. IV B Technikum kształcącego 
w zawodzie technik organizacji reklamy) 
i Alicji Winceniuk z kl. III D Liceum Ogól-
nokształcącego.
 8.11.2016 roku w Sali Balowej  
w Zamku Królewskim w Warszawie odby-
ła się gala wręczenia stypendiów Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla 77 
najzdolniejszych uczniów szkół artystycz-
nych: baletowych, muzycznych i plastycz-
nych z całej Polski. Stypendia wręczyła  
wiceminister Wanda Zwinogrodzka. 
Wśród wyróżnionych uczniów znalazł się 
Paweł Lorens – uczeń kl. IV Liceum Pla-
stycznego im. E. M. Andriollego. W tym 

Sukcesy uczniów mińskiego Ekonoma

Z ogromną radością i satysfakcją przeka-
zujemy wiadomość o otrzymaniu Stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów przez Kacpra 
Jakubiaka, ucznia Technikum- technik me-
chatronik Zespołu Szkół Zawodowych nr 2  
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Ma-
zowieckim . 
 Uroczystość odbyła się 15 li-
stopada w Wyższej Szkole Menadżerskiej  
w Warszawie. Wręczenia stypendium do-
konali Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia  
Michałowska, Mazowiecki Wicekurator 
Oświaty Dorota Skrzypek oraz Dyrektor De-
partamentu Edukacji Publicznej i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Mirosław Krusie-
wicz. Uczniowi Kacprowi Jakubiakowi w tym 
radosnym dniu towarzyszył dyrektor Tomasz 
Płochocki. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów i rozwoju.  

Tomasz Płochocki, fot. z arch. ZSZ nr 2

Stypendia dla techników

bardzo ważnym dla naszego środowiska 
wydarzeniu wzięły udział dyrektor szkoły 
Elżbieta Zofia Wieczorek oraz nauczycielka 
rysunku i malarstwa Kalina Kurczewska-
Zagańczyk. Spotkanie zakończył koncert 
z udziałem laureatów, a uczniowie liceów 
plastycznych zaprezentowali swoje prace 
malarskie i rzeźbiarskie. 
 W dniu 15 listopada 2016 roku 
zostały wręczone stypendia Prezesa Rady 
Ministrów. Wśród wyróżnionych znalazło 
się troje uczniów Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Mińsku Mazowieckim, a byli 
to:
Klaudia Błażejczyk – uczennica kl. IV P  
Liceum Plastycznego,
Anna Książek – uczennica kl. II A Tech-
nikum kształcącego w zawodzie technik 
ekonomista,
Dawid Frączkowski – uczeń kl. III C Liceum 
Ogólnokształcącego.

 Uroczystość odbyła się w sie-
dzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej  
w Warszawie. Akty przyznania stypen-
diów w imieniu Prezesa Rady Ministrów 
wręczali uzdolnionym uczniom Aurelia Mi-
chałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty,  
Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wiceku-
rator Oświaty, Mirosław Krusiewicz – dy-
rektor Departamentu Edukacji i Sportu 
w Urzędzie Marszałkowskim oraz prof. 
Stanisław Dawidziuk – Prezydent Wyż-
szej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. 
Uroczystość uświetnił występ uzdolnionej 
artystycznie młodzieży z 21. Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego 
Grotowskiego w Warszawie. 
 Wszystkim stypendystom ser-
decznie gratulujemy!

Elzbieta Wieczorek,
fot. z arch ZSE
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Około 200 uczniów z Gimnazjum Miejskiego 
nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 
wyjechało na darmowe dwudniowe wycieczki 
w różne zakątki Polski. Wszystko dzięki do-
finansowaniu z rządowego programu „Bez-
pieczna i przyjazna szkoła”.

 Papieskie gimnazjum w czasie wa-
kacji stworzyło projekt „Tu wszędzie jest moja 
ojczyzna”, by uczyć mądrego patriotyzmu, roz-
wijając przy okazji talenty uczniów i ich postawy 
twórczej aktywności. Koszt realizacji projektu 
to 60 tysięcy złotych, z czego 80% to dofinan-
sowanie z programu rządowego „Bezpieczna 
i przyjazna szkoła”, a pozostałe 20% to wkład 
własny, czyli środki budżetowe miasta.
- Diagnozowanie i rozwijanie talentów to dla 
nas od lat priorytetowe zadanie wychowaw-
cze szkoły. Chcemy stwarzać uczniom szans  
na wszechstronny rozwój i zachęcać ich do ak-
tywności społecznej – mówi Grzegorz Wyszo-
grodzki, dyrektor papieskiego gimnazjum.
 Projekt zakłada, że uczniowie klas 
pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami  
i nauczycielami wyjadą na dwudniowe wycieczki  
w cztery różne części kraju, a następnie przygotu-

ją dla społeczności szkolnej piknik patriotyczny. 
Chodzi o to, by gimnazjaliści mogli dostrzec, że 
Polska jest atrakcyjnym krajem, z ciekawą histo-
rią, kulturą, bogatymi walorami krajoznawczymi.  
A także, by potrafili, wykorzystując swoje talen-
ty, pokazać to innym.
 Na przełomie września i października 
cztery grupy wycieczkowe wyruszyły na swoje 
wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze. Pierwsza 
wycieczka zwiedzała Podlasie jako miejsce 
styku kultur i religii. Uczniowie byli w Muzeum 
Ikon w Supraślu, odwiedzili synagogę w Tyko-
cinie i meczet w Kruszynianach. Projektowali 
rozetę zdobiącą drewniane domy w Muzeum 
Wsi Podlaskiej i wzięli udział w grze miejskiej 
w Białymstoku. Druga wycieczka wyruszyła 
na szlak Piastowski. W 1050. rocznicę chrztu 
Polski odbyli podróż do początków państwa 
polskiego. Byli w Biskupinie, oglądali katedrę 
gnieźnieńską i spacerowali po starówce w Po-
znaniu. Nie zabrakło też czasu na pieczenie 
świętomarcińskich rogali. Kolejna wycieczko-
wa ekipa poznawała legendy Gór Świętokrzy-
skich. Zawędrowali do klasztoru na św. Krzyżu, 
odwiedzili osadę średniowieczną, penetrowali 
zamek Krzyżtopór i spotkali się z białą damą 

Czy rocznica odzyskania przez Polskę niepod-
leglości może być okazją do radosnego świę-
towania? W Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana 
Pawła II znaleziono oryginalną formułę uczenia 
patriotyzmu – pierwszoklasiści zorganizowali 
Piknik Patriotyczny.

 10 listopada drugo- i trzecioklasiści, 
a także nauczyciele, rodzice i goście zostali za-
proszeni na PIKNIK PATRIOTYCZNY pod ha-
słem “Tu wszędzie jest moja ojczyzna”. Był on 
jednocześnie podsumowaniem realizowanego 
od września w gimnazjum papieskim projektu 
finansowanego z programu rządowego “Bez-
pieczna i przyjazna szkoła”. Pierwszoklasiści 

Zwiedzali Polskę za darmo

Piknik Patriotyczny

w zamku w Chęcinach. Oglądali gołoborza  
i Jaskinię Raj. Wycieczkowicze z czwartej grupy 
pojechali do piernikowego serca Polski, czy-
li do Torunia. Poznawali to miasto przebrani 
za mieszczki lub rycerzy. Doświadczali wiedzy  
w Centrum Nowoczesności, bawili się w pod-
chody w Forcie IV, oglądali niebo w Planeta-
rium. Odwiedzili też dom Mikołaja Kopernika  
i piekli pierniki w Muzeum Żywego Piernika.
- Wycieczki były okazją nie tylko do poznawania 
Polski, ale przede wszystkim do integracji ze-
społów klasowych. Rzadko w wycieczkach bio-
rą udział wszyscy uczniowie, tym razem projekt 
zagwarantował wszystkim możliwość wyjazdu 
– podkreślają wychowawcy klas pierwszych.
Po wyjazdach przyszedł czas na opracowanie 
zebranego materiału i organizację pikniku pa-
triotycznego. 
- Mamy nadzieję, że taka forma świętowania 
rocznicy odzyskania niepodległości spodoba 
się uczniom i będzie atrakcyjnym, radosnym 
wyrazem patriotyzmu młodych ludzi – mówi 
Anna Lubieniecka, wychowawczyni kl. I a, która 
koordynuje organizację pikniku patriotycznego.

Izabela Saganowska, fot. z arch. szkoły

odwiedzili cztery regiony Polski i w czasie pik-
niku postanowili pokazać, czego się dowiedzie-
li, nauczyli, doświadczyli. Zabrali więc gości  
w emocjonującą podróż po kraju. 

W podróż po kraju
W sali gimnastycznej rozstawiono cztery sto-
iska, pomiędzy którymi uczestnicy pikniku „po-
dróżowali” styropianowym autobusem. Kiedy 
autobus docierał do wyznaczonego przystanku, 
podróżnicy wysiadali, rozsiadali się na pikniko-
wych kocykach i oglądali prezentację danego 
regionu Polski. Były wystawy zdjęć, plakatów, 
pokazy tańców, stroje regionalne, legendy, opo-
wieści, śpiewy, występy teatralne i instrumental-

ne. Było coś dla ducha i coś dla ciała, bo Polska 
przecież smakuje wybornie.
 Wesoły autobus wyruszył, by do-
trzeć do pierwszego przystanku – PODLASIE. 
Tu uczniowie klas 1b i 1h recytowali i śpiewali 
w językach mniejszości narodowych i etnicz-
nych zamieszkujących ten region Polski. Go-
ście słuchali języka rosyjskiego, ukraińskiego, 
litewskiego, ale też tatarskiego i romskiego. Do-
wiedzieli się, że Podlasie to styk kultur i religii. 
Z zachwytem patrzyli na tancerzy w ludowych 
strojach i słuchali chóru greko-katolickiego, 
zajadając się przy tym regionalnym sękaczem. 
Drugim przystankiem, do którego dotarli było 
Świętokrzyskie. Tu rządziły czarownice z Łysej 
Góry i mroczne legendy o sabatach i nocnych 
wiecach. W quizie trzeba było wykazać się wie-
dzą także o świętokrzyskich zamkach – Chęciny 
i Krzyżtopór i najsłynniejszej jaskini tej części 
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Polski – Jaskini Raj. Oglądając film z wyprawy 
kl. 1f i 1c w Świętokrzyskie, uczestnicy pikni-
ku posmakowali świętokrzyskich przysmaków 
– grycoków, czyli pierogów z kaszą gryczaną  
i szarlotki i musieli z powrotem wsiadać do auto-
busu, by ruszać dalej. Piosenką i pokazem zdjęć 
przywitał wszystkich Poznań, który prezentowa-
ły klasy językowe – 1e i 1g. Goście dowiedzieli 
się, że poznańskie koziołki to Pyrek i Tyrek; wie-
dzą też, co znajduje się na słynnych drzwiach 
gnieźnieńskiej katedry i gdzie był koronowany 
Mieszko I. Poznali również kilka słów z gwary 
wielkopolskiej, a za wykazanie się tą wiedzą 
można było posmakować rogali świętomarciń-
skich. Ostatnim przystankiem podróży był Toruń 
– miasto Mikołaja Kopernika i pięknej gotyckiej 
architektury. Nie zabrakło krzyżackich rycerzy  
z 1d i toruńskich mieszczek oraz gwiazdek  
z 1a. Bardzo podobał się taniec gwiazd i gawęda  
o powstaniu najsłynniejszych toruńskich pierni-
ków – katarzynek. Pierniki, którymi częstowano, 
pachniały miodem.

Wiedza i talenty
– Mam nadzieję, że ten projekt zachęcił was do 
uprawiania turystyki po własnym kraju – mówiła 
Monika Pieńkowska z biura turystycznego, któ-
re zorganizowało wszystkie cztery wyjazdy klas 
pierwszych.
 Piknik Patriotyczny pokazał wszyst-
kim, że w Polsce jest wiele urokliwych miejsc 
wartych odwiedzenia. Dobrze się bawiąc, 
uczestnicy pikniku zdobyli sporo wiedzy o swo-
im kraju. Klasy pierwsze wraz z wychowawca-
mi – panią Anną Lubieniecką, panią Agnieszką 
Krasuską, panią Dagmarą Kacprzyk, panem Sła-
womirem Rybińskim, panią Iloną Krupą, panią 
Niną Ostrowską, panią Eweliną Gromską i panią 
Anetą Korkosz – wymyślili patent na radosny pa-
triotyzm i wspólne świętowanie niepodległości.
– Wartością zrealizowanego projektu jest ucze-
nie radosnego patriotyzmu, ale także atrakcyj-
na forma zdobywania wiedzy. Piknik stworzył 
okazję do prezentacji talentów uczniowskich. 
Moi pierwszoklasiści śpiewali, tańczyli, grali na 
instrumentach, rysowali, gawędzili, gotowa-
li. Okazało się, że są wśród nich autorzy pięk-
nych zdjęć, filmów, prezentacji multimedialnych 
– podkreśla Grzegorz Wyszogrodzki, dyrektor 
gimnazjum przy Budowlanej.
 Projekt „Tu wszędzie jest moja ojczy-
zna” został zrealizowany z funduszy przyzna-
nych w ramach programu rządowego „Bezpiecz-
na i przyjazna szkoła” i  kosztował 60 tys. zł.

Izabela Saganowska, fot. z arch. szkoły

Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim zaprasza na XVI Koncert 
Charytatywny „Trochę słońca”. Odbędzie się on po raz pierwszy w budynku szkoły przy 
Budowlanej – w nowej hali widowiskowo-sportowej. Początek charytatywnego spotkania  
11 grudnia (niedziela) o godz. 17.00.
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 Jednym z głównych kierunków pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej w Przedszko-
lu Miejskim nr 5 „ Tęczowa Dolina”  jest  ekolo-
gia. Naszym celem jest podnoszenie poziomu 
świadomości ekologicznej przedszkolaków. 
Realizujemy temat „W świecie przyrody i eko-
logii”, w którym uwzględnione zostały różno-
rodne działania  m.in świętowanie  wybranych 
dni z kalendarza ekologicznego, włączanie się 
w lokalne, krajowe a nawet międzynarodo-
we akcje ekologiczne. Na co dzień zbieramy 
makulaturę, zużyte baterie, plastikowe korki. 
Wdrażamy dzieci do oszczędzania wody po-
przez zakręcanie kranów. 
        We wrześniu włączyliśmy się w ak-
cję „Sprzątanie świata”. Przedszkolaki                                                
wyposażone w rękawiczki i worki zbierały śmie-
ci na terenie wokół przedszkola. Wykonały też 
prace plastyczno-techniczne, nadając „drugie 
życie” materiałom odpadowym. Prace te można 
było oglądać w holu przedszkola. Były tam lor-
netki, gąsienice, sygnalizatory świetlne itp.
 23 września świętowaliśmy Pierwszy 
Dzień Jesieni. Tego dnia wszystkie dzieci przyszły 
do przedszkola ubrane w jesiennych kolorach  
tj. pomarańczowym, czerwonym, brązowym.  
Potrawy przygotowane w przedszkolnej kuchni, 
które spożywały dzieci tego dnia, również były  
w  jesiennych kolorach. Zorganizowany został 
też wernisaż prac plastycznych z jesiennego 
materiału przyrodniczego wykonanych przez 
dzieci wraz z rodzicami.
 10 października obchodziliśmy Dzień 
Drzewa. Mamy ten przywilej, że na naszym  
terenie rośnie wiele drzew różnych gatunków, 
a wśród nich dąb szypułkowy będący Pomni-
kiem Przyrody. Chcąc uświadomić naszym 
wychowankom jak ogromną rolę w przyrodzie 
odgrywają drzewa postanowiliśmy ten dzień 
świętować szczególnie. We wszystkich grupach 
odbyły się ciekawe zajęcia, zabawy badawcze  
w ogrodzie, pokazy multimedialne, dzięki któ-
rym dzieci poszerzały wiedzę o drzewach,  

bogaciły dziecięcy słownik o pojęcia związane 
z drewnem i jego przetwarzaniem, kształtowa-
ły postawę szacunku wobec drzew. Wszystkie 
drzewa na naszym terenie opasane zostały zie-
lonymi wstęgami. Pomimo jesiennej słoty nasz 
teren wyglądał tego dnia inaczej niż zwykle - 
świątecznie. Kolejnym etapem świętowania było 
wykonanie drzew różnymi technikami plastycz-
nymi. Prace te ozdobiły przedszkolny hol. 
 21 października odbyło się w naszym 
przedszkolu spotkanie, podczas którego dzieci 
z gr III „Wiewiórki i gr. IV „Sarenki” dowiedzia-
ły się co to jest i na czym polega recykling.           
Spotkanie zorganizowała jedna z mam -  
p. Mariola Gańko właścicielka Stacji Demontażu 
Pojazdów, która zaprosiła do nas p. Sławomira 
Grabarczyka z Toyota Motor Poland Company 
Limited sp zoo. Dzieci obejrzały prezentację: 

OŚWIATA

W naszej placówce już od najmłodszych 
lat dbamy o rozbudzanie u dzieci dumy  
z przynależności narodowej. Wychowu-
jemy dzieci w duchu patriotyzmu.
 Czwartkowy poranek, 10 listopa-
da w  przedszkolu  był  bardzo uroczysty 
z okazji zbliżającego się „Narodowego 
Święta Niepodległości”.
 Ciekawa  scenografia sali  - róże 
w barwach narodowych, biało – czerwo-
ne kotyliony oraz odświętne stroje dzie-
ci nadały dostojnego charakteru  naszej 
uroczystości. Dzieci z grupy VI „Starsza-
ki” zaprezentowały program artystyczny  
o treściach patriotycznych przygotowany 
pod kierunkiem  A. Kowalczyk, J. Parol  
i z muzyczną oprawą  P. Rzewuskiej- Ko-
rycińskiej. 
 Poprzez świętowanie uroczysto-
ści narodowych kształtujemy wśród naj-
młodszych  pozytywne postawy i uczucia 
patriotyczne. Mamy nadzieję, że „PORA-
NEK PATRIOTYCZNY” na długo zapadnie 
w sercach przedszkolaków. 

Jolanta Parol, Anna Kowalczyk, fot. z arch. PM nr 6

Poranek patriotyczny 
to w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Mińsku Mazowieckim tradycja...

„Odpady w stacji demontażu pojazdów” i po-
znały miejsce, gdzie zgodnie z prawem stare 
samochody są rozkręcane na części – odpady, 
a części nadające się do użytku można ponow-
nie wykorzystać.  Poza tym dowiedziały się,  
że  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to 
elektrośmieci oraz co z tym sprzętem należy 
zrobić, gdy  jest nieprzydatny. Przedszkolaki 
były bardzo zainteresowane tematem spotka-
nia, dzieliły się swoją wiedzą, bardzo chętnie 
odpowiadały na zadawane pytania przez pro-
wadzącego. 
 Opisane działania zapewne w zna-
czącym stopniu wpływają na podniesienie świa-
domości ekologicznej dzieci, można zatem mieć 
nadzieję, że młodsze pokolenie lepiej zadba  
o środowisko i naszą Ziemię.

PM nr 5, fot. z arch. przedszkola

Ekologia w „Tęczowej Dolinie”



17MIM listopad 2016 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
OŚWIATA

Sejm RP w 1937 r. uznał, że Święto Nie-
podległości obchodzone będzie 11 li-
stopada jako rocznica odzyskania przez 
naród polski niepodległego bytu pań-
stwowego i jako dzień po wsze czasy 
związany z wielkim imieniem Józefa Pił-
sudskiego, zwycięskiego wodza narodu 
w walkach o wolność ojczyzny. 11 listo-
pada 1937 r. odbyły się pierwsze obcho-
dy Święta Niepodległości jako święta 
państwowego. Ustanowiono je ustawą 
sejmową z 23 kwietnia 1937 roku, pod-
pisaną przez prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego. 

 Święto Niepodległości w Polsce 
upływa tradycyjnie pod znakiem uroczy-
stości, biegów, marszów i manifestacji. 
SP 6 w Mińsku Mazowieckim przyłącza 
się do kultywowania tych obchodów, 
gdzie dbałość o wpajanie uczniom miłości 
ojczyzny, pielęgnowanie narodowych tra-
dycji, znajomość historii własnego kraju, 
okazywanie szacunku symbolom narodo-
wym wpisują się w realizację wychowania 
patriotycznego dzieci i młodzieży. W SP 
6 w Mińsku Mazowieckim 10 listopada 
odbył się z tej okazji uroczysty apel zor-
ganizowany przez wychowawców klas 
czwartych (p. M. Domeradzką, p. J. Kali-
nowską, p. B. Kowalczyk, p. B. Wróblewską  
i p. M. Grudzińską).
 Tegoroczna akademia poświę-
cona Świętu Niepodległości miała poważ-
ny charakter. Wszyscy wychowankowie 

ubrani w stroje galowe z biało-czerwony-
mi kotylionami u boku w skupieniu obej-
rzeli przedstawienie w wykonaniu uczniów 
klas IV - VI. Apel był lekcją historii naszego 
kraju – pięknej, ciekawej i często tragicz-
nej. Prelegenci przedstawiali na scenie 
ważne wydarzenia z  historii Polski, mówili 
o walce z zaborcami o wolność ojczyzny. 
Młodzież ze wzruszeniem wsłuchiwała  
się w kolejne prezentowane na scenie 
kwestie.
 Akademia nie tylko przybliżyła 
uczniom ważne wydarzenia z przeszłości 
Polski, lecz również  udzieliła odpowiedzi 
na pytanie: Co to znaczy „być patriotą”? 
Dziś młodzieży szkolnej z Polską i patrio-
tyzmem kojarzą się flaga, godło i hymn. 
Był czas, że naszego państwa ponad 
wiek nie było na mapie świata i wtedy 
nie mogliśmy posługiwać się symbola-
mi naszej państwowości. W tym czasie 
żył jednak polski naród i jego kultura,  
to pozwoliło nam przetrwać okres nie-
woli. Fakty i daty kolejno przedstawiane 
na scenie wychowankowie śledzili z za-
interesowaniem. W konspekt prezentacji 
wplecione były oczywiście piosenki legio-
nowe i wiersze o charakterze patriotycz-
nym.                                                                                                                                                               
 Wykonawcy przypomnieli, że 
tragedię naszego narodu rozpoczęły trzy 
zabory dokonane przez Rosję, Prusy i Au-
strię, jednak naszym pradziadom bardzo 
zależało na tym, abyśmy mogli żyć w wol-
nym kraju. Droga ku wolności była długa, 

Tak dla nas droga i tak kochana!…  
- obchody Święta Niepodległości w SP 6

trudna i krwawa, wiodła przez insurekcję 
kościuszkowską w 1794 r., powstanie 
listopadowe w 1830 r., powstanie stycz-
niowe w 1863 r. , które było największym 
z powstań i trwało najdłużej. Wielokrot-
nie Polacy tracili nadzieję na odzyskanie 
niepodległości, aż w końcu w roku 1914 
światem wstrząsnęła I wojna światowa. 
98 lat temu - 11 listopada 1918 roku - po 
123 latach rozbiorów, nasz kraj ponownie 
pojawił się na mapie Europy. W tym dniu 
zakończyła się I wojna światowa, w jej wy-
niku upadły trzy europejskie mocarstwa, 
które dokonały rozbioru Polski.
 Na zakończenie apelu, dy-
rektor Anna Zalewska, dziękując twór-
com za prezentację historyczną, 
podkreśliła, że data odzyskania niepodle-
głości jest jedną z najważniejszych rocznic  
w naszej historii. Abyśmy dzisiaj mogli cie-
szyć się wolnością, wielu naszych przod-
ków musiało złożyć swe życie na ołtarzu 
ojczyzny. Szkolna prezentacja słowno–
muzyczna to jedna z form  współczesne-
go uczenia patriotyzmu. Pani Dyrektor za-
chęciła również wychowanków do wzięcia 
czynnego udziału w miejskich obchodach 
Narodowego Święta Niepodległości, na 
które złożyły się uroczystości na Placu 
Stary Rynek, msza święta za ojczyznę  
i mieszkańców naszego miasta oraz kon-
cert patriotyczny Leszka Wójtowicza. 
    
               Bożena Swatko, fot. z arch. SP nr 6
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

KULTURA

Biblioteka w listopadzie
Publicznej

Kraina czarów 
Barbary Krafftówny
8 listopada na bibliotecznej scenie po-
jawiła się kobieta, której życie i kariera 
niezmiennie nas zachwycają. Naszym 
gościem była Barbara Krafftówna,  
a w rozmowie towarzyszył jej Remi-
giusz Grzela, autor książki „Krafftów-
na w krainie czarów”. Aktorka bawi-
ła publiczność swoimi opowieściami  
o „wzdychulcach” i „dymadełku”, z wiel-
kim wdziękiem i uśmiechem powracała  
do wydarzeń z przeszłości. Poznaliśmy 
zabawne anegdoty z jej dzieciństwa, 
młodzieńczych romansów i pracy aktor-
skiej, dzięki której poznała Kalinę Jędru-
sik. Zgromadzeni słuchacze na pewno 
szybko nie zapomną historii o pewnej 
podróży pociągiem, jaką odbyły wspól-
nie obie Panie. 

Barbara Krafftówna swoje życie po-
równała do „krainy czarów”, pełnej cu-
downych wydarzeń i magicznych ludzi. 

Bierzmy przykład z tej wspaniałej ko-
biety, przejmując jej zdrowe i radosne 
podejście do świata, uczmy się od niej 
dystansu do życia i samych siebie. 

Wystawa Anny Gibały
„Malując, przedstawiam temat, swój 
punkt widzenia, tonację barw. Inter-
pretacja należy już do Państwa. Wasza 
relacja z moimi obrazami jest dla mnie 
ważna. Nie komentuję swoich prac. 
Mam mnóstwo pomysłów” - tak mówi 
o swoich obrazach Anna Gibała, której 
prace mińszczanie mogli podziwiać od  
7 października w naszej Bibliotece. Anna 
Gibała – mieszka i tworzy w Mińsku Ma-
zowieckim. Biblioteka prezentowała jej 
najnowsze obrazy wykonane techniką 
suchej pasteli na papierze, przedsta-
wiające kwiaty i zwierzęta oraz charak-
terystyczne dla jej malarstwa obrazy  
w stylu fantasy, olejne wykonane autor-
ską techniką. Wernisaż otwierający wy-
stawę odwiedziło liczne grono przyjaciół 

i mińskich miłośników sztuki. Wystawę 
oglądali także uczniowie mińskich szkół 
oraz goście bibliotecznych spotkań. 
Obrazy można zakupić, kontaktując  
się bezpośrednio z artystką.  

Opowieści z Puszczy 
– spotkanie 
z Joanną Kossak
Joanna Kossak, siostrzenica Simony 
Kossak, autorki „Sagi Puszczy Biało-
wieskiej” 17 listopada opowiedziała  
o wspólnie spędzonych chwilach z ciot-
ką, o dzikich zwierzętach i swojej życio-
wej drodze. Na spotkaniu pojawiła się  
w towarzystwie swojej uroczej suczki 
Sity i od razu zyskała sympatię publicz-
ności.

Simona Kossak była córką Jerzego Kos-
saka, syna Wojciecha Kossaka i siostrą 
Glorii Kossak, matki Joanny Kossak.  
Simona niejako wyłamała się z artystycz-
nej drogi rodu i całe swoje życie poświę-
ciła przyrodzie i zwierzętom. Zamieszka-
ła w Puszczy Białowieskiej, gdzie przez 
35 lat żyła w bliskości z naturą.  

Joanna Kossak, tak jak kiedyś Simona, 
również zamieszkała w puszczy, gdzie 
obecnie spełnia się artystycznie, malując 
obrazy, w szczególności przedstawia-
jące konie. Wspominając swoją ciocię,  
u której niegdyś spędzała każde wakacje, 
podkreśliła, że to właśnie Simona była 
dla niej najważniejszą osobą, praktycznie 
stała się jej matką, choć nie biologiczną. 
Opowiedziała również o  długoletnim 
partnerze Simony - Lechu Wilczku, dzię-
ki któremu możemy podziwiać zdjęcia 
obrazujące niebywałą symbiozę autorki 
„Sagi” z Puszczą Białowieską. Pozosta-
jemy pod wielkim wrażeniem otwartości 
i życzliwości, jaką okazała nam Joanna 
Kossak, w czasie pobytu w bibliotece.  
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Publicznej
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

  Link do przyszłości 
– warsztaty 
z kodowania 
Gimnazjaliści zaprogramowali swo-
ją przyszłość! 10 listopada w Czytelni 
MBP odbyły się warsztaty z kodowania 
w ramach  projektu „Link do przyszło-
ści. Zaprogramuj swoją karierę”. Projekt 
jest realizowany przez Fundację Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego  
ze środków Microsoft, w ramach inicja-
tywy YouthSpark.

Celem warsztatów było zachęcanie 
młodych ludzi do nauki kodowania.  
W dwóch zajęciach warsztatowych 
wzięło udział 27 uczniów, opiekunowie 
i bibliotekarze. Swoją pasją do kodowa-

nia podzieliła się z nami  programistka 
Anna Naplocha. 

Dowiedzieliśmy się czym jest progra-
mowanie i jak zakodować roboty Finch. 
Poznaliśmy język Scratch i nauczyliśmy 
roboty wykonywania naszych poleceń. 
Finałem obu warsztatów było rozegra-
nie wyścigu samodzielnie zakodowany-
mi robotami!

Zajęcia spotkały się z entuzjazmem 
młodzieży i z pewnością już wkrót-
ce będziemy kontynuować przygodę  
z kodowaniem. W Czytelni powstanie 
Lokalny Klub Kodowania. Więcej szcze-
gółów już wkrótce na naszej stronie 
www.mbpmm.pl i na fb.

III Mińskie Targi Wydaw-
ców Publikacji Regio-
nalnych „Nad Srebrną”
19 listopada w bibliotece miały miej-
sce III Mińskie Spotkania Wydawców 
Publikacji Regionalnych „Nad Srebr-
ną” promujące wydawnictwa związane 
z Mińskiem Mazowieckim i powiatem 
mińskim. Podczas tegorocznej edycji, 
poza mini-targami, na których zaprezen-
towane zostały najnowsze publikacje na 
temat regionu, licznie zgromadzona pu-
bliczność wysłuchała wykładu pt. „Ba-
dania genealogiczne w powiecie miń-
skim”. Tematyka ta cieszy się obecnie 
dużym zainteresowaniem czytelników 
naszej biblioteki. O tym, jak poszukiwać 
własnych korzeni opowiadał dr Andrzej 
Marek Nowik – pracownik Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wi-
ceprezes Polskiego Towarzystwa Gene-
alogicznego. Kolejnym punktem progra-
mu była rozmowa Damiana Sitkiewicza, 
prezesa Towarzystwa Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego, z Karoliną Wandą Gań-
ko o jej książce „Hrabia Marian Sta-
rzeński i jego rodzina w dobrach Ruda”.  
Następnie dyrektor Biblioteki Publicz-
nej w Kałuszynie Anna Andrzejkiewicz, 
w wykładzie zatytułowanym „Historia 
i współczesność”, przybliżyła słucha-
czom działalność kulturalną i edukacyj-
ną kałuszyńskiej biblioteki. Po zakoń-
czeniu części konferencyjnej goście 
mogli delektować się zwiedzaniem sto-
isk wystawców i dzięki zaprezentowa-
nym publikacjom zachwycić się naszym 
regionem. 

MBP,  fot. z arch. biblioteki
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Koncert 
Krzysztofa 
Trzaskowskiego

13 listopada na scenie kameralnej MDK 
wystąpił Krzysztof Trzaskowski - wybitny 
pianista, laureat wielu prestiżowych kon-
kursów pianistycznych, min. półfinalista 
XV Międzynarodowego Konkursu Piani-
stycznego im. Fryderyka Chopina oraz 
laureat nagrody specjalnej Towarzystwa 
im. Fryderyka Chopina w Genewie. Jest 
absolwentem, a obecnie wykładowcą 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie.
 Wieczór otworzyła kompozycja 
Michała Kleofasa Ogińskiego – Polonez 
a-moll „Pożegnanie Ojczyzny”. Po nim 
popłynęły dźwięki utworów Fryderyka 
Chopina - niekwestionowanego geniusza 
muzyki fortepianowej, jednego z najwięk-
szych kompozytorów, nie tylko polskich 
ale i w całej barwnej historii muzyki, obok 
Bacha, Mozarta czy Beethovena.  
 Gdy w 1830 roku Chopin na 
zawsze opuścił ojczyznę, podróżował  
do Francji, między innymi przez Wiedeń. 
Tam powstał wspaniały Nokturn cis-moll, 
zwany także reminiscencją, wspomnie-
niem za pozostawioną ojczyzną (albo 
za pozostałą w kraju miłością Chopina 
Konstancją Gładkowską). Po nim - Ron-
do c-moll – utwór opublikowany w 1825 
pod tytułem „Adieu à Varsovie” (fr. „Po-
żegnanie z Warszawą”). Chopin miał wte-
dy zaledwie 15 lat. I jeden z najbardziej 
znanych utworów Chopina: Etiuda op. 10  
nr 12 “Rewolucyjna” - utwór zaczerpnięty 
ze zbioru Etiud opus dziesiąte, skompo-
nowanych w latach 1829-1832. Artysta 
zaprezentował ostatnią, 12 część. Dzieło, 
które wymaga od wykonawcy bardzo du-
żych umiejętności technicznych.
 Pomiędzy utwory mistrza Fry-
deryka Trzaskowki wplótł Album de Mai 
op. 10 nr 1, 2, 3 Ignacego Jana Paderew-
skiego (1860 – 1941). Ten polski pianista, 
kompozytor, działacz niepodległościowy 
i polityk w 1919 roku sprawował funkcje 
premiera i ministra spraw zagranicznych. 
Paderewski był absolwentem Instytutu 
Muzycznego w Warszawie. Zyskał sobie 
ogromną popularność w USA, nazywany 
był „największym ze wszystkich”, „mi-
strzem”, „królem pianistów”, „czarodzie-
jem klawiatury”...

W III Spotkaniach Wydawców Publika-
cji Regionalnych „Nad Srebrną” wzięli 
udział następujący wystawcy: Biblio-
teka Publiczna w Kałuszynie, „Foto-
pia”, Gminna Biblioteka Publiczna  
w Cegłowie, Gminna Biblioteka Publicz-
na w Dębem Wielkim, Muzeum Ziemi 
Mińskiej, Miejski Dom Kultury w Miń-
sku Mazowieckim, Stanisława Gujska, 
Stanisławowskie Towarzystwo Histo-
ryczne, Towarzystwo Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego, Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Stanisławowskiej, Stowarzyszenie 
„Radość Trzeciego Wieku”, Wydawnic-
two UKSW, Małgorzata Kłoszewska, 
Urząd Gminy w Stanisławowie, Bibliote-
ka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m. st. 
Warszawy oraz Samodzielny Specjali-
styczny Zespół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce. 

List 
do Świętego Mikołaja

Pisanie listów do Świętego Mikołaja to 
już tradycja. W tym roku Miejska Biblio-
teka Publiczna przygotowała konkurs, 
którego celem jest napisanie takiego li-
stu. Serdecznie zachęcamy do wzięcia 
w nim udziału wszystkie grzeczne dzieci 
czekające na prezenty od Świętego Mi-
kołaja. Mocno wierzymy, że każda praca 
będzie wyjątkowa, tak samo, jak jej au-
tor. Na zwycięzców czekają świąteczne 
podarunki.

Szczegółowy regulamin konkursu do-
stępny jest w Oddziale dla Dzieci oraz 
na stronie biblioteki. Na listy czekamy do  
10 grudnia!

Książka na weekend
Drodzy Czytelnicy, wychodząc naprze-
ciw Waszym prośbom i potrzebom, Czy-
telnia wprowadziła  n o w ą   u s ł u g ę. 
„Książka na weekend” daje Wam moż-
liwość wypożyczenia opracowań na-

ukowych, podręczników akademickich, 
poradników itp. do domu od piątku lub 
soboty do poniedziałku. Jednorazowo 
można wypożyczyć 3 książki. Aby sko-
rzystać z usługi, trzeba być zarejestro-
wanym Czytelnikiem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Konieczne jest także pozo-
stawienie kaucji w wysokości 30 zł.
Więcej szczegółów w Regulaminie Czy-
telni oraz u Bibliotekarzy w Czytelni MBP.
 
Zapowiedzi
13 grudnia, godz. 18.30 - Spotkanie  
z bohaterem tegorocznej Alei Gwiazd Li-
teratury, Andrzejem Stasiukiem. Wstęp 
wolny

17 grudnia – Fabryka Świętego Mikołaja 
– warsztaty plastyczne dla dzieci, więcej 
szczegółów w Oddziale dla Dzieci
17 grudnia – Rozstrzygnięcie konkursu  
„List do Świętego Mikołaja”

MBP,  fot. z arch. biblioteki
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Następnie zabrzmiały Mazurki op. 30 
(c-moll, h-moll, Des-dur, cis-moll). Sta-
nowiły one inspirację dla kompozytorów 
europejskich rozwijających pierwiast-
ki narodowe w muzyce. Chopin oparł 
się w swych mazurkach na słyszanych  
w okresie pobytu w Polsce trójmiarowych 
tańcach ludowych, takich jak: mazur, ma-
zurek, kujawiak i oberek. Stanowiły one 
osnowę dla bardzo nowoczesnego i wir-
tuozowskiego przetworzenia w brzmienie, 
które jest rozpoznawalne do dzisiaj przez 
większość melomanów na całym świecie. 
Po skocznych mazurkach dostojne walce: 
– Walce op. 64 nr 1, 2 (Des-dur, cis-moll) 
a koncert zakończył brawurowo wyko-
nany Polonez As-dur op. 53 – Polonez  
Fryderyka Chopina zwany Heroicznym  
(fr. Polonaise héroïque), skomponowany 
na fortepian solo w 1842. Jest ważnym 
symbolem polskości oraz jednym z naj-
bardziej znanych polonezów Chopina. 
Należy do najważniejszych dzieł w reper-
tuarze fortepianowym. 
 Wielkie brawa i podziękowania 
słuchaczy otrzymał zasłużenie mistrz kla-
wiatury Krzysztof Trzaskowski za świetne 
wykonanie koncertu muzyki polskiej w na-
stroju patriotycznym. 

Tekst MTM
Zdjęcia MDK

Poznański zespół Amor Con Chordes 
jest grupą wyjątkową, łączącą współ-
czesną tradycję muzyczną ze sztuką 
minionych wieków. 20 listopada w sali 
kameralnej MDK muzycy zaprezentowali 
kompozycje wspaniałych bardów (Turlo-
ugh O’Carolan czy Niel Gow), tradycyjną 
muzykę celtycką, bretońską i kataloń-
ską, a także utwory autorskie instrumen-
talne oraz stylizacje pieśni renesanso-
wych, z pięknymi, poetyckimi tekstami. 
 Wielką gratką dla widowni była 
możliwość usłyszenia i zobaczenia kopii 
prawdziwych instrumentów renesanso-
wych i barokowych. Podczas koncertu 
zaprezentowano kopię lutni renesansowej 
oraz kopię chitarrone - strunowego szar-
panego instrumentu z rodowodem sięga-
jącym V wieku p.n.e.
 W stałym składzie zespołu wy-
stępują zawodowi muzycy z wielkimi 
umiejętnościami oraz bogatą praktyką 
sceniczną, pełni pasji, zaangażowania 
oraz miłości do swojej pracy: 
 Joanna Kreft -  absolwentka prof. 
Marcina Baranowskiego w Akademii Mu-
zycznej im. Ignacego Jana Paderewskie-
go w Poznaniu. Laureatka the Academie 
de Musique de Lausanne w klasie Pierra 
Amoyale oraz Anne Queffelec w 2015 r.  
W 2011 r. otrzymała dwie nagrody specjal-
ne na XIV Międzynarodowym Konkursie 
Skrzypcowym im.Henryka Wieniawskiego 

w Poznaniu. Za zdobycie Grand Prix Ma-
ster’ Class &’Music’ Festival w Pile w 2012 
roku otrzymała nagrodę w postaci kon-
certów z polskimi orkiestrami. Laureatka  
m. in. Międzynarodowego Konkursu 
Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego  
i H. Wieniawskiego w Lublinie, Międzynaro-
dowego Konkursu im. K. Szymanowskiego 
w Łodzi, programów stypendialnych „Mło-
da Polska” i „Jutting-Stiftung Stendal”.
 Henryk Kasperczak - absolwent 
Królewskiego Konserwatorium w Hadze  
w klasie lutni Toyohiko Satoh i Akade-
mii Muzycznej w Krakowie oraz muzyko-
logii Uniwersytetu Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. Jest wykładowcą Historycz-
nych Praktyk Wykonawczych i gry na lutni  
w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz  
w Łodzi. Aktywnie współtworzy cykle kon-
certowe oraz projekty operowe w kraju i za 
granicą z wybitnymi solistami i orkiestrami. 
Grając na instrumentach historycznych 
uczestniczy również w działaniach muzyki 
współczesnej i rozrywkowej.

KULTURA

Amor Con 
Chordes

 Adam Herda - gitarzysta, 
w 2006r. ukończył Akademię Muzyczną 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy  
w klasie gitary dra Krzysztofa Pełecha. Brał 
udział w warsztatach gitarowych prowa-
dzonych m.in. przez: Jorge Morela, Joscho 
Stephana, Jorge Cardoso i wielu innych.
 Bartłomiej Marusik - gitarzysta, 
kompozytor, aranżer, wokalista, absol-
went  poznańskiej Akademii Muzycznej 
im. Henryka Wieniawskiego (na tej samej 
uczelni obronił również doktorat w zakre-
sie improwizacji na gitarze klasycznej).  
Od lat – oprócz działalności koncertowej 
(jako solista i członek różnych grup) oraz czy-
sto muzycznej – jest aktywnym pedagogiem  
i wykładowcą, autorem podręcznika do na-
uki improwizacji na gitarze i innych wydaw-
nictw nutowych. Jest liderem, głównym 
kompozytorem i aranżerem zespołu.

Tekst MTM
Zdjęcia MDK
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składająca się z pięciu odsłon opowiadała 
o powstaniu Kabaretu wiosną 1956 roku, 
jego oryginalnym repertuarze, proble-
mach z cenzurą, znakomitych artystach 
oraz o świętowaniu. 

Silva rerum
 Silva rerum - las różności – tak 
nazwana została ekspozycja 60 prac  
o różnej tematyce autorstwa Kazimierza 
Wiśniaka - malarza, rysownika, ilustrato-
ra, scenografa teatralnego – współtwórcy 
„Piwnicy pod Baranami”, w której organi-
zował wystawy i zbudował swoją pierw-
szą scenografię. 
 W sumie można pokusić się  
o wskazanie czterech głównych grup za-

60 lat temu w piwnicy
 Za nami już 8. Festiwal Piotra 
Skrzyneckiego, niezwykłego artysty, który 
losy swoje związał z Piwnicą pod Barana-
mi. Piotr był współtwórcą tego kultowego 
kabaretu, jego kierownikiem artystycz-
nym, dobrym duchem aż do ostatnich 
swoich dni. Był osobą nieprzeciętną, któ-
ra dzięki swej charyzmie skupiała wokół 
nieprzeciętnych twórców: poetów, kom-
pozytorów, aktorów, pieśniarzy, malarzy... 
To im oddajemy hołdy podczas mińskiego 
festiwalu. 
 Sześćdziesiąt lat temu grupa 
krakowskich studentów odkopała spod 
zwałów węgla i pyłu zatęchłą piwnicę  
w Pałacu pod Baranami przy Rynku Głów-

nym, którą następnie przekształciła w klu-
bowe miejsce spotkań. Klub ten szybko 
przekształcił się w Kabaret, początko-
wo przypadkowy i nieregularny, później  
ze stałym, coraz ambitniejszym repertu-
arem. Była kuźnią talentów i indywidual-
ności. Jubileusz tego kultowego Kabare-
tu był tematem przewodnim 8. Festiwalu 
Piotra Skrzyneckiego. 

Krakowski kolaż 
 Z okazji 60. urodzin Piwnicy pod 
Baranami Archiwum Narodowe w Krako-
wie oraz Stowarzyszenie Artystów i Sym-
patyków Kabaretu Piwnica pod Baranami 
2 listopada zaprezentowało wystawę ple-
nerową „Krakowski kolaż”. Ekspozycja 
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prezentowanych prac: teatralia, Piwni-
ca pod Baranami, ilustracje książkowe  
i Lanckorona. Najstarsza prezentowana 
praca powstała w 1948 roku, a najnow-
sza we wrześniu 2016 roku, czyli dzieli  
je 68 lat. 

„Piwnica”
 Pierwszy dzień Festiwalu za-
kończył pokaz filmu „Piwnica” w reż. An-
toniego Krauze dokumentującego czter-
dziestoletnią historię słynnego kabaretu. 
Archiwalnym materiałom filmowym towa-
rzyszyły wspomnienia twórców, wyko-
nawców i sympatyków Piwnicy. 
Piwniczka pod Barankami
 Podczas naszych Festiwali sta-
ramy się pamiętać również o młodych 
odbiorcach kultury. W tym roku zaprosili-
śmy dzieci ze szkół podstawowych i gim-

nazjów na muzyczno poetycko teatralne 
warsztaty „Piwniczka pod Barankami”. 
W profesjonalnej asyście aktorki - Jadwigi 
Możdżer oraz pianisty, perkusisty Pawła 
Witulskiego odkrywano tajemnice pie-
śniarstwa.
 Uczestnicy warsztatu zapo-
znali się z dokumentacją legend i historii  
o artystach krakowskiej „Piwnicy pod 
Baranami” z Piotrem Skrzyneckim  
na czele. Przedmiotem wspólnych starań 
było projektowanie dzieła na miarę indy-
widualnych upodobań, budowanie roli  
w piosence  aktorskiej - czyli składanie 
konstrukcji dzieła pieśniarskiego „od piw-
nicy po dach”. 

Przegląd piosenki im Pio-
tra Skrzyneckiego
 Przegląd piosenki, któremu  
patronuje Piotr Skrzynecki, z roku na rok 
cieszy się coraz większą popularnością, 
Z całego kraju, od Szczecina po Ustrzyki, 
od Suwałk po Bogatynię ciągną do Miń-
ska Mazowieckiego rzesze śpiewających 
i grających młodych ludzi, którzy marzą 
o tym by dzielić się ze światem swoją 
twórczością. Śpiewają poezję, śpiewają 
po polsku oddając hołd wielkim twórcom 
polskiej piosenki, piosenki i piwnicznej,  
i tawernianej, i kabaretowej, i festiwa-
lowej. Oprócz repertuaru Piwnicy pod 
Baranami młodzi wykonawcy prezentują 
utwory takich tuzów jak Marian Hemar, 
Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, 
Wojciech Młynarski, Jacek Cygan, ale 
nierzadko też ,,kawałki“ własnego autor-
stwa. Tegoroczne występy oceniało jury: 
Ewa Kornecka, Teresa Drozda, Wacław 
Krupiński, Tadeusz Woźniak, Robert Za-
pora. Przyznano dwie równorzędne dru-
gie nagrody dla Aleksandry Gużyńskiej 
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oraz Łukasza Juszkiewicza. Wyróżnienia 
powędrowały do rąk Marceliny Mrazek  
i Olgi Kowalczyk. Nagrodę specjalną  
Roberta Zapory w postaci srebrnej mone-
ty z wizerunkiem „Szału uniesień” Podko-
wińskiego otrzymała Katarzyna Nejman.
 Konkursowy 4 listopada zakoń-
czył recital Tadeusza Woźniaka.

Koncert galowy z okazji 
60-lecia
 Każdy kabaretowy wieczór  
w wykonaniu artystów Piwnicy pod Bara-
nami jest wielkim wydarzeniem artystycz-
nym i towarzyskim. 
 Przybywają na niego ludzie z ca-
łej Polski, z całej Europy, a nawet z całego 
świata. Magnesem dla gości są jak zwykle 
niepowtarzalna atmosfera, surrealistyczny 
humor, liryka i wspaniałe pieśni „piwnicz-
nych” kompozytorów i poetów. 
 Podczas tegorocznego Festiwa-
lu Piotra Skrzyneckiego artyści Kabaretu 
Piwnica pod Baranami pokazali wyjątko-
wy program, jakiego w Mińsku jeszcze nie 
było! To specjalnie przygotowany na jubi-
leusz 60. lecia Kabaretu wieczór piwnicz-
nych hitów. Szczelnie wypełniająca salę 
widowiskową publiczność usłyszała naj-
większe przeboje 60. lecia w wykonaniu 
zarówno Piwniczan, jak i zaproszonych 
gości.

„Nie tylko kobieta” 
 Niejako na deser, Festiwal 6 
listopada zamknęła Marta Honzatko - 
niezwykła osobowość sceniczna. Chary-
zmatyczna wokalistka o duszy rockmanki.  
Z piosenką zrobi co zechce, nawet jak-
by miała ją wywrócić do góry nogami. 
Jest liryczna - śpiewając „Oczy tej małej” 

Osieckiej, drapieżna w „Celinie” Staszew-
skiego, mocna i rockowa w „Balladzie  
o próżności” Roguckiego. Podczas kon-
certu zaśpiewała kilkanaście piosenek - 
nawet te znane, zabrzmiały zaskakująco. 

Najczarniejsza z białych 
kobiet 
 Wystąpiła 28 października  
w MDK. Mowa oczywiście o nazwanej tak 
przez Krzysztofa Ścierańskiego, Grażynie 
Łobaszewskiej – jednej z najwybitniej-
szych polskich piosenkarek, kompozyto-
rek i autorek wielu śpiewanych przez sie-
bie utworów.
 W sezonie 2016/2017 piosen-
karka obchodzi jubileusz pracy artystycz-
nej. Organizowane z tej okazji koncerty to 
swoista wycieczka po wszystkich płytach 
artystki. Mińska publiczność usłyszała 

największe hity takie jak: „Czas nas uczy 
pogody”, „Brzydcy”, „Gdybyś” etc. Za-
brzmiały także nowe piosenki z ostatniej 
płyty „Przepływamy”. Nie zabrakło rów-
nież sztandarowych piosenek Czesła-
wa Niemena, które znalazły się na płycie 
„Dziwny jest…” oraz zupełnie nowych 
kompozycji, które pojawią się na najnow-
szym, jubileuszowym albumie.
 Wszystkie utwory zabrzmiały  
w ciekawych aranżacjach energetyczne-
go tczewskiego zespołu AJAGORE to-
warzyszącego Grażynie Łobaszewskiej  
w składzie: Sławomir Kornas – bas, śpiew, 
Maciej Kortas – gitary, Michał Szczeblew-
ski – perkusja.

„Letni dzień” 
 Co by bylo gdyby Robin Wil-
liams, Steve Jobs i Amy Winehouse spo-
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tkali się gdzieś w kosmosie, po śmierci? 
Gdyby mieli szansę na rozmowę, która 
nigdy nie miała miejsca? Każdy na skra-
ju istnienia, swoistego życia bez celu, co 
według Sławomira Mrożka, to „najgorsze 
co może spotkać człowieka”.
 Sztuka „Letni dzień” z '83 roku, 
wystawiona pod koniec trzeciego dnia 
Festiwalu, to obraz współczesny, z po-
głębionymi postaciami Uda, Nieuda oraz 
Damy, gdzie każdy z bohaterów posta-
nawia odebrać sobie życie. Czy rzeczy-
wiście chcą tego dokonać, czy tylko 
wyzwać los na pojedynek? Podczas star-
cia mężczyzn pojawia się ona - Dama,  
z pozoru zagubiona, w istocie staje się dla 
nich ucieleśnieniem ideału kobiety. Kto 
wyjdzie zwycięsko z tego spotkania? Czy 
my kierujemy swoim losem, czy może los 
nami? A może wszystko jest tylko dziełem 
przypadku?

 W spektaklu w reż. Olgi Chajdas 
wystąpili Anna Mucha, Marek Pituch i Ja-
kub Wons. 

Pałac z duchami
 Niecodzienny happening na za-
kończenie projektu „Bona, czyli tajemnice 
mińskiego pałacu” odbył się 16 listopada 
w MDK. Dzięki połączeniu historii i współ-
czesnej techniki, goście tego wydarzenia 
przenieśli się w czasy poprzednich miesz-
kańców pałacu, włodarzy miasta i postaci 
historycznych z nim związanych. Znanymi 
skądinąd głosami, m.in. burmistrza Mar-
cina Jakubowskiego, przemówili i w skró-
cie opowiedzieli historię miejsca. W swoje 
dyskusje i spory wciągnęli też publicz-
ność chcąc dowiedzieć się np. co teraz 
dzieje się z pałacem. 
 Projekt „Bona, czyli tajemnice 
mińskiego pałacu” został zrealizowa-
ny dzięki dofinansowaniu ze środków  
Muzeum Historii Polski w ramach progra-
mu „Patriotyzm jutra”. 

Koncertowe zwierzaki
 W muzycznej krainie ważne 
miejsce zajmują rozmaite zwierzaczki, 
stąd pomysł na bajkowy koncert, w któ-
rym nie zabrakło zabaw uruchamiających 
wyobraźnię. Podczas kolejnej Smykofonii 
pt. „Zwierzątkowo” 19 listopada przed-
stawione zostały kukułka, kury, koguty, 
mucha, lew, pies i superkoty. Muzyczne 
portrety znanych dzieciom zwierzątek  
w oryginalnych wersjach i transkrypcjach 
klarnecisty Adama Mazurka „namalo-
wały”: Małgorzata Zalewska – skrzypce, 
Adam Mazurek – klarnet i Dagmara Du-
dzińska – fortepian.
 Smykofonia zaprasza rodziny 
wraz melomaluszkami (dziećmi 0-5 lat) na 
spotkania z muzyką klasyczną i nie tylko. 
W tym roku spotkamy się jeszcze na za-
bawie przy dobrej muzyce 17 grudnia. 

Premiera Pianki
 Teatr Lalek Dużych „Pianka” 27 
listopada zaprosił dzieci i dorosłych na 
swój drugi spektakl pt. „O płaczącej kró-
lewnie i wesołym Jasiu”, spektakl o tym, 
że trzeba cieszyć się chwilą i  tym co się 
ma.
 Była to opowieść o przeciw-
stawnych emocjach: o smutku i o radości. 
Królewna, za sprawą czarodziejskiego za-
klęcia, z grzecznej dziewczynki przeista-
cza się w nadąsaną i bez przerwy płaczą-
cą marudę. Król, aby poprawić jej humor, 
spełnia wszystkie zachcianki jedynaczki. 
Niestety im bardziej się stara, tym bar-
dziej rozkapryszona i niezadowolona robi 
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się jego córka. W zamku zjawiają się liczni  
kawalerowie, którzy próbują zdjąć zaklę-
cie z płaczącej księżniczki. Jednak żadne-
mu z nich się to nie udaje. Kiedy wszy-
scy tracą już nadzieję na „odczarowanie 
płaczącej królewny” do zamku przybywa 
beztroski Jaś. Chłopiec szczęśliwy i cie-
szący się z prostych rzeczy. 
 Autorem scenariusza jest Urszu-
la Brzost. W spektaklu wystąpili aktorzy 
mińskiej Pianki: Magdalena Ciężkowska, 
Radosław Stosio i Urszula Brzost. Lalki 
zaprojektowała Agnieszka Patoka.

Tyle dróg
 W galerii MDK oglądać można 
wystawę prac Marcina Sutryka - z zami-

łowania artysty, prezesa Stowarzyszenia 
DESCARTES, organizatora „Wschodnich 
Projektów Fotograficznych” oraz współ-
twórcy nieformalnej grupy artystycznej 
„Ławeczka”. 
 Są to studyjne obrazy pokaź-
nych rozmiarów oraz małe płótna, które 
początkowo powstawały jako szkice do 
większych kompozycji. Temat pejzażu po-
jawia się w twórczości Sutryka od dawna. 
Przyroda będąca czymś naturalnym dziś 
jest dla człowieka obca. Rezerwaty, parki 
krajobrazowe, czy po prostu łąki i lasy to 
miejsca, które się odwiedza w celach re-
kreacyjnych, zaś miejscem do życia jest 
betonowa pustynia wielkomiejskich osie-
dli. Oczywistym staje się fakt, że ciężkie 
maszyny pojawiające się w pejzażu zwia-

stują zmiany. Naturalny krajobraz zostanie 
zniszczony i przekształcony, pojawi się  
w nim wytwór kultury technicznej - droga, 
budynek, most, dom. Pejzaż, czyli świat 
stworzony przez Boga, przy pomocy 
maszyn jest zmieniany i przekształcany  
w kulturę. Maszyny i narzędzia wykorzy-
stujemy do zmiany przestrzeni, w której 
żyjemy.
 Zatem budowa implikuje pytania 
o wzajemny stosunek kultury do natury 
oraz zawłaszczanie natury przez kulturę. 
Pytanie o to, czym jest natura dla człowie-
ka cywilizacji zachodniej?
 Pojawiające się w twórczości 
artysty maszyny to też wyraz tęsknoty  
z dzieciństwa. Monumentalizm koparki 
fascynuje przecież każde dziecko, wzdy-
chające na widok wielkiej łychy. To próba 
poszukiwania tematu, który nie jest jesz-
cze zbytnio wyeksploatowany.
 Pejzaż namalowany w sposób 
syntetyczny i szkicowy na płótnie nie-
wiele większym od kartki papieru A4 ma 
tworzyć wrażenie notatki. Przypominać  
i odsyłać do pejzażu, którego być może 
już nie ma. Sugerować nostalgię za utra-
coną naturą, gdzie w miejscu łąk i pól 
obecnie biegnie autostrada, znajduje się 
centrum handlowe albo osiedle mieszkal-
ne. Aby wybudować budynek, najpierw 
trzeba unicestwić roślinność, która tam 
rosła, zasłonić widok, który się tam roz-
taczał,

Magia Dobrego Kina
 To nowy cykl zainaugurowany 
przez MDK 26 października projekcją fil-
mu „Cinema Paradiso”. Chcemy pokazać 
filmy posiadające właśnie tę magię, zwią-
zaną nie tylko z wielkimi nazwiskami, ale 
przede wszystkim klimatem i tematyką 
produkcji. Będą to filmy, które odegrały 
ważną rolę w historii kinematografii: „Ka-
baret”, „Życie jest piękne”, „Łowca jele-
ni”, „Wożąc Panią Daisy”, „Indochiny”, 
„Belle époque”…
 Projekcje filmów o wysokich 
walorach artystycznych i poznawczych 
uzupełnią prelekcje, dyskusje, spotkania  
z twórcami lub osobami związanymi z ki-
nematografią. Szczególnie zapraszamy 
na nie straszą młodzież, by stały się czę-
ścią filmowej edukacji szkolnej. 
 20 grudnia na godz. 12 zapra-
szamy na spotkanie z wielką Lizą Minelli 
w filmie „Kabaret”. Po projekcji spotkanie 
z Aiką Tarasow. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK

Z IMPREZ MDK

MDK, ul. Warszawska 173, 
tel. (25) 758-39-17 wew.11, 

e-mail: mdk@mdkmm.pl
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Muzeum Ziemi Mińskiej
KULTURA

9 LISTOPADA
Tego dnia z inicjatywy Muzeum Zie-
mi Mińskiej zostało dokonane uro-
czyste odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej przy budynku Poczty Polskiej,  
ul. Warszawska 149, o  treści:

„W TYM MIEJSCU 15 VIII 1906 R. 
CZŁONKOWIE ORGANIZACJI BOJOWEJ 
POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ 
POD DOWÓDZTWEM TOMASZA ARCI-
SZEWSKIEGO DOKONALI UDANEGO 
ATAKU NA FUNKCJONARIUSZY ROSYJ-
SKICH STACJONUJĄCYCH W BUDYN-
KU POCZTY / TOMASZ ARCISZEWSKI 
(1877-1955), WSPÓŁORGANIZATOR PPS 
W MIŃSKU MAZOWIECKIM, LEGIONI-
STA, MINISTER POCZT I TELEGRAFÓW 
(1918-1919), PREMIER RP (1944-1947), 
KAWALER ORDERU VIRTUTI MILITARI I 
KRZYŻA NIEPODLEGLOŚCI Z MIECZAMI 
/ MIŃSK MAZOWIECKI 9 XI 2016”

Uroczystego odsłonięcia dokonali: w imie-
niu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
 i Osób Represjonowanych Jana Józefa 
Kasprzyka Dyrektor Gabinetu Szefa Urzę-
du Jacek Polańczyk, Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski 
oraz Naczelnik Poczty Polskiej w Mińsku 
Mazowieckim Stanisław Dymek. Poświę-
cenia tablicy dokonał Proboszcz Para-
fii pw. Narodzenia NMP ks. Jerzy Karol 
Mackiewicz. W uroczystości wzięła udział 
Poseł na Sejm RP Krystyna Pawłowicz, 
natomiast Poseł na Sejm RP Czesław 
Mroczek przesłał do Muzeum Ziemi Miń-
skiej list gratulacyjny. Przemówienie histo-
ryczne o akcji PPS wygłosił Dyrektor MZM 
Leszek Celej, kierując je szczególnie do 
uczestniczącej w uroczystości młodzieży 

J. S. Bacha. W następnej części spotka-
nia licznie przybyli goście (zarówno doro-
śli, jak i dzieci) wspólnie zaśpiewali kilka 
pieśni ułańskich przy akompaniamencie 
zaproszonych artystek. Uroku całej impre-
zy dodawali przedstawiciele Towarzystwa 
Pamięci 7-go Pułku Ułanów Lubelskich 
im. gen. K. Sosnkowskiego prezentując 
się w tradycyjnych strojach „siódmaków”.

19 LISTOPADA
W tym dniu w bibliotece miały miejsce III 
Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji 
Regionalnych „Nad Srebrną”, promujące 
Mińsk Mazowiecki i powiat miński. Te-
goroczna edycja poza mini-targami, na 
których zaprezentowane zostały najnow-
sze publikacje na temat regionu, miała 
w swym programie wiele innych atrakcji. 
Licznie zgromadzona publiczność wysłu-
chała wykładu pt. „Badania genealogiczne 
w powiecie mińskim”. Tematyka ta cieszy 
się obecnie dużym zainteresowaniem czy-
telników naszej biblioteki. O tym, jak po-
szukiwać własnych korzeni opowiadał dr 
Andrzej Marek Nowik – pracownik Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ge-
nealogicznego. Kolejnym punktem progra-
mu była rozmowa Damiana Sitkiewicza, 
prezesa Towarzystwa Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego z Karoliną Wandą Gańko 
o jej książce „Hrabia Marian Starzeński  
i jego rodzina w dobrach Ruda”. Dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Kałuszynie Anna 
Andrzejkiewicz, w wykładzie zatytułowa-
nym „Historia i współczesność” przybli-
żyła słuchaczom działalność kałuszyńskiej 
biblioteki. Po zakończeniu części konfe-
rencyjnej, goście mogli delektować się 
zwiedzaniem stoisk wystawców i dzięki 

Tablica, Narodowe Święto, Regionalia
i Rosarium

reprezentującej Gimnazjum Miejskie Nr 2 
im. Jana Pawła II i Nr 3 im. Janusza Ku-
socińskiego. 

W stanie dzisiejszej wiedzy historycznej 
był to pierwszy akt niepodległościowy  
w Mińsku Mazowieckim. Powyższa uro-
czystość rozpoczyna przygotowania 
Mińska Mazowieckiego do obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości.

Druga część uroczystości odbyła się  
w MZM Dziale 7. Pułku Ułanów Lubelskich, 
gdzie Dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu Ja-
cek Polańczyk udekorował medalami Pro 
Memoria następujących mińszczan: człon-
ków Klubu Dawnych Motocykli MAGNET 
Daniela Gągola, Wojciecha Jaglińskiego  
i Piotra Wojdygę oraz Stanisława Dymka  
i Sławomira Kuligowskiego. Okoliczno-
ściowy referat na temat niepodległościo-
wych organizacji paramilitarnych działa-
jących na terenie Mińska Mazowieckiego 
wygłosił Wiktor Cygan, właściciel wydaw-
nictwa Zbroja.

11 LISTOPADA
Obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości, jak co roku, miały swoje miejsce 
także w Muzeum Ziemi Mińskiej Dziale  
7. Pułku Ułanów Lubelskich i tradycyjnie 
rozpoczęły się wzniesieniem toastu. Pierw-
szym punktem wieczornego programu 
był nastrojowy koncert Zespołu Grazioso 
w składzie: Anna Kornacka – fortepian  
i Beata Kierzkowska – flet (poprzeczny). 
Duet muzyczny wykonał m.in.: „Walc”  
(z filmu Ziemia Obiecana) W. Kilara, „Arię” 
E. Bozza, „Poloneza A-dur” op. 40 F. 
Chopina czy „Koncert a-moll” cz. 2 Largo  
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zaprezentowanym publikacjom zachwycić 
się naszym regionem. W III Spotkaniach 
Wydawców Publikacji Regionalnych „Nad 
Srebrną” wzięli udział: Biblioteka Publicz-
na w Kałuszynie, „Fotopia”, Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Cegłowie, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim, 
Muzeum Ziemi Mińskiej, Miejski Dom Kul-
tury w Mińsku Mazowieckim, Stanisława 
Gujska, Stanisławowskie Towarzystwo Hi-
storyczne, Towarzystwo Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego, Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Stanisławowskiej, Stowarzysze-
nie „Radość Trzeciego Wieku”, Wydaw-
nictwo UKSW, Małgorzata Kłoszewska, 
Urząd Gminy w Stanisławowie, Biblioteka 
Publiczna w Dzielnicy Wesoła m. st. War-
szawy oraz Samodzielny Specjalistyczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. 
dr Teodora Dunina w Rudce. 
    
24 LISTOPADA
W czwartkowy, listopadowy wieczór,  
w Muzeum Ziemi Mińskiej odbył się wer-
nisaż wystawy „Rosarium” – fotografii  
i grafiki artystycznej Erazma Wojciecha 
Felcyna. Współorganizatorem wystawy 
jest Agencja Artystyczna Zegart Jerze-
go Zegarlińskiego, który – tuż po słowie 
wstępnym Dyrektora Leszka Celeja, przy-
bliżył przybyłym gościom postać Erazma 
Felcyna. Sam artysta dosyć obszernie 
opisał proces twórczy związany z obco-
waniem z różami jako „modelami”, in-
strumentalne ich potraktowanie i swoją 
fascynację materią, czym wywołał żywą 
dyskusję wśród zebranych. Dopełnieniem 
wszechobecnego piękna na wystawie był 
urokliwy koncert bardzo zdolnej młodej 
pianistki – Magdaleny Nogańskiej, uczen-
nicy Salezjańskiego Gimnazjum im. Jana 
Bosko w Mińsku Mazowieckim. Wystawę 
można oglądać do końca grudnia w go-
dzinach pracy muzeum.

MZM, fot. z arch. muzeum
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Od wielu lat na zakończenie sezonu rozgry-
wek tenisa ziemnego na boiskach wielofunk-
cyjnych MOSiR przy ul. Wyszyńskiego 56 
odbywa się turniej deblowy, który jest pod-
sumowaniem zmagań rakietkowych. 

W tym roku termin zawodów przypadł na póź-
ną jesień, tj. 12 listopada 2016, a mimo niezbyt 
sprzyjającej temperatury na starcie stawiło się 
osiem duetów, w tym jeden damski. Rywali-
zacja toczyła się w pierwszej fazie w dwóch 
grupach po cztery pary - systemem „każdy  
z każdym”, a następnie po dwa najlepsze te-
amy utworzyły pary półfinałowe, zaś pozostali 
walczyli o dalsze lokaty.

Wyniki:
Miejsce 7-8: 
Pawlica Hanna/Gliwińska Emilia oraz Kusak 
Radek/Gwardiak Paweł
mecz o 5 miejsce:
Gołowicz Dariusz/ Tomin Mladen - Ostrowski 
Robert / Wasilonek Bogdan 6-4
Półfinały:
Kilzer Tomasz/Lipiński Mateusz - Gadomski 
Krzysztof/ Księżopolski Karol 6-1
Sadowski Maciej /Szuba Marek - Borowski 
Rafał / Morawski Marcin 6-3
Mecz o 3 miejsce:
Borowski/Morawski - Gadomski/Księżopolski 
6-4
Finał:
Kilzer/Lipiński - Sadowski/ Szuba 9-3

Do turnieju obok mieszkańców Mińska Mazo-
wieckiego i okolic mińszczan zgłosił się debel 
z okolic Warszawy, który okazał się bardzo 
dobrze wyszkoloną i wspaniale współpracu-
jącą parą niemającą problemów z wygraniem 
zawodów. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzy-
mali cenne nagrody rzeczowe, zaś para wy-
stępująca w finale również okazałe puchary. 
Bardzo dziękujemy wszystkim tenisistom za 
kolejny udany sezon, a wszystkich zaintere-
sowanych kolejnymi rozgrywkami zapraszamy 
po zimowej przerwie!

Karolina Stokowska-Kuźma
fot. z arch. MOSiR

Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego 
o Puchar Dyrektora MOSiR 
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Klub UKS PROBASKET Mińsk Mazo-
wiecki powstał w 2009 roku, kiedy to 
grupa pasjonatów, byłych mińskich ko-
szykarzy postanowiła powołać do życia 
stowarzyszenie o nazwie Uczniowski 
Klub Sportowy Probasket Mińsk Mazo-
wiecki. Pierwotnie było to kilkanaście 
osób, a do dziś z grupy pionierów zo-
stali tylko: Sylwester Oszako jako pre-
zes klubu oraz Tomasz Wicik w randze 
wiceprezesa klubu. Głównym zadaniem 
statutowym klubu było propagowa-
nie koszykówki poprzez prowadzenie 
profesjonalnych treningów dla dzieci 
i młodzieży z Mińska Mazowieckiego. 
Powstały grupy szkoleniowe kadetów, 
juniorów oraz seniorów.

 Początki działania klubu nie 
były łatwe, brakowało sprzętu, środków 
oraz przede wszystkim miejsca do pracy 
z młodzieżą. Dyrektorzy mińskich szkół 
sceptycznie i z dość dużym zdziwieniem 
podchodzili do naszej grupy, zmotywowa-
nych i przepełnionych ideałami ludzi, któ-
rym marzył się koszykarski klub sportowy  
z prawdziwego zdarzenia. Nie do końca 
rozumieli, że ktoś tak po prostu ze spo-
łecznego nadania jest zainteresowany pra-
cą dla dzieci i młodzieży.
 Z czasem udało się pozyskać 
pierwszych sponsorów, dzięki którym 
zakupiony został sprzęt i stroje do treno-
wania. Szczególne podziękowania w tym 
miejscu należą się firmom Partner oraz 
Sport Grupa, bez których hojnej pomocy 
nie moglibyśmy ruszyć. Uzyskaliśmy także 
dostęp do sal gimnastycznych i mogliśmy 
już w jakiejś formie prowadzić nasze za-
jęcia. Oczywiście nie było to proste, po-
nieważ treningi kończące się o 22.00 dla 
uczącej się młodzieży były niedopuszczal-
ne. Najważniejsze, że zebraliśmy chętnych 
do pracy młodych adeptów koszykówki  
i zaczęliśmy naszą wspinaczkę po szcze-
blach koszykarskiej hierarchii.
 Pierwsze sezony to udział grup 
juniorów oraz seniorów w ligach warszaw-
skich WNBA i UNBA. Cotygodniowe wy-
cieczki do Warszawy na mecze obu ekip 
były nie lada wyzwaniem, zarówno od 
strony logistyki, czasu jak i pieniędzy, ale 
te wysiłki dosyć szybko zaprocentowały. 
Grupy prowadzone przez trenerów Arka-
diusza Woźniaka i Marcina Woźnicę zaczę-
ły sobie bardzo dobrze radzić we wspo-
mnianych ligach. Największym sukcesem 
było 5 miejsce w mistrzostwach Warszawy 
seniorów (5 miejsce w lidze Super WNBA), 

co dla zespołu, który nieco chwilę wcze-
śniej powstał (minęło tylko dwa sezony od 
rozpoczęcia treningów) oznaczało wielkie 
osiągnięcie. Wcześniej awansowaliśmy z 2 
ligi do ekstraklasy czyli ligi Super WNBA. 
Dobre wyniki osiągali także nasi juniorzy, 
którzy grali w ursynowskiej lidze UNBA.  
Z tej grupy na szerokie koszykarskie wody 
wyszedł nasz pierwszy eksportowy wy-
chowanek – Krzysztof Grudzień, obecnie 
zawodnik Sokoła Ostrów Mazowiecka, 
wcześniej MKS MOS Ochota Warszawa.
 Niestety, najstarsze drużyny nie 
kontynuowały w kolejnych sezonach już 
pracy w naszym klubie. Z różnych powo-
dów grupy zostały zastąpione całkowicie 
nowymi naborami młodszych koszyka-
rzy. Zwróciliśmy się w stronę młodzieży 
z gimnazjum. Powstały grupy chłopców 
z roczników 1998 oraz 2000. Zespoły od 
razu zostały zgłoszone do ligi WOZKOSZ 
i z miejsca zaczęły rywalizować z silnymi 
ekipami z województwa mazowieckiego. 
Zabieg polegający na wrzuceniu chłopców 
na głęboką wodę nie do końca powiódł się 
z rocznikiem 1998. Nasi chłopcy znacznie 
przegrywali w lidze z trenującymi od wie-
lu lat ekipami chociażby z Warszawy czy 
Radomia. Z tego też powodu postanowi-
liśmy zrezygnować z uczestnictwa w lidze  
i skupić się na samych treningach. Nieste-
ty, ta forma okazała się niewystarczająca 
dla większości chłopców, dlatego też po 
raz kolejny podjęliśmy decyzję o zamknię-
ciu grupy, a chętnych do trenowania po-
łączyliśmy z grupą młodzieżową ze szkół 
średnich.  
 Rocznik 2000 natomiast zaczął 
bardzo odważnie poczynać sobie w roz-
grywkach ligi WOZKOSZ. Chłopcy, prowa-
dzeni przez Trenera Tomasza Wicika szyb-
ko wypracowali swój niepowtarzalny styl  
i dzięki przede wszystkim mocnej obronie  
i dobrze zorganizowanemu atakowi od-
nieśli w lidze kilka spektakularnych zwy-
cięstw, choćby z drużyną Legii Warszawa. 
Drużyna, mająca w swoich szeregach co-
raz więcej wyróżniających się zawodni-
ków stanęła jednakże przed wielką próbą. 
Niestety, ci bardziej utalentowani chłopcy 
zaczęli otrzymywać sygnały z większych 
ośrodków koszykarskich, które to chętnie 
chciały by widzieć wychowanków Proba-
sketu w swoich barwach. I tak rozpoczę-
ło się powolne rozbijanie spójności ekipy. 
Drużyna, która realnie powinna w kolejnym 
sezonie walczyć o mistrzostwo mazow-
sza (sezon 2014/2015) musiała myśleć  
o utrzymaniu składu. Nie wszystko po-

szło po naszej myśli. Do klubów w stolicy 
odeszło dwóch najlepszych zawodników 
drużyny i tak naprawdę ciężko już było my-
śleć o kolejnych sukcesach. Drużyna nie 
wytrzymała próby czasu i dzisiaj już tylko 
rekreacyjnie trenuje koszykówkę. Możemy 
jednak w tym miejscu pochwalić się suk-
cesami szkoleniowymi. Nasi wychowan-
kowie, tj. Patryk Łysiak, Bartek Jankowski  
i Kuba Chojnacki reprezentują dziś barwy 
odpowiednio: Trefla Sopot, KS Cracovia 
Kraków oraz MKS Polonia Warszawa, czyli 
jednych z najlepszych drużyn w Polsce.
 Chcielibyśmy także wspomnieć, 
że nasze stowarzyszenie cały czas było 
bardzo aktywne społecznie. Organizowa-
liśmy różne imprezy okołokoszykarskie.  
 19 września 2009 roku na bo-
iskach szkolnych Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 im. Powstańców Warszawy pod 
patronatem starosty mińskiego zorganizo-
waliśmy turniej koszykówki ulicznej „Sure 
Shot Cup”. 12 czerwca 2010 roku zorga-
nizowaliśmy kolejny cieszący się dużym 
powodzeniem turniej koszykówki ulicznej  
o nazwie „Probasket Cup”. Następny 
streetball to rok 2013, kiedy to zawody 
zorganizowaliśmy w centrum miasta na 
zamkniętej specjalne dla nas tego dnia 
ulicy Konstytucji 3-go Maja. W czerwcu 
2015 roku zorganizowaliśmy charytatyw-
ny mecz dla chorej dziewczynki, zapra-
szając znakomitych gości, np. koszykarzy  
z kadry Polski (np. Maciej Bender – NCAA,  
1 Dywizja, West Virginia, Szymon Walczak 
– Adams State University), zasłużonych 
działaczy koszykówki z kraju czy władz 
różnych uczelni wyższych. Mecz oprócz 
tego, że był doskonałym widowiskiem 
sportowym mamy nadzieję, że też w ja-
kimś stopniu przyczynił się do wylecze-
nia dziewczynki, która dziś jest już zupeł-
nie zdrowa. Nasi goście byli bardzo hojni  
i w specjalnie zorganizowanej aukcji przed-
miotów sportowych udało się zebrać po-
kaźną sumę pieniędzy na tak szczytny cel.
 Organizowaliśmy także między-
narodowe turnieje dla naszych chłopców.  
Najpierw był to odbywający się 27 wrze-
śnia 2012 roku „I Turniej koszykówki szkół 
gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miń-
ska Mazowieckiego”. 
 Następnie  8 i 9 czerwca 2013 
roku na sali sportowej przy ulicy Kopernika 
9 w Mińsku Mazowieckim zorganizowali-
śmy „I Międzynarodowy Turniej Koszyków-
ki chłopców z rocznika 2000 i młodszych 
o Puchar Burmistrza Mińska Mazowiec-
kiego”. W turnieju tym wzięło udział sześć 

UKS PROBASKET 
MIŃSK MAZOWIECKI 
– krótka historia mińskiego klubu koszykówki
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drużyn: Telsze Litwa, La Basket Warsza-
wa, UKS Dwójka Wołomin, ZS Mrozy, UKS 
16 Warszawa i nasza drużyna.  Dużym 
wydarzeniem było pojawienie się gości  
z Litwy z zaprzyjaźnionego z Mińskiem Ma-
zowieckim miasta Telsze. Wysoki poziom 
sportowy gwarantowała również ekipa  
La Basket Warszawa, jedna z najlepszych 
w Warszawie w swojej kategorii wiekowej.
 W roku 2014 (13-15 czerwca) 
zorganizowaliśmy „II Międzynarodowy 
Turniej Koszykówki Miast Bliźniaczych 
- PROBASKET CUP 2014”, którego go-
ściem ponownie była ekipa z litewskiego 
miasta Telsze.
 W dniach 11-13 grudnia 2015 r. 
dla rocznika 2002 zorganizowaliśmy je-
den z najmocniejszych turniejów w Pol-
sce. Naszymi gośćmi byli: MKS Dąbrowa 
Górnicza, MKS Polonia Warszawa, MOSM 
Polonia Bytom, UKS GIM 92 Ursynów 
Warszawa, TSK ROŚ Pisz, WKS Śląsk 
Wrocław, MKS Novum Bydgoszcz, SPK 
Białystok, MKK Pyra Poznań. W turnieju 
tym, będącym nieoficjalnymi mistrzostwa-
mi Polski zajęliśmy drugie miejsce, ulega-
jąc w finale tylko drużynie Pyra Poznań.
 Po rozpadnięciu się drużyny  
z rocznika 1998 powołaliśmy do życia dwie 
kolejne grupy treningowe, dla chłopców  
z rocznika 2002 oraz 2004 i młodszych. 
Grupą chłopców 2002 zajął się były za-
wodnik naszych seniorów – Trener Łukasz 
Sawicki, a najmłodszą grupą chłopców 
Trener Arkadiusz Woźniak.
 Chłopcy z rocznika 2002 zostali 
zgłoszeni do rozgrywek ligowych WOZ-
KOSZ i w swoim drugim sezonie treningo-
wym (tj. 2014/2015) zajęli 3 miejsce w woje-
wództwie mazowieckim. Prowadzeni przez 
swojego kapitana Ahmeda Kadira chłopcy 
pokazali, że mają apetyty na większe suk-
cesy. I tak się stało w sezonie następnym, 
tj. 2015/2016, kiedy to po kolejnym roku 

pracy chłopcy okazali się bezkonkuren-
cyjni w województwie mazowieckim, wy-
grywając wszystkie swoje mecze w lidze. 
3-krotnie zwyciężyliśmy choćby z drużyną 
Polonii Warszawa, która uchodzi za nie-
dościgniony wzór szkolenia koszykarskie-
go dzieci i młodzieży w Polsce. Chłop-
cy sezon grali jak natchnieni. Rozgrywki  
w województwie mazowieckim przeszliśmy 
jak burza (bilans 14:0), rozgrywki strefowe 
(w dwóch województwach) także zakoń-
czyliśmy sukcesem i mogliśmy już my-
śleć jak poradzimy sobie w ćwierćfinałach  
Mistrzostw Polski, które to rozgrywaliśmy 
w Białej Podlaskiej. W pokonanym polu zo-
stawiliśmy drużyny: WKK Wrocław (Mistrz 
Polski U-18 i U-16), Kadet Biała Podlaska 
oraz MKK Basket Koszalin. Turniej ćwierć-
finałowy wygraliśmy i przed nami już były 
półfinały.
 Turniej półfinałowy zorganizo-
waliśmy my w Mińsku Mazowiecki, dzięki 
olbrzymiej motywacji i ciężkiej pracy udało 
się pozyskać sponsorów, którzy pomogli  
w tym trudnym przedsięwzięciu (szcze-
gólne podziękowania należą się w tym 
miejscu firmie Kosbud). Wydatną pomo-
cą wsparło nas także miasto i burmistrz  
Marcin Jakubowski. W turnieju, odbywają-
cym się w dniach 27-29 maja na sali spor-
towej szkoły ZSM nr 1 przy ul. Kopernika 
9 oprócz naszej ekipy wzięły udział nastę-
pujące drużyny: Pyra Poznań (mistrz woj. 
wielkopolskiego), Regis Wieliczka (mistrz 
woj. małopolskiego)  oraz Mosir Cieszyn 
(3 drużyna woj. śląskiego). Po trzech 
dniach wspaniałych emocji nasza drużyna 
po zwycięstwach z Pyrą Poznań (70:53)  
i Mosirem Cieszyn (101:72) awansowała 
do ścisłego Finału Mistrzostw Polski, czyli 
do najlepszej ósemki drużyn w kraju.
 Finały odbywające się w Bia-
łymstoku niestety nie ułożyły się po na-
szej myśli. W pierwszym meczu pechowo 

przegraliśmy z gospodarzami, drużyną  
Żubry Białystok i potem już nie daliśmy 
rady złapać właściwego rytmu. Zanotowa-
liśmy porażki z drużynami ŻAK Żory (obec-
ny Mistrz Polski), MKS Dąbrowa Górnicza 
(3 drużyna w Polsce) oraz Regis Wieliczka 
i ostatecznie zajęliśmy 8 miejsce w Polsce. 
Drużyna wystąpiła w następującym skła-
dzie: Trener: Łukasz Sawicki i asystent: 
Tomasz Wicik, kapitan drużyny: Ahmed 
Kadir, zawodnicy: Jakub Ślązek, Oskar 
Ciupak, Marcel Piętka, Aleksy Białowąs, 
Mateusz Popowski, Jakub Siedlikowski, 
Jakub Dźwigała, Jakub Prejzner, Daniel 
Krupieńczyk, Kacper Skup, Artur Zabiega.
 Obecny sezon jest ósmym w na-
szej historii. Pracujemy obecnie z grupami 
z rocznika 2002 oraz 2004 (i mł). Wskrze-
siliśmy także grupę juniorów, która bardzo 
chciała wrócić pod nasze skrzydła. Wie-
rzymy, że nasi młodzi zawodnicy osiągną 
jeszcze większe sukcesy niż 8 miejsce  
w Finałach Mistrzostw Polski. Pracujemy 
dalej. I wiemy, że dopiero wszystko jest 
przed nami.

Sylwester Oszako
Prezes Zarządu 

UKS PROBASKET Mińsk Mazowiecki
fot. z arch. klubu
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Dobra passa brydżystów Mazovii

Brydżyści Mazovii z sukcesami kontynuują 
rywalizację w rozgrywkach ligowych, turnie-
jach krajowych  i zagranicznych uczestnicząc  
w rywalizacji na szczeblu europejskim, a na-
wet światowym. Drużyna od 2011 roku z rocz-
ną przerwą rywalizuje w rozgrywkach I ligi.
  W poprzednim sezonie 2015/2016 
po rozegraniu 22 spotkań drużyna zajęła 3 miej-
sce wśród 16 ekip, dające prawo uczestnicze-
nia w meczu barażowym o awans do ekstrakla-
sy z zagrożoną spadkiem z niej silną drużyną 
ANDRZEJKI Gdańsk. Gospodarzami spotkania, 
zgodnie z regulaminem, była drużyna z wyższej 
ligi, czyli gdańszczanie. Mecz składający się  
z 72 rozdań w ramach 6 segmentów rozegrano 
23/24 kwietnia br. Zacięte spotkanie, w którym 
Mazovia wygrała 3 segmenty, a prowadzenie 
zmieniało się na jedną lub na drugą stronę, 
zakończyło się ostatecznie zwycięstwem go-
spodarzy. Pierwsza poważna próba awansu do 
najwyższego szczebla rozgrywek zakończyła 
się niepowodzeniem.

Rok 2016 obfitował w wiele imprez o zasięgu 
światowym. Gospodarzem kilku najważniej-
szych imprez brydżowych była Polska. W ro-
zegranych w lipcu we Wrocławiu Światowych 
Igrzyskach Brydżowych wystąpiło czterech 
brydżystów Mazovii, którzy awans do nich  
wywalczyli poprzez eliminacje. W tej imprezie 
o randze brydżowej Olimpiady olbrzymi sukces 
odniósł nasz zawodnik Grzegorz Darkiewicz-
Moniuszko, który wraz z arcymistrzem mię-
dzynarodowym Bogdanem Szulejewskim, zajął 
bardzo wysokie 4. miejsce.
 Druga nasza para Andrzej Ogłoblin  
i Jan Nadaj również awansowała do finału i za-
jęła w nim bardzo dobre 24. miejsce. W igrzy-
skach uczestniczyli brydżyści z 58 krajów świa-
ta. Dobra passa nie opuszczała zawodników 
Mazovii, czego przykładem jest Igor Łosiewicz, 
który w sierpniu w Łodzi wraz z  reprezentacją 
polskich studentów zdobył srebrny medal Aka-
demickich Mistrzostw Świata. Brydżyści Ma-
zovii zaznaczyli również wyraźnie swój udział 

Tegoroczna warcabowa jesień rozpoczęła 
się od wielkiego wydarzenia, jakim był mecz 
o Mistrzostwo Świata Kobiet w warcabach 
100-polowych. Mecz ten rozgrywany był w 

w XLIV Grand Prix Warszawy, największym, 
corocznym Festiwalu Brydżowym  w Europie, 
rozgrywanym w ostatnim tygodniu sierpnia. 
Najlepsze wyniki uzyskali Andrzej Ogłoblin z Ja-
nem Nadajem, wygrywając  jeden z turniejów 
kongresowych, w którym startowało 147 par i 
zajmując 3. miejsce w kolejnym. 
 W październiku rozpoczęły się roz-
grywki I ligi sezonu 2016/2017, w których Ma-
zovia rywalizuje z: SPS Construction Kielce, 
MTS Piast Skawina, TB Silesia II –Diamond Gli-
wice, Konstanta Bielsko-Biała, Czarna Papuga 
Zwierzyniec Kraków, Elektromontaż Rzeszów, 
Saska Kępa Bridge-Team Warszawa, Spójnia 
Consus Kalisz, Pomtech Zwoleń, Ponar Silesia 
Łaziska, Skór-But Łęczna, Hotel Senator Stara-
chowice, Autostrada Eksploatacja &25 Media 
Warszawa, Diebold Nixdorf Cracovia Kraków, 
Termochem Chemik Puławy.
 Dotychczas w Starachowicach  
w październiku i listopadzie w ramach pierw-
szych dwóch zjazdów Mazovia rozegrała 10 
spotkań i uzyskując 115,11 VP, zajmuje 3. miej-
sce w tabeli, za SPS Construction oraz MTS 
Piast Skawina.
 W składzie drużyny w stosunku do 
ubiegłego sezonu nie nastąpiły żadne zmiany 
personalne i Mazovia występuje w następu-
jącym składzie: Krzysztof Roguski – kapitan 
drużyny – mistrz międzynarodowy, Marek Da-
lecki mistrz międzynarodowy, Grzegorz Darkie-
wicz-Moniuszko – mistrz krajowy, Władysław 
Izdebski – arcymistrz, Piotr Krajewski mistrz 
międzynarodowy, Krzysztof Kulka – mistrz 
międzynarodowy, Igor Łosiewicz – mistrz mię-
dzynarodowy, Maciej Modrzejewski – mistrz 
międzynarodowy, Jan Nadaj – arcymistrz, An-
drzej Ogłoblin – arcymistrz, Jerzy Orzeł – mistrz 
międzynarodowy, Andrzej Potyński – arcymistrz 
międzynarodowy, Kazimierz Samoder – mistrz 
krajowy, Zbigniew Szostak – mistrz krajowy. 

Oprac. na podst. mat. MKS Mazovia
fot. z arch. klubu 

dniach 2-10 września w Karpaczu. W zapla-
nowanym na 9 rund pojedynku Natalia Sa-
dowska (MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki) 
zmierzyła się z Olgą Kamyszlejewą (Holan-

dia). Natalia „znokautowała” przeciwniczkę  
i już po 7 rundach, czyli 2 rundy przed zapla-
nowanym końcem pojedynku, sięgnęła po 
tytuł Mistrzyni Globu. Należy podkreślić, że 
wynik ten jest bezapelacyjnie największym 
sukcesem w historii polskich warcabów!
 Świętowanie i odpoczynek po hi-
storycznym sukcesie nie trwały jednak długo. 
Już 4 października w Tallinie (Estonia) Natalia 
wzbogaciła swoją kolekcję medali o kolejne 
złoto. Tym razem w parze z Arletą Flisikowską 
zwyciężyła w Drużynowych Mistrzostwach 
Europy w grze błyskawicznej.
 Zwieńczeniem złotej jesieni warca-
bistów MKS Mazovia był kolejny historyczny 
wynik. Drużyna w składzie: Natalia Sadowska, 
Łukasz Kosobudzki, Przemysław Kosobudzki 
oraz Błażej Galant sięgnęła po podwójną złotą 
koronę w Drużynowych Mistrzostwach Polski 
w warcabach 100-polowych, które odbywały 
się w dniach 9-13 listopada w Gnieźnie. Nasi 
zawodnicy okazali się bezkonkurencyjni za-
równo w turnieju głównym (gdzie partie trwały 
nawet 5godzin!), jak i w turnieju błyskawicz-
nym (gdzie czas jednej partii to maksymalnie 
10 minut)!

 (Żródło: www.warcaby.pl), fot. z arch.  klubu

Złota jesień mińskich  warcabistów
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 Myślę, że dobrym podsumowa-
niem naszych osiągnięć sportowych w 
tym sezonie jest chociażby porównanie 
pozycji w tabeli IV ligi oraz ilości punktów, 
jaka była rok temu, a jaka jest obecnie. 
W tym sezonie z 40 punktami na koncie 
zajmujemy 2. miejsce w tabeli. Większość 
zawodników zaprezentowała się dobrze 
pod kątem mentalnym, wytrzymałościo-
wym i taktycznym. 
 
 Dużym wyzwaniem był początek 
rundy, kiedy w ciągu pierwszego miesiąca 
rozegraliśmy osiem kolejek, co się w ogóle 
rzadko zdarza i do tej pory się nie zdarzało 
na tym poziomie rozgrywkowym. My taki 
pierwszy szczyt formy przygotowywaliśmy 
właśnie na pierwsze 8 kolejek. Niektórzy  
w okresie przygotowawczym (np. po me-
czu w Konstancinie) wróżyli nam, że powal-
czymy w tym sezonie jedynie o utrzymanie. 
Natomiast, okazało się, że ta praca, którą 
wykonaliśmy w ciągu 2 pierwszych tygo-
dni przygotowań, zaprocentowała później 
w dalszym okresie ligowym. Dużym suk-
cesem, według mnie, jest 21 zawodników, 
którzy weszli do pierwszego składu. Oka-
zało się, że mamy chłopców, którzy mogą 
wchodzić do składu, mogą wzmacniać 
drużynę, mogą uzupełniać luki.   
 Dużym plusem młodzi są chłop-
cy młodzieżowcy, bo tutaj przed rundą 
mieliśmy duży dylemat, ponieważ chłopcy  
z rocznika 95 skończyli wiek młodzieżowy. 
To, co postanowiliśmy w tej kwestii, oka-
zało się trafne - postawiliśmy na Daniela 
Smugę, który jest zawodnikiem rocznika 97 
i na chłopaków z rocznika 99. To okazało 
się dobrym posunięciem, ponieważ ci za-
wodnicy wchodzili, grali i prezentowali się 
bardzo dobrze. Spełnili pokładane w nich 
nadzieje. Jeśli chodzi o rundę, która była 
dla nas dużym znakiem zapytania, okazało 
się, że mamy już na tą chwilę silny zespół 
 i liczymy się w IV lidze. Ta IV liga to obecnie 
aż 40 zespołów, w przyszłym roku czeka 
nas reorganizacja - o 8 zespołów mniej w 2 
grupach, czyli będą stworzone 2 grupy po 
16 zespołów. Ta runda pokazała, że nasza 
grupa północna jest bardzo wyrównana  
i będzie się działo bardzo dużo na wiosnę. 
Jest wiele zespołów, które mogą sprawić 
niespodziankę, z którymi gra się ciężko 
szczególnie w meczach wyjazdowych. Tyl-
ko nieliczne zespoły odstają poziomem od 
reszty, pozycja po zakończeniu rundy jest 
dla nas niemal idealna, lepsza niż sobie za-
kładaliśmy jeszcze na 2 kolejki przed jej za-
kończeniem. Mamy drugie miejsce i 0 pkt 
straty do lidera, nie ciąży na nas presja, że 
jesteśmy liderem jesieni. 
 Takim wyznacznikiem rundy je-
siennej w naszym wykonaniu może być 
również fakt, że spośród 5 zespołów, któ-
re przewodzą w naszej grupie, tylko my 

i Ciechanów to byłe zespoły IV ligowe.  
Z tym że mała dygresja: Ciechanów w prze-
rwie letniej wzmocnił się 6 zawodnikami, 
część z nich z przeszłością  I ligi, a nawet 
ekstraklasy. Rywalizujemy na tym samym 
poziomie z 2 spadkowiczami z III ligi Błę-
kitni Raciąż i Pogoń Grodzisk Maz. Bardzo 
wysoko jest Wisła II Płock, która wzmacnia 
się zawodnikami grającymi w ekstraklasie 
i to jest ich duży atut. Oprócz tego należy 
zauważyć, że do naszej grupy przeniesio-
no silną drużynę z grupy południowej, czyli 
Hutnik Warszawa, która w tamtym sezonie 
była na 4. miejscu w tabeli. Dodatkowo nie 
zapominajmy o Dolcanie Ząbki - spadko-
wiczu z I ligi po wycofaniu. Tam postawili 
na młodych chłopaków oraz sprowadzili do 
klubu 5 bardzo doświadczonych zawod-
ników z przeszłością w wyższych ligach.  
W tej rundzie przełamaliśmy również pew-
ne bariery, co także jest bardzo wymowne. 
Pokonaliśmy na wyjeździe Mławę – do tej 
pory była to drużyna u siebie nieosiągalna, 
nie tylko dla nas, ale dla również innych. 
Przełamaliśmy również Węgrów, który 
przegrał u siebie tylko z nami.

Wypowiedź Prezesa Mazovii 
Andrzeja Kucia 	
	 Trener	 Gójski	 mówił,	 że	 była	 to	
trudna	runda.	Ja	chciałbym	powiedzieć,	że	
była	to	runda	wręcz	mordercza.	Aż	20	ze-
społów,	czego	do	 tej	pory	nigdy	nie	było.	
Nastąpiła	reorganizacja	rozgrywek	w	Polsce	
i	 PZNP	 wprowadza	 profesjonalizację	 Piłki	
Nożnej	 również	 na	 szczeblu	 IV-ligowym.	
Zredukowano	 z	 ośmiu	 III	 lig	 w	 Polce	 do	
czterech	III	lig,	dlatego	w	naszych	grupach	
IV-ligowych	 jest	 teraz	 aż	 8	 drużyn,	 które		
w	tamtym	sezonie	grały	jeszcze	na	poziomie	
III-ligowym.	Obecna	IV	liga	jest	dużo	moc-
niejsza	niż	rok	temu.	Osiem	kolejek	w	cią-
gu	pierwszego	miesiąca	sezonu	i	zaraz	po	

tym	 rozgrywki	 pucharowe	 i	 znowu	 mecz	
ligowy.	 Co	 to	 oznacza?	 Granie	 środa-
sobota,	 czyli	 dwa	 mecze	 w	 tygodniu,		
a	to	już	praktycznie	zawodowstwo.	Bierzmy	
pod	uwagę,	że	nasi	chłopcy	mają	wolne	tyl-
ko	w	niedzielę.	Treningi	są	codziennie,	plus	
mecze	 w	 soboty,	 więc	 jedynie	 niedziela	
pozostaje	wolna.	Wymaga	 to	olbrzymiego	
wysiłku,	zaangażowania	i	poświęcenia.	
	 Ta	 IV	 liga	 to	 również	 dużo	
wyjazdów	 dalekich:	 Raciąż,	 Ciecha-
nów,	 Mława,	 Słupno,	 Płock.	 My,	 działa-
cze,	 naprawdę	 liczymy	 na	 to,	 że	 będzie		
w	 Mińsku	 III	 liga.	 Jest	 idealna	 sytuacja	
startowa	 i	 psychologiczna,	 przez	 3	 mie-
siące	 zimy	nie	mamy	presji	 lidera,	 co	 jest	
trudne	 dla	 zawodników	 i	 dla	 działaczy,	
bo	 wiadomo	 -	 jak	 jest	 lider,	 to	 się	 gotuje		
w	 głowie.	 Bardzo	 często,	 jak	 się	 jest	 na	
2.-3.	 Miejscu,	 w	 sporcie	 to	 jest	 pozycja	
bezpieczna	 i	 dobra	 do	 ataku.	 Pracuje-
my	 intensywnie	 już	 od	 dłuższego	 czasu,		
tę	drogę	rozpoczął	trener	Janusz	Puchalski	
i	kontynuuje	ją	Robert	Gójski.	Myślę,	że	na	
temat	Mazovii	jest	już	bardzo	głośno	w	śro-
dowisku	 piłkarskim	 na	 Mazowszu.	 Prezes	
Mazovii	 jest	 w	 Zarządzie	 OZPN,	 jak	 rów-
nież	 Mazowieckiego	 Związku	 Piłki	 Nożnej		
-	to	też	świadczy	o	randze	naszego	Klubu.

MKS MAZOVIA, fot. Agata Kolasińska

Podsumowanie rundy jesiennej 
- okiem Trenera Roberta Gójskiego
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11 listopada br. w Rembertowie w Akademii 
Sztuk Wojennych odbył się XXI Turniej Judo 
Dzieci z okazji Narodowego Dnia Niepodle-
głości. 

UKS Judo KONTRA reprezentowało 4 zawod-
ników. W kategorii dzieci, rocznik 2005 - 2006, 
brązowy medal zdobył Dawid Kwiatkowski, 46 
kg, wygrywając 3 walki na Ippon. W kategorii 
dzieci starszych srebrny medal wywalczyła Na-
talia Łukaszewicz, 44 kg. W tej samej kategorii 
wagowej IV miejsce zdobyła Jagoda Zawadz-
ka, a w wadze 46 kg Krystian Adamczyk upla-
sował się na V miejscu.

W dniach 19-20 listopada br. czworo repre-
zentantów UKS Judo KONTRA startowało w 
XV Międzynarodowym Turnieju Judo INTER-
NATIONAL JUDO BALTIC CUP w Gdyni. 

W kategorii juniorek złoty medal zdobyła Alek-
sandra Polkowska. Startowała także w katego-
rii juniorek młodszych, gdzie zdobyła brązowy 
medal. Startowała w wadze 44 kg.

W kategorii młodziczek na V miejscach upla-
sowały się siostry Natalia i Anna Łukaszewicz. 
Natalia startowała w wadze 44 kg, a Anna 
57kg. Anna zajęła  VII miejsce,  startując w  ju-
niorkach młodszych.

Na IX miejscu sklasyfikowano Patryka Pszon-
kę, kategoria wagowa 73 kg - junior młodszy.
 

Zdzisław Wiącek, fot. z arch. UKS  Judo KONTRA

5 listopada br. czworo pływaków KS Baraku-
da reprezentowało klub na V Międzynarodo-
wych  Mistrzostwach Michałowa w pływaniu 
z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości. W zawodach wzięło udział prawie 400 
zawodników z klubów Polski północno-
wschodniej reprezentujących Białystok, Au-
gustów, Zambrów, Hajnówkę, Bielsk Podlaski 
i Sokółkę. Sprawdzian wypadł bardzo dobrze. 
Na 11 startów zdobyliśmy 7 medali – 4 złote 
i 3 brązowe i kiedy dodamy do tego jeszcze 
trzy 4. miejsca i jedno 5., to ze startu naszych 
zawodników musimy być zadowoleni. 

 Oprócz zdobytych medali uzyskane 
rezultaty także napawają optymizmem na dal-
szą część sezonu. Aleksandra Wąsak w roczni-
ku 2002/2003 zdobyła 2 złote medale na 50 m 
stylem klasycznym – czas 35.63 i 100 m stylem 
klasycznym z czasem 1:17.91 oraz 4. miejsce 
na 50 m stylem motylkowym z czasem 33.45. 
Mikołaj Komorek w roczniku 2001 i starsi rów-

nież zdobył 2 złote medale na 50 m stylem 
klasycznym – czas 31.57 i na 100 m stylem 
klasycznym z czasem 1:08.21 oraz brązowy 
medal na 100 m stylem zmiennym z czasem 
1:04.37. 
 Mikołaj Kupidura w roczniku 2001 
i starsi zdobył brązowy medal na 100 m sty-
lem grzbietowym – czas 1:05.17, natomiast 
na 100 m stylem dowolnym był czwarty z cza-
sem 57.55 i na 50 m stylem dowolnym zajął 5 
miejsce z czasem 26.05. Radosław Marczak w 
roczniku 2002/2003 zdobył brązowy medal na 

Aktywny weekend KS Barakuda 

50 m stylem dowolnym z czasem 28.22 i zajął  
4 miejsce na 100 m stylem dowolnym z czasem 
1:00.25. 
 Na zakończenie weekendu 6 listo-
pada nasza dwójka triathlonistów: Aleksandra 
Radomińska i Arkadiusz Marczak wzięli udział 

w 2 rundzie cyklu biegów przełajowych City 
Trail rozegranych w Warszawie. Ola wy-

startowała w biegu na 2 km, a Arek w biegu 
głównym na 5 km.     
  Tomasz Radomiński

fot. z arch. KS BARAKUDA

Nasze Judo na wyjazdach
5 listopada br. w Bytomiu odbył się Otwarty 
Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów 
Młodszych w Judo - Memoriał Józefa Wi-
śniewskiego.

W zawodach uczestniczyło 3 zawodników 
UKS Judo KONTRA Mińsk Mazowiecki. Najle-
piej wypadła Aleksandra Polkowska. Zdobyła 
srebrny medal w wadze 44 kg. Dwóch zawod-
ników startowało w wadze 73 kg: na V miejscu 
uplasował się Patryk Pszonka, a na VII miejscu 
Jakub Kretowicz.
 

Zdzisław Wiącek, fot. z arch. UKS  Judo KONTRA
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Mistrzostwa Polski ALMMA 
z udziałem Grapplera

W sobotę, 22 listopada, zawodnicy miń-
skiego Klubu Walki Grappler wzięli udział  
w jednych z najstarszych zawodów MMA 
odbywających się w Polsce i Europie – ALM-
MA - Amatorskiej Lidze MMA. Była to 122. 
odsłona tych zawodów odbywająca się pod 
Patronatem Burmistrza Miasta na hali MO-
SiR w Sochaczewie. 

Na Mistrzostwa Polski Centralnej w MMA zje-
chali zawodnicy z całej Polski, nie zabrakło 

także utytułowanych zawodników znanych 
szerszej publiczności z KSW: m.in. Marcina 
Różalskiego czy Antoniego Chmielewskiego. 

Na mistrzostwach nie mogło zabraknąć za-
wodników Klubu Walki Grappler. Nasz klub 
reprezentowali w formule Bjj No Gi Kamil  
Kublik w kategorii kolorowe pasy, Kuba Miś  
w kategorii białe basy oraz w formule MMA 
Mariusz Wocial.

20 listopada Puchar Polski Taekwon-do ITF 
w Kątach Wrocławskich zgromadził nieco 
ponad 100 zawodników i stanowił kolejny 
stopień eliminacji do Mistrzostw Świata 2017  
w Argentynie. 

Ekipa Akademii Sztuk Walki wystawiła 8 moc-
nych zawodników, którym udało się zgroma-
dzić aż 20 medali oraz 4 tytuły „Najlepszego 
z Najlepszych” dla Dawida Matwieja, Moniki 
Wtulich, Natalii Michalczyk i Damiana Walasa. 
Oliwia Piotrkowicz wywalczyła II miejsce w wal-
kach hogo-semi kadetek, a Aleksandra Piotr-
kowicz w tej samej konkurencji zdobyła brąz 
oraz brąz w technikach specjalnych. 

Natalia Michalczyk wróciła do domu z dwoma 
srebrnymi krążkami (za walki hogo-semi i tech-
niki specjalne), a w układach TKD ITF zajęła III 
miejsce. Wśród juniorów Jakub Brodzik zdobył 
I miejsce w układach i III miejsce w walkach. 
Natomiast Armik Badalayn w układach zajął II 
miejsce, w technikach specjalnych przypadł 
mu brąz. 

Damian Walas w konkurencji seniorów  
„wyskakał” złoto w technikach specjalnych,  
a w walkach light i układach uplasował się na 
II miejscu. Aż 4 medale przypadły Monice Wtu-
lich: 3 złote (walki, techniki specjalne, testy siły) 
i srebro w układach. Trener Dawid Matwiej (VI 

dan) wywalczył I miejsce w walkach light con-
tact seniorów open i I miejsce w testach siły 
(rozbicia desek). 

Oprac. Na podst. mat. Moniki Wtulich

Puchar Polski Taekwon-do ITF 
w Kątach Wrocławskich

Kamil Kublik i Kuba Miś równolegle walcząc na 
macie, stoczyli dwie walki, dzięki którym udało 
im się ostatecznie zająć 3. miejsce w swoich 
kategoriach (brązowy medal Mistrzostw Pol-
ski). Jako ostatni na matę wyszedł Mariusz 
Wocial, który zmierzył się ze swoim prze-
ciwnikiem w formule MMA. Dobry początek 
starcia w wykonaniu Mariusza zaowocował 
spektakularnym obaleniem i sprowadzeniem 
przeciwnika do parteru, jednakże chwila nie-
uwagi Mariusza kosztowała go utratę kontroli 
w walce. Bardziej doświadczony przeciwnik 
wykorzystał szansę, a Mariusz musiał uznać 
wygraną swojego oponenta. Należy dodać, 
że były to pierwsze zawody naszego grappler.

Podsumowując walki mińskich zawodników, 
należy uznać występ za udany, a co najważ-
niejsze - bezcennym jest zdobycie kolejnych 
doświadczeń oraz wiedzy nad czym należy 
pracować i jakie elementy wymagają poprawy.

KW Grappler, fot. z arch. klubu
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Informacje o programie

„Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące Programu „Rodzinny Mińsk” 
znajdują się na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl w zakładce:
Sprawy społeczne/Program Rodzinny Mińsk 
(http://www.minsk-maz.pl/308,program-rodzinny-minsk.html).

W zakładce tej zamieszczone są również: katalog ulg oferowanych przez Miasto 
Mińsk Mazowiecki oraz aktualna lista partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”.

Lista Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”

1.  Przedszkole Prywatne „MINI RAJ” ul. Warszawskie Przedmieście 32
2. „Szkoła Pływania Delfin” ul. Wyszyńskiego 56
3. Gabinet Lekarski ul. Kazikowskiego 42,
    lek.med. Halina Pajk, lek.med. Anna Pajk, lek.med. Krzysztof Pajk
4. Euro – School Szkoła Języków Obcych, ul. Piękna 7A
5. Przedszkole Prywatne Montessori „DELFINEK” ul. Świętokrzyska 23
6. Poradnia Stomatologiczna „STOMAX” ul. Cicha 2 lok. 1
7. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „FRYZULA” ul. Gen. Sosnkowskiego 12
8. AKS „SAMIR” Sławomir Ambroszczyk ul. Warszawska 239
9. Przedszkole Niepubliczne „MICHAŁEK” ul. Dąbrówki 41A
10. Gabinet Stomatologiczny Stanisława Miłkowska ul. Florencja 8a
11. PERSS T. Zybała, E. Drabarek Sp. J. ul. Miodowa 4
12. Przedszkole Niepubliczne KLUB MALUCHA, ul. Nadrzeczna 22
13. Sklep wielobranżowy FOR YOU   B. Kowalik, ul. Warszawska 90
14. KULTURALNY BAR KEBAB W. Wesołowski, ul. Kościuszki 2 lok. B
15. Restauracja Zwyczajna, ul. Piłsudskiego 32
16. OFFICE 1 ARTYKUŁY BIUROWE I SZKOLNE, ul. Warszawska 163
17. LA BELLA, ul. Piłsudskiego 21
18. KLUB WALKI GRAPPLER, ul. Piłsudskiego 11A
19. BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Warszawska 63A
20. NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA STREFA ROZWOJU, ul. Kościuszki 14 lok. U17
21. AKADEMIA SZTUK WALKI
22. MIŃSKIE CENTRUM TAEKWON-DO TRADYCYJNEGO
23. WALHALLA FIGHT CLUB, ul. Warszawska 178
24. AVAILO Sp. z o. o., Jesionka 954, 36-002 Jesionka
25. KRASNAL Kraina ubranek dla dzieci, ul. Warszawska 114B
26. Sklep chemiczny EXTRACHEMIA, ul. Plac Jana Kilińskiego 5
27. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji KINESION, ul. Kościuszki 25A/29
28. TOY PLANET „GALERIA AMINIS”, ul. Konstytucji 3 Maja 8/U2
39. Sklep spożywczo – warzywniczy Lidia Gójska OWOCARNIA, ul. Dąbrówki 12/1
30. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S. A., ul. Warszawska 222
31. Yamaha Szkoła Muzyczna, ul. Dąbrówki 8
32. Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO”, ul. Dąbrówki 28/1
33. P.H.U. „Maylo” G. Ślusarczyk, P. Łukaszewski s.c., ul. Warszawska 86
34. HOTEL PARTNER RESTAURACJA I KRĘGIELNIA PLANETA P.H.U. „Partner” sp. j. Adam i Grażyna Wiącek, ul. Konstytucji 3 Maja 7
35. OSTEOMEDICA Gabinet Rehabilitacji, ul. Topolowa 4 lok. U4
36. DDD Dobre Dla Domu Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 34A
37. PUNKU PRZEDSZKOLNY „PRZY PARKU”, ul. Jasna 7
38. STUDIO TAŃCA LA FLACA, ul. Budowlana 18
39. KANCELARIA GEODEZYJNA, Mikanów 21A
40. Sklep papierniczy „POGOTOWIE GRAFICZNE”, ul. Kazikowskiego 16
41. Pracownia Projektowa „ArchiProject”, ul. Kościuszki 13 lok. 48
42. MYDLARNIA U FRANCISZKA, ul. Warszawska 163/7
43. PUCUŚ  SUPER – SKLEP, ul. Piłsudskiego 16
44. ProService Dariusz Hajne, ul. Warszawska 70
45. Optyk Irmina Chłopecka, ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 4
46. Przedszkole Niepubliczne „Kredka”, ul. Boczna 12
47. Centrum Medyczno – Diagnostyczna Sp. z o.o., ul. Niklowa 9. 08-110 Siedlce
48. F.H. EWELINA, Galeria OLIMP ul. Konstytucji 3-go Maja 3
49. MIŃSK MEDICA, ul. Mireckiego 13 A, lok. 8

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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MKRPA INFORMUJE

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  
Burmistrza przyjmują interesantów:
-  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.

I N F O R M A C J A
 Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2016 r. ustaliłem, a w dniu 28 listopada 2016 r. podałem do publicznej wiadomości 
wykaz obejmujący działkę gruntu oznaczoną numerem 5424/2, położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej, stanowiącą 
zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00038736/8 własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przewidzianą do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji 3 Maja 
1 od dnia 28 listopada 2016 r. do dnia 19 grudnia 2016 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

I N F O R M A C J A
 Informuję, iż w dniu 18 listopada 2016 r. ustaliłem, a w dniu 21 listopada 2016 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz 
obejmujący nieruchomość lokalową położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Błonie 11 (lokal nr 7) przeznaczoną do sprzedaży  
w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowej najemczyni lokalu.
 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 
od dnia 21 listopada 2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski 
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GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM. Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Redaktor naczelny: Diana Rokicka. 
Adres Gazety: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax 25 758 40 25, e-mail:  
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Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów,  tel. 22  760 41 64-66.

Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.
(http://www.minsk-maz.pl/72,mim-gazeta-samorzadowa.html)

Mobilne Punkty Informacyjne 
w grudniu - subregion Siedlecki

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Euro-
pejskich w Siedlcach zapraszają 13 grudnia 2016 r. na bezpłatne 
konsultacje w godzinach 10:00 – 14:00  w Urzędzie Miasta Mińsk 
Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1,  05-300 Mińsk Mazowiecki .

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania  na realiza-
cję własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje 
podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. funduszy 
europejskich. Konsultacje skierowane są do społeczności lokal-
nej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), 
przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowa-
nych tematyką funduszy unijnych.

Organizatorem konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informa-
cyjnego jest:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce
tel: 22 542 27 12
e-mail: punkt_siedlce@mazowia.eu

INFORMACJA

W dniu 28 listopada 2016 r. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki 
podjęła uchwałę Nr XXII.217.2016 w sprawie przyjęcia Gminne-
go Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 
2025. 

Materiały dostępne są na stronie internetowej:
 www.minsk-maz.pl w zakładce Rewitalizacja

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie Pro-
gramu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025” współ-
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 
 Dbając o ekologię i właściwy stan środowiska w 2016 r. zde-
montowanych i przekazanych do utylizacji zostało 4276 m2  wyrobów 
zawierających azbest, którymi pokryte są dachy budynków na nieru-
chomościach położonych w Mińsku Mazowieckim, stanowiących wła-
sność osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 
 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 29410,00zł.

                                                                  Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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