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		 Rok	 2017	 upływa	 nam	 m.in.	 na	 zazielenianiu	
miasta.	Po	pracach	na	Placu	Stary	Rynek	oraz	w	parku	
miejskim	intensywne	działania	prowadzone	są	na	ul.	Pił-
sudskiego.	Sadzimy	tam	m.in.	miłorzęby,	wiśnie	ozdobne	
i	klony.	Mamy	nadzieję,	że	zmiany	te	zostaną	docenione		
i	 uszanowane	 przez	 użytkowników	 przestrzeni	 publicz-
nej.	Niestety,	dzieje	się	 też	 tak,	że	wspólne	mienie	pu-
bliczne	 jest	 niszczone.	 Przykładem	 może	 być	 przykre	
zdarzenie	z	sierpnia	br.,	gdy	trzech	wandali	dewastowało	
w	parku	miejskim	toaletę	publiczną.	Na	szczęście	mamy	
w	Mińsku	Mazowieckim	takich	stróżów	prawa,	jak	pod-
kom.	Mariusz	Urlich,	który	mimo	wolnego	czasu	od	służ-
by,	podjął	interwencję,	narażając	własne	zdrowie	i	życie.	

Podczas	 październikowej	 sesji	 Rady	 Miasta	 osobiście	 podziękowałem	 podkom.	
Mariuszowi	Urlichowi,	przyznając	mu	nagrodę	pieniężną	 za	 ten	bohaterski	czyn.	
Kolejną	dobrą	wiadomością	z	zakresu	bezpieczeństwa	w	mieście	jest	nawiązanie	
współpracy	z	wieloletnim	komendantem	powiatowym	policji	w	Mińsku	Mazowiec-
kim		Robertem	Kokoszką,	który	w	tym	miesiącu	objął	stanowisko	zastępcy	Komen-
danta	Straży	Miejskiej.	Jego	duże	doświadczenie	oraz	znajomość	specyfiki	miasta	
bez	wątpienia	pozytywnie	wpłyną	na	efektywność	działań	mińskich	strażników.	
	 Na	początku	listopada	podpisałem	umowę	na	dofinansowanie	ze	środków	
europejskich	systemu	alarmowego.	W	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyj-
nego	Województwa	Mazowieckiego	na	lata	2014-2020	Miastu	Mińsk	Mazowiec-
ki		przyznano	dofinansowanie	w	wysokości	258	792,00	zł	do	„Budowy	systemu		
ostrzegania	i	alarmowania	ludności	o	zagrożeniach	dla	Miasta		Mińsk		Mazowiecki”.		
Całkowity	koszt	inwestycji	to	323	490,00	zł	(w	tym:	80%	dotacja).	Projekt	zakła-
da	wybudowanie	9	punktów	alarmowych	składających	się	z	nowoczesnych	syren		
elektronicznych	szczelinowych	z	urządzeniami	do	włączania,	sterowania,	kontro-
li	oraz	monitorowania	połączonych	z	miejską	 i	wojewódzką	centralą	 	alarmową.		
Dodatkowo	zaplanowano	doposażenie	systemu		w		urządzenia		do		monitorowa-
nia:	stację	pogody	oraz	detektory	do	wykrywania	skażeń	chemicznych	i	promie-
niotwórczych.	
	 W	dniach	7-8	grudnia	br.	na	placu	przed	Miejskim	Domem	Kultury	sta-
nie	ambulans,	w	którym	lekarze	przeprowadzą	bezpłatne	badania	USG	dzieciom		
w	wieku	od	9.	m.ż.	do	6.	r.ż.	Przedsięwzięcie	to	finansowane	jest	z	budżetu	Miasta	
Mińsk	Mazowiecki	w	ramach	uchwalonego	przez	Radę	Miasta	programu	zdrowot-
nego.	Zachęcam	rodziców	małych	mińszczan	do	zapisów,	które	prowadzone	będą	
w	dniach	23-24	listopada	pod	nr.	tel.	698	091	864.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.
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TEMAT NUMERU TEMAT NUMERU

Chociaż budynek jest użytkowany od 
września, to właśnie w tym dniu nastąpiło 
uroczyste przecięcie wstęgi przed budyn-
kiem oraz poświęcenie nowej placówki. 
Gospodarzami byli Marcin Jakubowski 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki oraz 
Wanda Gruszczyńska dyrektor Przedszko-
la Miejskiego nr 5. Swą obecnością spo-
tkanie zaszczycili starosta miński Antoni  
J. Tarczyński, wójt gminy Mińsk Mazo-
wiecki Antoni J. Piechoski, poseł Czesław 
Mroczek, zastępca burmistrza Krzysz-
tof Michalik, Radni Miasta, pracowni-
cy różnych wydziałów Urzędu Miasta,  
kapłani mińskich parafii, projektant budyn-
ku Zenon Zabagło, przedstawiciele firm i 
jednostek mających udział w realizacji in-
westycji budowy PM5 – przedstawiciele 
firmy Climatic Sp. z o.o. sp. k, Climamedic 
Sp. z o.o. sp. k, kierownicy budowy, inspek-
torzy nadzoru. Obecni byli również dyrekto-
rzy placówek oświatowych i kulturalnych  
z terenu Mińska Mazowieckiego, przed-
stawiciele służb mundurowych: Komendy 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 
Miejskiej, komendant Hufca ZHP „Mazow-
sze” oraz pracownicy, rodzice i przyjaciele 
„Tęczowej Doliny”.
 
 Dyrektor Wanda Gruszczyńska 
zwracając się do obecnych gości podkre-
śliła, że przedszkole to miejsce szczegól-
ne. To właśnie do tego miejsca, spod tro-
skliwych objęć rodzica, wyrusza w wielką 
podróż zwaną edukacją, młody człowiek. 
Wszyscy mądrzy tego świata właśnie w wy-
chowaniu przedszkolnym upatrują źródeł 
rozwoju, sukcesu i szczęścia.  Amerykań-
ski eseista i filozof napisał:  „wszystkiego,  
co naprawdę powinienem wiedzieć, na-
uczyłem się  w przedszkolu: o tym jak 
żyć, co robić, jak postępować, współżyć   

z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, ma-
rzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...”  
W zdobywaniu tych cennych doświadczeń 
z pewnością wspomaga dziecko stymulu-
jące środowisko. Przebywanie w nowym, 
pięknym, kolorowym przedszkolu może 
mieć ogromne znaczenie dla właściwego 
rozwoju dziecka. 
 Dyrektor przedszkola przypo-
mniała, że dzisiejszy dzień łączy w sobie 
już zapisaną kartę 40 lat historii wydarzeń 
tego przedszkola. Bowiem dokładnie 40 lat 
temu  20 października 1977 roku nastąpiło 
uroczyste otwarcie Przedszkola Miejskiego 
nr 5 w Mińsku Mazowieckim. Zakładem za-
łożycielskim i patronackim przedszkola były  
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego.  Za 
ich sprawą placówka mogła poszczycić się 
ładnym wyglądem, doskonałym wyposa-
żeniem w nowoczesne sprzęty i pomoce,  
o których można było wówczas tylko marzyć. 
 Ale to, co 40 lat temu budziło za-
chwyt, po wielu latach użytkowania straciło 
na uroku, nowoczesności, funkcjonalności 
a przede wszystkim na bezpieczeństwie. 
Jako pierwsza dostrzegła to Barbara Chy-
lińska, która pełniła funkcję dyrektora przed-
szkola przez 24 lata, była zatem świadkiem 
podupadającej świetności poprzedniego 
budynku. Dlatego już kilka lat temu dyrektor 
podejmowała pierwsze rozmowy i z upo-
rem dążyła, aby „Tęczowa Dolina” zyskała 
nową siedzibę. Ten nowoczesny piękny  
i bezpieczny budynek to także zasługa  
Dyrektor Barbary Chylińskiej.
 Ale droga od pomysłu do realiza-
cji nie była ani łatwa, ani krótka. Idea wybu-
dowania nowego przedszkola pojawiła się  
w 2012 roku. Wiadomo było, że miał to 
być obiekt energooszczędny, ekologiczny,  
a jego budowa miała być jak najmniej uciąż-
liwa dla dzieci i rodziców. Kilka następnych 

lat trwały przygotowania, m.in. gromadze-
nie funduszy. W 2015 r. zlecono prace pro-
jektowe firmie Atelier Zetta Zenona Zabagło 
z Warszawy. Ogłoszony w styczniu 2017 r. 
przetarg na budowę budynku PM5 został 
rozstrzygnięty na początku lutego i już 2 
marca Miasto Mińsk Mazowiecki podpisa-
ło umowę z Generalnym Wykonawcą, któ-
rym została firma CLIMATIC Spółka z o.o. 
Sp. K. z siedzibą w Regułach. Realizacja 
inwestycji miała trwać 19 tygodni. 4 kwiet-
nia 2017r. w obecności Burmistrza Miasta 
Marcina Jakubowskiego został oficjalnie 
przekazany wykonawcy teren budowy no-
wego budynku przedszkola. Od tego dnia 
przez trzy miesiące przedszkolaki bawiły 
się i uczyły w dwóch mińskich szkołach: 
w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Gim-
nazjum Miejskim Nr 2.  Pomimo przeszkód 
natury pogodowej, jak i technicznej prace 
szybko posuwały się do przodu. W efekcie 
pracownicy przedszkola weszli do budynku 

31 sierpnia, aby poczynić przygotowania na 
przyjęcie dzieci na spotkania adaptacyjne. 
Rok szkolny w „Tęczowej Dolinie” rozpo-
czął się 4 września 2017 r. Przyznacie Pań-
stwo - Tempo imponujące!
 Nowa siedziba przedszkola jest 
budynkiem pasywnym w pełni ekologicz-
nym i funkcjonalnym, wyposażona jest 
w wentylację mechaniczną, klimatyzację 
i pompy ciepła. W środku jest kolorowo, 
adekwatnie do nazwy „Tęczowa Dolina”  
i przyjaźnie dla najmłodszych oraz rodzi-
ców. Nowoczesne wnętrze jest przestron-
ne z przeszklonym wejściem, ogromnymi 
oknami i stożkowym świetlikiem, przez 
które wpada dużo naturalnego światła. Do 
dyspozycji dzieci jest 6 przestronnych, wid-
nych sal - każda określona innym kolorem, 
który konsekwentnie jest nazwą grupy. Atu-
tem nowego budynku jest dodatkowa sala 
wielofunkcyjna, w której obecnie się znaj-
dujemy, a w której na co dzień odbywają 
się zajęcia rytmiki, tańca, koncerty, teatrzy-
ki. Podczas uroczystości przedszkolnych 
dzięki mobilnej ścianie powstaje ogromna 
przestrzeń. Obok każdej z sal znajduje się 
łazienka wyłożona kolorową glazurą. Przy 
wejściu głównym usytuowana jest duża 
szatnia dla wszystkich grup przedszkol-
nych. Przedszkole posiada też nowoczesną 
kuchnię wyposażoną w najwyższej klasy 
urządzenia i sprzęt kuchenny.
 Nowa inwestycja nawiązuje jed-
nak do dawnego oblicza przedszkola „na 
dołku”  zarówno tęczową kolorystyką bu-
dynku,  jak i zielonym placem zabaw. Został 
on odświeżony, wymieniono prawie wszyst-
kie zabawki i sprzęty terenowe. Dzięki tra-
wiastej nawierzchni i drewnianej konstrukcji 
urządzeń został zachowany charakter placu 
zabaw wpasowanego w naturę, pozostają-
cego w zgodzie z przyrodą i ukształtowa-
niem terenu. Nadal chętnie korzystają z nie-
go najmłodsi mieszkańcy miasta. 
 Nowa „Tęczowa Dolina” jest miej-
scem ciepłym, przyjaznym i kolorowym. Za-
wsze taka była. Jednak teraz zyskała nową 
bezpieczną ekologiczną siedzibę, w której 
dzieci, rodzice, pracownicy i goście czują 
się wyjątkowo.

UROCZYSTE OTWARCIE „TĘCZOWEJ DOLINY”
24 października 2017 r.  odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowego budynku Przedszkola 
Miejskiego nr 5 „Tęczowa Dolina”. 

 Na dowód tego uczestnicy obej-
rzeli film, opowiadający o historii i etapach 
tego przedsięwzięcia.

 W dalszej części nastąpiły po-
dziękowania dla wszystkich, bez których 
ta inwestycja nie byłaby możliwa. Szcze-

gólne i gorące podziękowania dyrektor 
Wanda Gruszczyńska skierowała w stro-
nę Burmistrza: dzięki Jego wrażliwości na 
potrzeby mińskiej oświaty, zrozumieniu  
potrzeby polepszania warunków pracy, 
nauki i zabawy, dzięki prawdziwemu zaan-
gażowaniu i uporowi możemy być dumni 
z pięknego przedszkola. Podziękowania 
otrzymała Rada Miasta za podjęcie decyzji  
i uchwalenie budżetu, w którym zaplano-
wano środki finansowe na budowę i wypo-
sażenie nowoczesnej placówki przedszkol-
nej. Dyrektor podziękowała projektantom, 
wykonawcom, inspektorom nadzoru, kie-
rownikom - budowniczym placówki, pra-
cownikom urzędu, zwłaszcza Wydziałowi 
Inwestycji. Ciepłe słowa wdzięczności usły-
szeli dyrektorzy szkół Tomasz Ciechański 
i Grzegorz Wyszogrodzki, dzięki którym 
przedszkole przetrwało trzy miesiące poza 
rodzimą placówką. To Oni otworzyli drzwi 
swoich szkół, okazali pomoc, zrozumie-
nie, życzliwość, niezwykłą gościnność  
i serce. 
 Na koniec Dyrektor gorąco po-
dziękowała pracownikom przedszkola, ro-
dzicom, przyjaciołom, za sprawne przenie-
sienie do nowego obiektu i przygotowanie 
przedszkola na przyjęcie dzieci.  
 Następnie głos zabrał Burmistrz 
p.Marcin Jakubowski, poseł p.Czesław 
Mroczek, starosta miński Antoni J. Tar-
czyński, prezes ZNP Stanisław Mejszuto-
wicz oraz przedstawiciele Rady Rodziców, 
którzy podziękowali Burmistrzowi oraz  
Dyrektor za piękną nowoczesną i bezpiecz-
ną „Tęczowa Dolinę”. 
 Uroczystość nabrała wyjątkowe-
go uroku, gdy na scenę wyszli główni bo-
haterowie czyli dzieci. Swoim występem 
rozbawili i wzruszyli gości. 

Dyrekcja PM nr 5, fot. Michał Rogala
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Z ŻYCIA MIASTA Z ŻYCIA MIASTA

Pobiegli po nowe życie
24 września grupa słuchaczy Miń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
wzięła udział w XI Biegu po nowe ży-
cie, który odbył się na warszawskim 
Bemowie pod hasłem „Bemowo kocha 
Nordic Walking”. Wśród uczestników - 
amatorów biegania z kijkami - znaleźli 
się przede wszystkim „przeszczepki” 
czyli ludzie po przeszczepach narzą-
dów organów. Na trasie biegu (około  
1 kilometra) pobieli również sportowcy, 
aktorzy, piosenkarze i wielu, wielu in-
nych. 

 Po deszczowym począt-
ku,  podczas krótkiej rozgrzewki „Na-
sza drużyna” wzięła  (przy okazji) udział  
w sadzeniu drzewek na terenie parku, po 
czym wszyscy uczestnicy imprezy spo-
tkali się w amfiteatrze, gdzie zaprezen-
towano zebranym skład poszczególnych 
sztafet biegowych. Tu (w amfiteatrze) był 
start i meta biegu. Wystartowało ponad 
200 drużyn. W jednej z naszych drużyn 
wspólnie z nami pobiegł Cezary Trybań-
ski - koszykarz, pierwszy Polak grający 
w lidze NBA a potem w Legii Warszawa 
(2,14 wzrostu). Żeby było wszystkim jesz-
cze weselej (a było od samego począt-
ku) na mecie witało wszystkich jesienne  
słoneczko.

Eugeniusz Karpiński, fot. Eka

13 października Marcin Jakubowski 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
zaprosił na miejskie obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej do nowego pięknego 
budynku Miejskiej Szkoły Artystycznej 
w Mińsku Mazowieckim. 

 Wyróżnieni nauczyciele i dyrek-
torzy miejskich placówek oświatowych 
otrzymali nagrody Burmistrza Miasta. 
Wśród dyrektorów nagrody otrzymali: 
Ewa Antosiewicz, Wanda Gruszczyńska, 
Tomasz Ciechański i Katarzyna Szlen-

dak. W tym roku nagrodzeni nauczyciele 
to: Irena Wielgo-Kulbacka, Marta Okoła, 
Monika Ostrowska, Justyna Wojdat, Bo-
gusława Proczka, Paweł Pasztor, Beata 
Araźna, Urszula Rutkowska, Monika Ko-
walewska-Głogowska, Justyna Bana-
chowska, Iwona Glinka, Barbara Młot, 
Lilla Kłos, Ewa Raczyńska, Monika Ko-
tynia, Edyta Magdalena Chłopik, Dorota 
Niedziałek, Agnieszka Łodyga, Janina 
Piekut, Beata Kierzkowska. W trakcie 
uroczystości nagrody dyrektora otrzyma-
li również wyróżnieni pracownicy niepe-
dagogiczni szkół i przedszkoli miejskich: 
Elżbieta Ołdak, Jolanta Kołak, Małgorza-
ta Kępka, Ewa Łobińska, Monika Stel-
mach, Andrzej Soćko, Piotr Borkowski, 
Małgorzata Ciąćka, Andrzej Robotowski, 
Anna Pyszel, Danuta Rogala. 
 Uroczystość z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej uświetnił koncert or-
kiestry MM BIG BAND pod kierunkiem  
Arkadiusza Mizdalskiego.

Zespół Oświaty
fotorelacja na następnej stronie: 

Michał Rogala

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w MSA
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Koncert Big Band Mrozy w MDK
15 października koncert w wykonaniu BIG 
BANDU MROZY zgromadził liczne grono 
miłośników standardów muzyki jazzowej  
i rozrywkowej. Zespół działa przy Gmin-
nym Centrum Kultury w Mrozach. Roz-
począł działalność wiosną 2012 roku. Je-
sienią 2013 powiększył skład do combo.  
W 2017 zespół powiększył skład i przy-
jął formę Big Bandu. W skład wchodzą 
uczniowie szkół muzycznych, jak i profe-
sjonalni muzycy. Zespół założony i prowa-
dzony jest przez Janusza Sadocha – zna-
nego i cenionego mińskiego gitarzystę. 

 Skład Big Bandu: Karolina Bartu-
szek - saksofon altowy, Kamila Kroczyńska 
- saksofon altowy, Karol Piątkowski - sak-
sofon tenorowy, Marcin Rudnicki – trąb-
ka, Szymon Litke – trąbka, Kamil Mames 
– trąbka, Karolina Milewska – puzon, Ka-
tarzyna Ziółkowska – perkusja, Jerzy Gryz 

22 października w sali koncertowej Miej-
skiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Ma-
zowieckim, odbył się koncert na który 
mieszkańcy Mińska czekali od dawna. 
Niespełna rok temu wraz z Krystyną 
Prońko Orkiestra Dęta Miasta Mińsk 
Mazowiecki hucznie obchodziła okrą-
głe 25 urodziny, więc niedzielny koncert 
był swego rodzaju małym jubileuszem  
26 - lecia powstania orkiestry.

 Występ orkiestry wpisuje się  
w cykl koncertów, który to orkiestra roz-
poczęła prawie dwa lata temu. W pamię-
ci mamy patriotyczny koncert 3 majowy, 
który cieszył się niezwykłą popularnością 
czy też multimedialny koncert z muzyką 
filmową, który przypomniał nam wówczas 
wiele utworów tego gatunku.  Przyszła 
zatem pora na ambitną - polską piosen-
kę, ale nie tylko tą polską –  pojawiły się 
także zagraniczne. Oprócz niej nie zabra-
kło oczywiście muzyki instrumentalnej. 

Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej w MSA

Z orkiestrą wystąpił absolutny „top” wo-
kalny - Martyna Ciok – Zadebiutowała na 
47. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu. Jest finalistką muzycznego pro-
gramu telewizyjnego „Śpiewaj i Walcz”. 
Uczestniczyła także w programie „The Vo-
ice of Poland” oraz „Mam Talent”. Wystę-
powała z różnymi artystami polskiej sceny 
muzycznej, a od 2012 roku współpracuje  
z Filharmonią Narodową w Warszawie 
jako wokalistka w koncertach edukacyj-
nych. Kamil Zięba absolwent Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego (specjalność – Mu-
sical) Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku. Grał na deskach 
teatrów Trójmiasta i Podkarpacia. Kre-
ował główną rolę w musicalu Wonderful 
Town Leonarda Bernsteina, który powstał 
przy współpracy Filharmonii Bałtyckiej  
i Gdańskiej Akademii Muzycznej. Brał tak-
że udział w nagraniach dla Telewizji Pol-
skiej, obecnie zaś współpracuje z Teatrem 
Miejskim w Gdyni oraz Studiem Accantus 

oraz Basia Majewska – mińszczanka - 
absolwentka tutejszej szkoły muzycznej. 
Całkiem niedawno otrzymała pierwsze 
wyróżnienie na Manewrach Artystycznych 
Wojska Polskiego w Warszawie, a także 
wielokrotnie na festiwalu poezji śpiewanej 
w Krakowie. 

 Jest już tradycją, że na koncerty 
naszej mińskiej orkiestry trzeba rezerwo-
wać wejściówki z dużym wyprzedzeniem. 
Warto też dodać, że podczas niedzielne-
go koncertu po raz pierwszy zaprezen-
towano nowe pulpity i specjalne krzesła 
dla muzyków zakupione do niedawno 
oddanej sali koncertowej MSA. Radość  
z muzykowania, bardzo wysoki poziom 
muzyczny i chęci udowadniają, że Orkie-
stra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki zasłu-
guje na miano wizytówki naszego miasta. 
Warto też wspomnieć, iż całość przygo-
tował i poprowadził jej dyrygent Marcin 
Ślązak.     

MOD, fot. z arch. orkiestry 

23 października burmistrz Marcin Jaku-
bowski złożył życzenia urodzinowe Panu 
Franciszkowi Zwierzyńskiego – Zasłużo-
nemu dla Miasta Mińsk Mazowiecki.  

 Franciszek Zwierzyński urodził 
się w 1932 roku w Drożdżówce. Ukończył 
szkołę podstawową w Siennicy, 3-letnie 
gimnazjum Telekomunikacyjne w Warsza-
wie. W 1953 roku ukończył technikum Bu-
dowy Okrętów i Energetyki, uzyskując świa-
dectwo dojrzałości i kwalifikacje technika 

elektryka. Jako żołnierz Wojska Polskiego 
w latach 1954-1955 brał udział w pracach 
Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli 
w Wietnamie. 
Do 1962 roku pracował w branży elektrycz-
nej w przedsiębiorstwach na różnych stano-
wiskach. Następnie otworzył własny zakład 
instalatorstwa elektrycznego, który prowa-
dził do czasu przejścia na emeryturę. 
 W latach 1990-2002 Pan Franci-
szek był radnym i członkiem Zarządu Miasta 
w Mińsku Mazowieckim oraz wiceprzewod-

- gitara basowa, Natalia Malesa – wokal, 
Janusz Sadoch - kierownictwo, gitara.
 Repertuar Big Bandu stanowi 
muzyka jazzowo-bluesowa i rozrywkowa. 
Takie też utwory zaprezentował mińskim 
słuchaczom: Get Ready, The Girl From Ipa-
nema, Dynamite Drums, Besame Mucho, 
Brazil, Detention Blues, Low Rider, Tequila, 
Blies Brothers Revue, Rock Fourth, It’s Ne-
ver Over’til The Fat Lady Swing. To dosko-

nale znane mińskiej publiczności, lubiane 
standardy, znane z repertuaru Big Bandu 
założonego w roku 2000 przez Janusza Sa-
docha i działającego pod skrzydłami Miń-
skiego Towarzystwa Muzycznego do roku 
2010 (obecnie przy MSA). Publiczność do-
ceniła umiejętności młodych wykonawców 
rzęsistymi brawami oraz prośbami o kolej-
ne koncerty zespołu.

MTM, fot. Leszek Siporski, minskmaz.com

Urodziny Zasłużonego dla Miasta
niczącym Towarzystwa Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego. W samorządzie miejskim 
był m.in. aktywnym inicjatorem budowy 
nowoczesnego kompleksu szkolnego przy 
ul. Siennickiej. W ramach działalności re-
gionalnej gromadził informacje historyczne 
doprowadzając do powstania 8 miejsc pa-
mięci narodowej na terenie miasta i powiatu, 
organizował okolicznościowe uroczystości 
poświęcone wysiłkom zbrojnym Armii Krajo-
wej. Autor ponad tysiąca artykułów do pism 
lokalnych, regionalnych i krajowych o tema-
tyce wojennej, powstańczej, konspiracyjnej 
dotyczącej I i II wojny światowej oraz okresu 
powojennego. 
 Za działalność społeczną Pan 
Franciszek został wyróżniony wieloma od-
znaczeniami państwowymi, resortowymi 
i związkowymi, m.in.:   Medalem Bene Fa-
citybus – Dobrze Czyniącym (’97), Złotym 
Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Naro-
dowej” (’03), Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (’03), Medalem „Pro Me-
moria” (’05), Medalem Zasłużony Kulturze 
„Gloria Artis” (’06), Medalem „Za Zasługi dla 
SKMP ONZ” (’09), Złotym Medalem „Za Za-
sługi dla Obronności Kraju” (’11), Krzyżem 
Oficerskim Orderu odrodzenia Polski (’12), 
Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZKRPi-
BWP” (’13), Medalem „Pro Patria” (’14). 

red., fot. z arch. UM MM
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Uroczystość pasowania na ucznia MSA

Papieskie świętowanie

Maluchy z burmistrzem otworzyły ulicę 
Jana Pawła II. Był też czas wspólnego 
świętowania, bo w tym roku Powiatowy 
Dzień Papieski odbył się po raz dziesiąty.
Od 2008 roku trzy papieskie szkoły wy-
myśliły dziesiątki ciekawych działań, by 
pielęgnować wśród lokalnej społeczności 
pamięć o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. 
Szkoły Salezjańskie, Szkoła Podstawowa 
nr 3 im. Jana Pawła II z Mińska i Szko-
ła Podstawowa im. Karola Wojtyły z Huty 
Mińskiej – świętowały 17 października 
jubileusz dziesięciolecia wspólnych pa-
pieskich inicjatyw podejmowanych pod 
szyldem Powiatowego Dnia Papieskiego.

Ulica otwarta
Przed południem burmistrz Marcin Ja-
kubowski spotkał się przed budynkiem 
szkoły muzycznej z najmłodszymi ucznia-
mi z Mińska i okolic. Korzystając z pięk-
nej jesiennej pogody, zamkniętą przez 
policję ulicę zajęli uczniowie z mińskiego 
Kopernika, Dąbrówki, „Piątki”, „Szóst-
ki” i oczywiście z papieskiej „Trójki”. Nie 
zabrakło również maluchów ze Szkół 
Salezjańskich. Przyjechały dzieci z Huty 
Mińskiej i z Mistowa. Niemal 200 najmłod-
szych uczniów i ich nauczycieli spotkało 
się, żeby uroczyście i oficjalnie otworzyć 
w Mińsku ulicę Jana Pawła II. 

 Najpierw dzieci wysłuchały, co 
o nich mówił Jan Paweł II. Potem przygo-
towane przez uczniów laurki zawisły na 
plenerowej wystawie przed szkołą mu-
zyczną. Maluchy ochoczo machały do 
nieba kolorowymi wiatraczkami. Zanim 
burmistrz Jakubowski razem z dziećmi 
symbolicznie przeciął wstęgę, by otwo-
rzyć ulicę, najpierw przypomniał, że Jan 
Paweł II jest Honorowym Obywatelem 
Mińska Mazowieckiego, że ma w naszym 
mieście swój pomnik, a także szkołę, a od 
tego roku – także ulicę. Dzieci poprowa-

dzone przez burmistrza przecięły wstę-
gę, a potem wszyscy wspólnie śpiewali  
„Taki duży, taki mały może świętym być”. 
Nagrody za laurki także były dla wszyst-
kich.

Tort i wspomnienia
Po południu tego samego dnia goście poja-
wili się w hali widowiskowo-sportowej szkoły 
przy Budowlanej, żeby wspólnie z gospo-
darzami świętować jubileusz dziesięciolecia 
Powiatowych Dni Papieskich. 
 Wśród gości nie zabrakło Teresy 
Wargockiej, poseł na Sejm RP, a także An-
toniego Tarczyńskiego – Starosty Mińskie-
go, Janusza Piechoskiego – wójta mińskiej 
gminy, Bożeny Machety – przedstawicielki 
burmistrza Marcina Jakubowskiego. Na 
spotkanie przybyli też przedstawiciele du-
chowieństwa na czele z ks. Kamilem Choj-
nackim, dyrektorem Caritas diecezji war-
szawsko-praskiej. Stawili się przedstawiciele 
służb mundurowych, dyrektorzy szkół, bi-
blioteki, muzeum, radni, urzędnicy, a także 
wolontariusze, pracownicy hospicjum, spon-
sorzy, lokalni dziennikarze, rodzice, nauczy-
ciele i uczniowie.
 Wszyscy obejrzeli prezentację ze 
zdjęciami z dziesięciu edycji Powiatowych 
Dni Papieskich, otrzymali folder z opisem 
tych działań. Dyrektorzy trzech papieskich 
szkół – ks. Ryszard Woźniak, Grzegorz Wy-
szogrodzki i Piotr Matzanke, którzy jak za-
wsze prowadzili spotkanie, zaproponowali 
gościom także udział w quizie. W prezencie 
dla gości wystąpiły trzy zespoły muzycz-
ne z każdej ze szkół papieskich. Na koniec 
wszystkie zespoły wspólnie z gośćmi wy-
śpiewały papieską „Barkę”. 
 Przy kremówkach i torcie można 
było porozmawiać z tymi, którzy zrealizowali 
swoje projekty charytatywne nagrodzone w 
ubiegłorocznym konkursie „Iskry miłosier-
dzia”. Samorządowcy deklarowali swoje 
wsparcie przy kolejnych edycjach Powiato-
wego Dnia Papieskiego, a goście wspomi-
nali swój udział w papieskich konkursach, 
happeningach, spotkaniach.

Izabela Saganowska, fot. UM MM i z arch. SP nr 3

Uroczystość pasowania w Miejskiej Szko-
le Artystycznej I stopnia im. Konstantego 
Ryszarda Domagały.

 Cudowny dzień 12 października  
w MSA utkwi uczniom klas pierwszych  
na długo w pamięci. Najwspanialsze pierw-
szaczki, których przybyło w szkole w licz-
bie 79,  uroczyście ślubowały w obecności  

Burmistrza Marcina Jakubowskiego, dyrek-
cji szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów 
oraz zaproszonych gości.
 Tą dostojną uroczystość społecz-
ność szkolna powitała sztandarem oraz 
hymnem szkoły w aranżacji perkusji pani 
Jagody Jabłonowskiej. 
 Przed przystąpieniem do ślubo-
wania uczniowie klas pierwszych odpowie-

dzieli na szereg pytań związanych z rytmiką 
i kształceniem słuchu oraz zaśpiewali dwie 
piosenki, których zdążyli się już nauczyć  
w nowej szkole, tym samym „zdając egza-
min” z wiadomości niezbędnych do uzy-
skania pasowania.
 Pasowania na uczniów szkoły 
– ogromnym kluczem wiolinowym - doko-
nała dyrektor Paulina Rzewuska - Koryciń-
ska  wraz z burmistrzem oraz dyrektorem  
Wenantym Maciejem Domagałą. 
 Uroczyste przemówienie wygłosił 
burmistrz miasta witając gorąco zebranych 
oraz pani dyrektor, która serdecznie przyję-
ła dzieci do Dużej Rodziny, jaką jest szkoła 
uświadamiając jednocześnie obowiązki,  
jakie wynikają z nauki w szkole artystycz-
nej. Dzieci otrzymały dyplomy oraz upo-
minki - kubeczki z logo szkoły ufundowane 
przez Radę Rodziców.
 Po części oficjalnej  odbył się 
koncert starszych kolegów, który popro-
wadziła Justyna Kowynia - Rymanowska.
 Po skończonej uroczystości 
szczęśliwi uczniowie udali się na słodki po-
częstunek, przygotowany przez rodziców. 

Joanna Nowik, fot. z arch. MSA
  

Z wielką radością informujemy, że duet z Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia 
im. Konstantego Ryszarda Domagały w składzie: Dominik Kleina i Maciej Bog-
dański kolejny raz zdobył wyróżnienie w XVII Międzynarodowym Konkursie im. 
Juliusza Zarębskiego w dniu 25 października. Duet został przygotowany przez 
dyrektor Paulinę Rzewuską – Korycińską i Joannę Nowik. 

 Co roku konkurs odbywa się w sekcjach: fortepianu solo, duetu fortepia-
nowego na cztery ręce, zespołu kameralnego oraz solistów (skrzypce i wiolonczela).  
Przesłuchania konkursowe odbyły się w Sali Koncertowej „Centrum Kultury Łomian-
ki”, a Gala - Koncert Laureatów, wzorem lat poprzednich odbędzie się w Sali Wielkiej  
w Zamku Królewskim w Warszawie.
 W skład jurorów powołanych przez Centrum Edukacji Artystycznej weszli  
wybitni muzycy i pedagodzy z Polski i zagranicy - Kazimierz Gierżod, Yuko Kawai, 
Maciej Piotrowski, Lucjan Pinkosz.
    Serdecznie gratulujemy! 

Joanna Nowik, fot. z arch. MSA

Sukces duetu fortepianowego 

Na podium z „Nauczycielem Roku”
10 października, to wielki dzień dla Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowiec-
kim, ale i chluba dla naszego miasta.  

 Na  16. uroczystej Gali Konkursu 
Nauczyciel Roku 2017, która odbyła się na 
Zamku Królewskim w Warszawie,  nagro-
dzono  wybitnych i wyjątkowych nauczy-
cieli. Jedną z trzech wyłonionych osób 
została pani Ewa Broda.  
 Ogromna radość i  wzruszenie 
towarzyszyło  zaproszonym przez laure-
atkę gościom tej podniosłej uroczystości, 
kiedy z ust konferansjerki, pani Katarzyny 

Dowbor, wybrzmiało  to właśnie nazwisko, 
spośród trzynastu nominowanych.  Sta-
nęła na podium, jako osoba wyróżniona, 
obok zdobywcy szczytnego tytułu. 
      Jesteśmy dumni, że o  nowatorskich 
działaniach  pani Ewy Brody,  oraz o Szko-
le Podstawowej nr 5, w której dzięki naszej 
koleżance dużo się dzieje, usłyszy cała 
Polska.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w pracy!

SP nr 5, fot. z arch. szkoły
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30 września w Mińsku Mazowieckim miało 
miejsce otwarcie nowego obiektu sporto-
wo – rekreacyjnego Parkour Parku. Obiekt 
powstał dzięki Mosir Mińsk Mazowiecki 
oraz Miastu Mińsk Mazowiecki, zaś po-
mysłodawcą była Akademia Parkour. 

 Miejsce to przeznaczone jest do 
trenowania parkour, street workout oraz 
jako ciekawa alternatywa uzupełniająca 
inne aktywności fizycznej takie jak: piłka 
nożna, lekkaatletyka czy rugby. Podczas 
oficjalnego otwarcia mieliśmy przyjemność 
zobaczyć jak wykorzystają obiekt profe-
sjonaliści: Oskar Workout – street worko-
ut oraz Krystian Kowalewski – parkour/
freerunning.  Ich umiejętności zaskoczyły  
i zafascynowały każdego miłośnika spor-
tu i kultury fizycznej. Dodatkowo dla naj-
młodszych zostały przygotowane/przepro-
wadzone warsztaty parkour prowadzone 
przez Krystiana Kowalewskiego oraz Piotra 
Lichotę. Młodzi mieli również okazję dowie-
dzieć się jak prawidłowo wykonać „pomp-
kę” oraz podciągnięcia na drążku. 

„Parkour	 Park	 jest	 bardzo	 ciekawym	 miej-
scem	 treningowym,	 dzięki	 możliwości	 wy-
konywania	 różnego	 rodzaju	 podciągnięć,	
przeskoków,	 zwisów	 oraz	 chwytów,każdy	
znajdzie	coś	dla	siebie.	Jako	osoba	 trenu-
jąca	 parkour	 jestem	 bardzo	 zadowolony	

Otwarcie Street Workout Parku
z	 tego	 obiektu,	 gdyż	 umożliwi	 mi	 jeszcze	
lepszy	samorozwój.	Dodatkowo	taki	obiekt	
będzie	 wykorzystany	 podczas	 zajęć	 z	 naj-
młodszymi	na	Akademii	Parkour,	zdecydo-
wanie	 wzbogacił	 on	 bazę	 treningową	 dla	
najmłodszych.”	

„Podczas	krótkiego	okresu	funkcjonowania	
parkour	parku	zauważyłem,	bardzo	duże	za-
interesowanie	wśród	mieszkańców	Mińska.	
Dało	się	zauważyć,	iż	korzystają	z	niego	nie	
tylko	osoby	stricte	związane	z	parkour/stre-
et	workout,	ale	również	lekkoatleci	głównie	
biegacze,	 piłkarze,	 czy	 osoby	 trenujące	
sporty	siłowe.		Jako	nauczyciel	w	pobliskiej	
szkole	podstawowej	 jestem	 również	 zado-
wolony,	że	mamy	w	sąsiedztwie	tak	świetny	
obiekt,	na	którym	z	 łatwością	mogę	rozwi-
jać	naturalną	potrzebę	ruchu	wśród	swoich	
uczniów.	Zapewniam,	że	moim	podopiecz-
ni	 bardzo	 chętnie	 korzystają	 z	 obiektu		
co	 bardzo	 uatrakcyjnia	 lekcję	 wychowania	
fizycznego.”	-	Piotr	Lichota

 Akademia Parkour,  fot. z arch. klubu i L. Siporski

W związku z realizacją inwestycji pole-
gającej na rozbiórce istniejącej i budo-
wie w jej miejsce  nowej kładki w parku 
miejskim, z dniem 5 października 2017 
roku została wyłączona z ruchu środkowa 
kładka dla pieszych.

Przejście możliwe będzie obecnie inny-
mi kładkami, tj. kładką na jazie od strony  
ul. Warszawskiej oraz podwójną kładką od 
strony ul. Budowlanej.

Przewidywany termin zakończenia prac 
przewidywany jest na 30.11.2017 r.

red., fot. z arch. UM MM

Budowa nowej kładki w Parku Miejskim

8 listopada Burmistrz Marcin Jakubowski 
odebrał wyróżnienie w konkursie ECO-
MIASTO w  kategorii „Efektywność ener-
getyczna” wśród miast z liczbą mieszkań-
ców poniżej 100 000. Wyróżnienie zostało 
przyznane za budowę przedszkola miej-
skiego nr 5 „Tęczowa Dolina” oraz budyn-
ków socjalnych. 

 ECO-MIASTO to odbywający się 
już po raz piąty ogólnopolski projekt, które-
go celem jest popularyzowanie idei zrów-
noważonego rozwoju miast. Organizato-
rem konkursu jest Ambasada Francji oraz 
partnerzy podejmujący działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzial-
nego zarządzania środowiskiem w społe-
czeństwie i biznesie.  

red., fot. z arch. UM MM

Nagroda w konkursie ECO-MIASTO

Z ŻYCIA MIASTA

Jeszcze więcej zieleni 
Trwają prace związane z realizacją 
opracowania „Projekt zagospodaro-
wania zielenią ciągu ul. Józefa Piłsud-
skiego”. Terenem objętym pracami jest 
ciąg ul. Piłsudskiego od Pl. Kilińskiego 
do skrzyżowania z ul. Kazikowskiego 
wraz ze skwerem gen. Piaseckiego.

 Na odcinku od pl. Kilińskie-
go do skweru gen. Piaseckiego brako-
wało jakiejkolwiek zieleni przyulicznej. 
Jedynym zielonym akcentem były be-
tonowe donice z kulistą odmianą robi-
nii akacjowej i krzewami. Brak zadrze-
wień powodował silne nasłonecznienie 
i nagrzewanie nawierzchni betonowych  
i asfaltowych oraz silne zapylenie powie-
trza, gdyż ul. Piłsudskiego jest dostępna 
dla pojazdów mechanicznych na całej 
swej długości. Obecna sytuacja jest tym 
bardziej uciążliwa, że odcinek pomiędzy  
ul. Konstytucji 3 Maja i skwerem gen. 
Piaseckiego jest ciągiem pieszo jezdnym 
z dużą ilością sklepików i kafejek. Obec-
ny wygląd ul. Piłsudskiego nie stwarza 
dobrych warunków do spacerów i wy-
poczynku. Utrudnieniem przy poprawie 
stanu zieleni w tej lokalizacji może być 
fakt, że w pasie drogowym ul. Piłsud-
skiego znajduje się gęsta sieć instalacji 
podziemnych, co drastycznie ogranicza 
swobodę sadzenia drzew.
 Celem prowadzonych prac jest 
polepszenie warunków do wypoczynku  

i spacerów w ciągu ul. Piłsudskiego po-
przez wprowadzenie możliwie jak naj-
większej ilości drzew i krzewów w pasie 
ul. Piłsudskiego i na skwerze gen. Pia-
seckiego, co wpłynie na poprawę mikro-
klimatu tego miejsca. Obecność drzew 
oraz kwitnących krzewów niewątpliwie 
wpłynie też na poprawę estetyki projek-
towanego terenu oraz na zwiększenie 
bioretencji wód opadowych.

 Projekt pn. „Rozwój i re-
waloryzacja terenów zieleni w cen-
trum Mińska Mazowieckiego” reali-
zowany jest w ramach działania 2.5 
Poprawa jakości środowiska miejskiego,  
oś priorytetowa II Ochrona Środowi-
ska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020.

red., fot. z arch. UM MM

Projekt „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni 
w centrum Mińska Mazowieckiego”
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Po raz pierwszy w historii Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku 
Mazowieckim dyrektor Grzegorz Wyszo-
grodzki pasował na uczniów pierwszy 
rocznik pierwszoklasistów.
 
 Pasowanie na ucznia to pierw-
sza poważna uroczystość w szkolnym ży-
ciu siedmiolatków. W papieskiej „Trójce” 
odbyła się ona w piątkowe popołudnie 27 
października.
 W nowej sali gimnastycznej zgro-
madzili się nie tylko pierwszoklasiści z kl. 
1a i 1b, ale także goście, którzy chcieli to-
warzyszyć dzieciom w tej podniosłej chwi-
li. Byli rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, 
wychowawcy, nauczyciele; wśród gości 
nie zabrakło również radnych rady miasta. 
Dyrektor Wyszogrodzki powitał przewodni-
czącego komisji oświaty Roberta Gałązkę, 
radnych - Roberta Ślusarczyka, Kazimierza 
Markowskiego, Pawła Szpetnara oraz wi-
ceprzewodniczącą Rady Rodziców – Lidię 
Drewniak.
 Zanim uczniowie złożyli ślubo-
wanie, najpierw musieli zasłużyć na mia-
no pierwszoklasistów, wykonując różnego 
typu zadania. Ich starsi koledzy i koleżanki 
z kl. 3c (gimnazjum) przygotowali tę uro-
czystość na wzór telewizyjnego show. Było 
jury, które oceniało jakość wykonywanych 
zadań. Dzieci recytowały, śpiewały, tań-
czyły, grały na kuchennych instrumentach,  
a nawet wykazywały się znajomością prze-
pisów o bezpiecznym poruszaniu się po 

OŚWIATA

Dzień Edukacji Narodowej w Salezjań-
skim Liceum Ogólnokształcącym im. Ks.  
A. Czartoryskiego  i w oddziałach gim-
nazjalnych obchodzony był jak zwykle 
bardzo uroczyście. Każdy uczeń pod-
kreślał powagę chwili galowym strojem. 
Odświętnego charakteru nadał spotkaniu 
także przygotowany na tę okoliczność 
przez uczniów kl. II LO pod opieką po-
lonistki,  pani Diany Gajc – Piątkowskiej, 
program artystyczny.

 13 października po czterech 
lekcjach wszyscy zebrali się na wspólne 
świętowanie w elegancko udekorowanej 
sali gimnastycznej. Ceremonię rozpoczął 
uroczysty pochód pocztu sztandarowego 
w rytm hymnu szkoły. Uczniowie z dumną 
malującą się na twarzach śpiewali „chce-

drogach. Ich występy przynosiły widzom 
wiele radości i wzruszeń. Nie szczędzono 
braw dla młodych artystów, a jury wciąż 
„było na tak”.
 Po części artystycznej przyszedł 
czas na odśpiewanie hymnu państwowe-
go i uroczyste ślubowanie. Przejęte pierw-
szaki z 1a i 1b powtarzały „ślubujemy” po 
słowach roty, a potem nie mniej przejęty 
dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki pasował 
każdego na ucznia, dotykając jego ramie-

nia symbolicznym ołówkiem. Wychowaw-
czynie – Iwona Szulawska i Anna Majszyk 
były bardzo dumne ze swoich podopiecz-
nych. Dzieci otrzymały dyplomy i prezen-
ty, a po uroczystości był czas na wspólne 
zdjęcia i świętowanie przy słodkim poczę-
stunku przygotowanym przez rodziców.
Przed dziećmi, ich rodzicami i nauczycie-
lami – teraz ośmioletnia szkolna przygoda.

Izabela Saganowska , fot. z arch. SP nr 3

my w dobrych wystąpić zawodach...”, gdy 
przedstawiciele klas III i II liceum w repre-
zentacyjnym stroju szlacheckim wnosili 
sztandar z wizerunkiem swego patrona 
- błogosławionego ks. Augusta Czartory-
skiego. Gdy wybrzmiały ostatnie nuty pie-
śni, rozpoczęła się Msza Święta.
 Eucharystię sprawował wycho-
wawca klas licealnych - ks. Grzegorz Bo-
rysiak. O oprawę muzyczną i liturgiczną 
zadbali uczniowie kl. II LO wspierani przez 
kolegów z gimnazjum. Po kazaniu nadszedł 
czas na oficjalne włączenie uczniów kl. I li-
ceum do społeczności szkół salezjańskich. 
Czteroosobowa delegacja pierwszoklasi-
stów wystąpiła na środek sali i z podnie-
sioną w kierunku sztandaru prawą ręką 
powtarzała za księdzem słowa roty: „My, 
uczniowie szkół salezjańskich, podążając 

śladami naszego patrona, ślubujemy...”. 
Ta podniosła chwila związała ślubujących 
z wizerunkiem szkoły, jak podkreślił w swo-
im późniejszym przemówieniu ks. dyrektor 
Ryszard Woźniak.
 Po Mszy Świętej nadszedł czas 
na świecką część obchodów Dnia Eduka-
cji Narodowej. Nad przebiegiem uroczy-
stości czuwali uczniowie kl. II LO - Milena 
Nojak i Krzysztof Szulim, wprowadzając 
kolejne etapy programu. Honorowego po-
witania dostąpili bohaterowie spotkania, 
czyli uczniowie kl. I LO. Przedstawiciele 
Samorządu Szkolnego obdarzyli młod-
szych kolegów życzliwym słowem, ciepłym 
gestem i symboliczną pamiątką - wymow-
nym znakiem włączenia w krąg wspólnoty 
uczniowskiej salezjańskiej placówki. Na-
stępnie przemówienie wygłosił ks. dyrektor 

Dzień Edukacji Narodowej w broadwayowskim stylu

Ryszard Woźniak, który podkreślił znacze-
nie aktu ślubowania i powagę wydarzenia 
oraz odniósł się do wartości codziennego 
trudu wychowania podejmowanego przez 
pracowników szkoły. Życzenia okolicz-
nościowe złożyła także przewodnicząca 
Rady Rodziców Monika Włodarczyk i prze-
wodniczący Samorządu Szkolnego Michał 
Pustoła.
 By uświetnić przebieg uroczysto-
ści i dać wyraz temu, że młodzi ludzie do-
ceniają trud pracy włożony w kształtowanie 
ich osobowości oraz poświęcenie, z jakim 
nauczyciele, wychowawcy i pracownicy 
szkoły dbają o wykształcenie i wychowanie 
swoich podopiecznych, uczniowie kl. II LO 
zaprezentowali krótki, aczkolwiek widowi-
skowy program artystyczny. To była rzecz 
o marzeniach i niepokojach pracownika in-
stytucji edukacyjnej, o codzienności i iluzji, 
z jakimi wiąże się trud kształcenia i wycho-
wania, rzecz o wartościach i pozorach kry-
jących się w dzisiejszym świecie. 
 Młodzi aktorzy-tancerze porwali 
publiczność w być może nieco surreali-
styczną, ale jakże barwną i ciepłą podróż 
po zakamarkach instytucji dydaktyczno-
wychowawczej. Scena zachwycała rozma-
itością ujęć sekwencji aktorskich i układów 
tanecznych, dialogi bawiły subtelnym dow-

cipem, muzyka i śpiew nie pozostawiały 
nikogo obojętnym. Razem, z przymruże-
niem oka i tanecznym krokiem, przemie-
rzano meandry doli i niedoli wysłannika 
misji edukacyjnej. Jak się wkrótce okazało, 
to był musical, za sprawą którego wszyscy 
zebrani poczuli się jak w broadwayowskim 
teatrze.

Kiedy już wybrzmiały gromkie brawa, pro-
wadzący uroczystość złożyli w imieniu 
wszystkich uczniów życzenia pracownikom 
szkoły, dziękując im za najcenniejszy dar - 
„dar serca”.

Diana  Gajc-Piątkowska
fot. z arch. Szkół Salezjańskich

Pierwsi pierwszoklasiści w SP nr 3

16 października w Szkole Podstawowej 
nr 4 im. Powstańców Styczniowych zo-
stała przeprowadzona akcja „Razem dla 
życia”. W ramach wydarzenia   prowadzi-
liśmy akcję informacyjną na temat resu-
scytacji.  Wszyscy chętni na  przerwach   
mogli samodzielnie wykonać resuscyta-
cję krążeniowo - oddechową. 
 
 Punktualnie o godzinie 12.00 
uczniowie, pracownicy szkoły oraz zapro-
szeni goście wzięli udział w biciu rekordu  
z WOŚP zorganizowanego  z okazji Euro-
pejskiego Dnia Przywracania Czynności 
Serca.  Wszyscy uczestnicy bardzo poważ-
nie podeszli do postawionego przed nimi 
zadania, rytmicznie wykonywali 30 uciśnięć 
i 2 wdechy, zamieniając się tak, aby akcja 
resuscytacji była prowadzona bez prze-
rwy przez 30 minut. W akcji brało udział 78 
osób, które wykonywały resuscytację na 18 
fantomach. Każdy z nas może znaleźć się 
w sytuacji wymagającej rozpoczęcia akcji 
ratującej czyjeś życie. Najważniejsze jest 
żeby się przełamać i spróbować udzielić 
pomocy. 
 Społeczność Szkoły Podstawo-
wej nr 4 za wspólnie spędzony czas dzię-
kuje bardzo:
• Robertowi Gałązce oraz Piotrowi Woj-

dydze - Radnym Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki,

• Ewie Ciechańskiej, Robertowi Patoce 
z Rady Rodziców, 

• Tomaszowi Białek z OSŻW w Mińsku 
Mazowieckim,

• Radosławowi Królak, Adamowi  
Makowskiemu, Mateuszowi Milew-
skiemu z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Mińsku 
Mazowieckim.

Agnieszka Sado, SP nr 4, fot. z arch. szkoły

Razem dla życia
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Mały błąd, duży problem?” to hasło, które 
przyświecało tegorocznej edycji sympozjum 
„Bezpieczna jazda. Młodzież dla siebie”, or-
ganizowanego przez Powiat Miński, Komendę 
Powiatową Policji, Zespół Szkół Zawodowych 
nr 2 im. Powstańców Warszawy oraz Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną w Mińsku 
Mazowieckim. 

 Głównym adresatem sympozjum są 
młodzi ludzie kierujący samochodami i moto-
cyklami. Ideą tego projektu jest zwiększanie ich 
świadomości jako uczestników ruchu drogowe-
go i promowanie bezpiecznych zachowań. 
 Na widowni, poza licznie zgromadzo-
ną młodzieżą, nie zabrakło przedstawicieli orga-
nizatorów sympozjum m.in.: Starosty Mińskiego 
Antoniego Jana Tarczyńskiego, Wicestarosty 

Krzysztofa Płochockiego, Komendanta Powiato-
wego Policji mł. insp. Sławomira Rogowskiego, 
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej Policji nadkom. Piotra Wojdy, 
Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego 
Tomasza Górnego oraz Wicedyrektor Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku Ma-
zowieckim Justyny Rutkowskiej. Gości w mu-
rach szkoły powitał Dyrektor Tomasz Płochocki,  
a nad przebiegiem  sympozjum z ramienia orga-
nizatorów czuwała Maria Albrechcińska – Olek-
siuk z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Mińsku Mazowieckim.
 W tym roku gościem był motocyklista 
Mariusz „Domel” Domalewski, a o prawidłowym 
wyposażeniu kierowcy motocykla opowiedziała 
zebranej młodzieży Monika Gniado. Z wielkim 
zainteresowaniem spotkał się wykład stałego 
uczestnika sympozjum, Wojciecha Pasiecznego, 
byłego policjanta i specjalisty ruchu drogowego, 
który tym razem poświęcił swoje wystąpienie 
wypadkom. Nadkom. Piotr Wojda omówił stan 
bezpieczeństwa na drogach powiatu mińskiego. 
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Siedlcach  Jacek Kobyliński omówił 
planowane zmiany po wprowadzeniu systemu 
CEPIK 2.0.
 Szczególnym momentem sympozjum 
było podpisanie przez Starostę Mińskiego Anto-
niego Jana Tarczyńskiego i Komendanta Powia-
towego Policji mł. insp. Sławomira Rogowskiego 
porozumienia inaugurującego program „Bądź 
widoczny, świeć przyładem, bądź dla innych 
drogowskazem”. 

Tomasz Płochocki, fot. z arch. ZSZ nr 2

MEN  ogłosiło nowy rok szkolny 2017/2018 
Rokiem dla Niepodległej. Edukacja regionalna, 
której istotą, wg Kazimierza Kossaka-Głów-
czewskiego,  jest powrót do źródeł kultury lo-
kalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej, 
wpisuje się w proces kształtowania tożsamości 
człowieka związanego ze swoją ziemią i małą 
ojczyzną. Pani dyrektor Anna Zalewska, mając 
powyższe na uwadze, zorganizowała w SP 6 
dwa spotkania z historykami regionalistami.

 Kształtowanie poczucia tożsamości 
narodowej i budzenie zainteresowania młodych 
ludzi regionem ma miejsce poprzez włącze-
nie w proces edukacji metod aktywizujących, 
np. warsztatów, wykładów czy umożliwienie 
uczniom  samodzielnego poznawania historii. 
18 października 2017 r. gościła w murach SP 
6 dr Lilla Małgorzata Kłos, nauczycielka historii 
w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II  
i jednocześnie historyk. Pani Lilla pasjonuje się 
historią naszego miasta i jego okolic,  jest autor-
ką licznych publikacji nt. Mińska Mazowieckiego 
oraz osób związanych z tą miejscowością.  24 
października 2017 r. pan Arkadiusz Łukasiak wy-
stąpił z prelekcją o Konstantym Rudzkim.
 Jak wspomniałam, pomysłodawcą  
i organizatorem sesji była pani Anna Zalewska, 
a uczestniczyli w nich uczniowie klas IV – VII. 
Dla wychowanków były to niecodzienne i nie-
powtarzalne lekcje historii. Prelegenci przygo-
towali prezentacje medialne, w których przybli-
żyli uczniom najważniejsze wydarzenia z historii 
naszego miasta. W sposób przystępny i cieka-
wy mówili o wydarzeniach przełomowych dla 
Mińska Mazowieckiego, wzlotach i upadkach 
miasta, o jego burzliwych dziejach oraz o po-
staciach, które odegrały w historii naszej małej 
ojczyzny szczególnie ważną rolę. 
 Pani Lilla Małgorzata Kłos, w sposób 
barwny i ciekawy mówiła o dziejach Mińska Ma-
zowieckiego, historii kształtowania się miejsco-
wości, która dominujące znaczenie w regionie 
wschodniego Mazowsza zdobyła jako osada 
położona w pobliżu rzeki Mienia już w XIV wie-
ku. Przedstawiła plejadę postaci, które odegrały 
ważną rolę w historii naszego miasta. Przybliżyła 
słuchaczom sylwetki takich osób jak: Jan z Go-
ściańczyc, Stanisław Miński, Konstanty Jezier-
ski, Filip Rodkiewicz czy Jan Himilsbach. 
 Drugie spotkanie, któremu przewod-
niczył pan Arkadiusz Łukasiak, było poświęcone  
Konstantemu Rudzkiemu. To bardzo ważna per-
sona, w historii naszego miasta – nieprzeciętny 
specjalista, inżynier, technolog i mechanik, inte-
ligent szlacheckiego pochodzenia wykształcony 
we Francji.  Być może, jak wspomniał prelegent, 
gdyby nie Konstanty Rudzki i jego fabryka, Mińsk 
Mazowiecki pozostałby małym prowincjonalnym 
miasteczkiem bez perspektyw na dalszy rozwój.
Uczniowie dowiedzieli się, że istniejąca do dziś 
Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. jest sukce-
sorem jednego z najstarszych polskich przed-
siębiorstw przemysłu metalowego, istniejącym 
nieprzerwanie od 1858 roku do dziś. Konstanty 
Rudzki to wybitny przedsiębiorca, który w swojej 
fabryce produkował m.in.  urządzenia dla prze-
mysłu rolno-spożywczego, maszyny parowe, 
przenośne silniki parowe, maszyny do młynów, 
tartaków, cukrowni, kaloryfery, wanny, wodocią-
gi, pomniki, transmisje fabryczne.  
 Lata 1910 – 1914  to okres najwięk-
szych w dziejach przedsiębiorstwa produk-

cji. Firma Rudzkiego otrzymała do wykonania 
wszystkie mosty na Wschodniej i Środkowej 
części kolei Amurskiej. Całość stalowych kon-
strukcji mostowych została wykonana w Mińsku 
Mazowieckim. Towarzystwo Fabryki Machin  
i Odlewów Żelaznych K. Rudzki i Ska było firmą 
znaną i cenioną w całej Europie i w imperium 
carskim. Jak podkreślił pan Arkadiusz Łukasiak, 
dzięki firmie Rudzkiego Mińsk Mazowiecki, który 
jeszcze w 1827 roku liczył 570. mieszkańców,  
a przewyższały go pod względem ludności Ka-
łuszyn i Latowicz, stał się w krótkim czasie zna-
nym ośrodkiem przemysłu metalowego słynnym 
z konstrukcji i budowy mostów. 
 W okresie dwudziestolecia między-
wojennego fabryka była obecna na wszystkich 
ważnych budowach. Po I wojnie światowej roz-
szerzyła asortyment produkcji o turbiny wodne 
dla elektrowni oraz o urządzenia dźwigowe. 
Firma podejmowała się budowy dźwigów por-
towych oraz słupów trakcyjnych. W 1948 roku 
przedsiębiorstwo zostało przejęte przez pań-
stwo. Wyroby fabryczne obecne są w każdym 
większym zakładzie przemysłowym w Polsce,  
a także znane i cenione na świecie. 
 Należy wspomnieć, że na terenie 
niegdyś zajmowanym przez Fabrykę Urządzeń 
Dźwigowych, w murach byłych obiektów biuro-

wych mieści się od 1993 r. Szkoła Podstawowa 
nr 6 im. Henryka Sienkiewicza. W dowód pamię-
ci dla wybitnej w dziejach naszego miasta posta-
ci, którą był Konstanty Rudzki,  biblioteka SP 6 
będzie nosić jego imię.
 Spotkania z historykami miały cha-
rakter sesji popularnonaukowych, a ciekawy 
tok narracji spowodował, że wychowankowie  
w skupieniu wsłuchiwali się w słowa prelegen-
tów.  Zarówno pani Lilla Małgorzata Kłos jak  
i pan Arkadiusz Łukasiak w sposób niekonwen-
cjonalny przybliżyli słuchaczom losy miasta ro-
dzinnego i osób z nim związanych. Spotkania 
prowadzone były na bardzo wysokim poziomie 
edukacyjnym. Słuchacze czynnie w nich  uczest-
niczyli i myślę, że wielu z nich historycy zarazili 
swoją pasją. 
 Uczeń powinien znać swoją najbliż-
szą okolicę, wiedzieć, w jakim regionie mieszka, 
uczestniczyć w życiu kulturalnym środowiska. 
Tematyka regionalna jest cennym uzupełnie-
niem każdego przedmiotu. Zagadnienie to zre-
alizowano pod kątem możliwości i umiejętności 
uczniów. Nad przebiegiem spotkań sprawowa-
ły opiekę pani Aneta Gontarska i pani  Bożena 
Swatko, a uczestniczyło w nich  ponad 300 
osób.
      Bożena Swatko, fot. z arch. SP nr 6

Poznajemy historię naszego miasta…  
– historycy regionaliści w SP nr 6

12 października, zgodnie z panującą od 
lat tradycją, grupa siedmiolatków stała się 
pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. 
Tego dnia odbyło się pasowanie na ucznia. 
To niezwykle ważne dla każdego pierwsza-
ka wydarzenie, odbywało się w obecności 
rodziców, dziadków, kolegów i koleżanek 
z klas drugich  oraz zaproszonych gości. 

 Uroczystość zaszczycili swoim 
przybyciem: ksiądz Janusz Kopczyński, 
ksiądz Mariusz Opala, ksiądz Jerzy Danec-
ki, ppłk. Ryszard Gorczyca oraz  Jacek Ko-

byliński dyrektor WORD w Siedlcach wraz  
z przedstawicielem Jerzym Chmielińskim. 
Po uroczystej chwili wprowadzenia sztan-
daru  i odśpiewaniu hymnu szkoły maluchy 
usłyszały mnóstwo ciepłych słów, które 
skierowali  do  nich -  dyrektor Ewa Szczerba 
i Dariusz Świętochowski, przewodniczący 
Rady Rodziców. Życzyli wszystkim pierw-
szakom, powodzenia na długiej uczniow-
skiej drodze oraz tego, aby nowy etap  
w ich życiu przepełniony był samymi sukce-
sami. Na twarzach pierwszoklasistów ma-
lował się uśmiech i zadowolenie. Najmłodsi 

zdawali przed zgromadzoną publicznością 
egzamin, który przeprowadziły uczennice 
klasy IV a.  Pieczętował on ważność tego 
dnia. Gromko wyśpiewane słowa „ślub 
będziemy brać ze szkołą” potwierdziły po-
wagę tego święta. Wypowiedziane na jed-
nym oddechu zwrotki wiersza, świadczyły 
o wielkim przejęciu jakie gościło w sercach 
dzieci. Z powagą ślubowali, przysięgając 
na sztandar szkoły, że będą  wzorowo wy-
pełniać obowiązki ucznia, przynosić chlubę 
rodzicom oraz  szkole. Ceremonii pasowa-
nia specjalnym ołówkiem dokonała dyrek-
tor z udziałem zaproszonych gości. Każda 
z klas dostała upominki przekazane przez  
pana  burmistrza i WORD. Pierwszaki przy-
gotowane zostały do tego uroczystego dnia 
pod okiem swoich wspaniałych wycho-
wawców - Joanny  Zawadki, klasa Ia,  Do-
roty Niedziałek,  klasa Ib, Marzanny Wocial 
-klasa Ic. Uroczystości towarzyszyły  błyski 
fleszów i obiektywy kamer. Po emocjonu-
jących chwilach nadszedł również czas na 
słodki poczęstunek przygotowany przez 
przejętych wydarzeniem rodziców. 
 Ślubowanie to dla wszystkich 
pierwszoklasistów zawsze wielki moment. 
Galowe stroje,   sztandar, wielki ołówek, 
gratulacje, pamiątki i niespodzianki to ele-
menty niezwykłych i na długo zapamięta-
nych chwil.

Ewa Szczerba, fot. z arch. SP nr 5

Pasowanie na ucznia w SP nr 5 

Sympozjum „Bezpieczna Jazda”
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Jesień w Bibliotece

Jesień w Bibliotece jest zawsze inten-
sywna. Nowi uczniowie, maturzyści, po-
czątek roku szkolnego i akademickiego, 
Czytelnicy spragnieni książek na długie 
deszczowe wieczory. 

Jeszcze we wrześniu (15/09) zaprosili-
śmy młodzież na dynamiczne spotkanie 
z literaturą przygotowane przez Mikoła-
ja Kamińskiego.  W świetle reflektorów 
ujrzeliśmy Mickiewicza, Shakespeare’a 
i Witkacego. Trójka młodych ludzi zafa-
scynowanych literaturą przedstawiła nam 
wielkich autorów od ich zdaniem  najcie-
kawszej strony.  Michał Gójski opowie-
dział o Adamie Mickiewiczu,  Aleksan-
dra Stefaniak podzieliła się z nami swoją  
fascynacją Wiliamem Shakespearem,   
a Delfina Kotlińska oczarowała publicz-

ność sylwetką i filozofią Witkacego. Mamy 
nadzieję, że Oni tu jeszcze wrócą!

Wietnam, 
jakiego nie znamy 
Dla wszystkich, którzy marzą by przedłu-
żyć wakacje przygotowaliśmy cykl Biblio-
teka Podróży. We wrześniu, z naszymi 
czytelnikami spotkał się Andrzej Meller, 
autor książki „Czołem, nie ma hien. Wiet-
nam jakiego nie znacie”. Podczas spotka-
nia dowiedzieliśmy się jak dziś wygląda 
kraj, który był areną jednej z najgłośniej-
szych wojen drugiej połowy XX wieku. 
Polski dziennikarz, pracujący głównie jako 
reportażysta i korespondent, mieszkał 
przez 3 lata w Wietnamie. Zdradził nam 
jak tam podróżować, co jeść, co koniecz-
nie zobaczyć i skąd się wziął dziwny tytuł 
jego książki. Na zakończenie wietnam-
skiej przygody rozstrzygnięto konkurs 
„Wakacje z książką” organizowany przez 
Wypożyczalnię. Nasi czytelnicy przysy-
łali fotografie ze swoich wakacyjnych 
wypraw z książką. W nagrodę otrzyma-
li bony na książkowe  zakupy. Pierwsze 
miejsce zdobyła Monika Kuchta, drugie 
Sylwia Korzeniewska,  a trzecie Stanisła-
wa Noiszewska. Wyróżnienia otrzymali  
Piotr Głażewski, Joanna Fabisiak i Mi-
chał Sztorc. A wszyscy uczestnicy dostali 
drobne upominki.

Gawęda o Bibliotece 
Uniwersytetu 
Warszawskiego
27września gościem Biblioteki był zna-
komity poeta, eseista, krytyk literacki  
i wspaniały opowiadacz  Piotr Matywiec-
ki. Motywem przewodnim spotkania była 
gawęda o Bibliotece Uniwersytetu War-
szawskiego, która jest bohaterką jego 

książki „Stary gmach”. Pracownicy, kulto-
wi czytelnicy, anegdoty, wspomnienia, ale 
także najnowsze, niepublikowane jeszcze 
wiersze. Było to spotkanie nostalgiczne, 
ale  przyprawione poczuciem humoru au-
tora.

Spotkanie z Moniką Sznaj-
derman
3 października zaprosiliśmy naszych Czy-
telników na spotkanie z wyjątkową osobą 
- Moniką Sznajderman, doktorem nauk 
humanistycznych, antropologiem, war-
szawianką mieszkającą w Beskidzie Ni-
skim, prowadzącą od 20 lat Wydawnictwo 
Czarne. Jej książka „Fałszerze pieprzu” 
znalazła się w finale tegorocznych edycji 
Nagrody Literackiej Nike oraz Literackiej 
Nagrody Europy Środkowej ANGELUS.  
Rozmawialiśmy o nieznanych zdjęciach 
nadesłanych z Ameryki, o przywraca-

niu pamięci i o równoległych losach jej 
polskiej i żydowskiej rodziny. Nie mogło 
także zabraknąć pytań  o Wydawnictwo 
Czarne, które w tym roku obchodzi swoje 
20-lecie. Brak prądu i telefonów  dał wy-
dawnictwu nazwę, ale nie przeszkodził 
w wydawaniu najlepszych polskich i za-
granicznych reportaży,  które zdobywają 
najważniejsze nagrody – tegoroczną Nike 
został wyróżniony Cezary Łazarewicz za 
książkę „Żeby nie było śladów. Sprawa 
Grzegorza Przemyka”.

Zmieniajmy świat 
po centymetrze!
Szymon Hołownia - znany dziennikarz  
i publicysta, dwukrotny laureat nagrody 
Grand Press, związany m.in. z „Tygodni-
kiem Powszechnym” „Gazetą Wyborczą”, 
„Rzeczpospolitą”, tygodnikami „Newswe-

ek” oraz „Wprost”, programami telewi-
zyjnymi „Mam talent!” oraz „Mamy Cię!”,  
spotkał się z Czytelnikami naszej Biblio-
teki 12 października. Podobnie jak 7 lat 
temu, jego charyzma przyciągnęła tłumy. 
Tym razem, opowiadał o swojej fascynacji 
Afryką, o tym jak możemy tam pomagać, 
jak zmieniać świat i czy powinniśmy przyj-
mować uchodźców. 
 Podczas spotkania można było 
zakupić książki Szymona Hołowni, któ-
re są cegiełkami, a dochód z ich sprze-
daży przeznaczony jest dla podopiecz-
nych jego Fundacji Dobra Fabryka m.in. 
w ośrodku dożywiania w Ntamugendze, 
wiosce trędowatych w Togo czy hospi-
cjum w Rwandzie.

Bibliotekarze w terenie…
W październiku pracownicy naszej Biblio-
teki odwiedzili wspólnie przepiękny Płock. 
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Niezapomniany był widok ze Wzgórza 
Tumskiego na panoramę Wisły i molo 
zakończone kawiarenką, spacer wśród 
zabytkowych kamienic i zwiedzanie ukry-
tych zakątków miasta. Byliśmy też w Mu-
zeum Mazowieckim na wystawie Secesji  
i Art Deco, gdzie wiele rzeźb należy do  
bliskiego nam Konstantego Laszczki.

Przyjęliśmy także zaproszenie na Świę-
to Bibliotek Szkolnych w Zespole Szkół 
w Hucie Mińskiej. Przygotowaliśmy dla 
uczniów happening o tym, czym zajmuje 
się biblioteka XXI wieku. Zabraliśmy ze 
sobą naszą pandę i upominki dla aktyw-
nych czytelników. Było bardzo wesoło.

Muzyka zbliża
Koniec października upłynął pod zna-
kiem III Dni Kultury  Żydowskiej Bliscy  
i Oddaleni, które gościmy w progach bi-

blioteki. Jak co roku program był bardzo 
urozmaicony, a wszystko spajała muzyka. 
Były warsztaty dla dzieci i dla dorosłych, 
spotkanie z książką, etiuda teatralna, mu-
zyczna wystawa, występy młodych miń-
skich artystów i tradycyjny poczęstunek. 
Szczegółowa relacja w bieżącym nume-
rze MIM.

„Powodzenia 
na maturze!”
Drodzy maturzyści! Wszystko czego po-
trzebujecie do nauki, znajdziecie w Biblio-
tece. Zapraszamy do nauki w Czytelni i 
zbierania pieczątek. Aby wziąć udział w 
programie „Powodzenia na maturze!”, 
trzeba zgłosić się do Bibliotekarza w Czy-
telni na Ip. MBP i odebrać kartę uczest-
nika. Każde skorzystanie z książek, cza-
sopism lub po prostu nauka w Czytelni, 
indywidualna lub w grupie przyjaciół, to 

Po raz trzeci obchodziliśmy w Mińsku 
Dni Kultury Żydowskiej. Motywem prze-
wodnim tegorocznych zbliżeń, które 
miały miejsce w piątek i sobotę, 27 i 28 
października, była muzyka. Organizato-
rzy wydarzeń, wśród których są nauczy-
ciele mińskich i powiatowych szkół oraz 
pracownicy instytucji kulturalnych, jak 
zwykle zadbali o bogatą ofertę dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych.

 W piątek w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej odbyły się lekcje „Poznajmy 
się – sylwetki mińskich Żydów”. Mło-
dzież gimnazjum ze SP nr 3 i liceum GiLO 

miała okazję poznać konkretnych żydow-
skich mieszkańców Mińska. Młodzi ludzie 
przyglądali się zdjęciom, czytali fragmenty 
wspomnień, szukali ulic, na których miesz-
kali Guta Tyrangiel, Leon Guz, Jakow Per-
łow, Regina Fachler, Roma Byczuk. Uświa-
domienie sobie, kim byli i jak żyli ci, którzy 
współtworzyli charakter naszego miasta 
przed II wojną światową, jest niezbędne, 
by kształtować w sobie wrażliwość na od-
mienność kulturową, której reprezentanci 
nie są dla nas zagrożeniem, ale szansą na 
wzbogacenie naszej kultury.
 W tym roku organizatorzy pomy-
śleli także o nauczycielach. W Szkole Pod-
stawowej nr 3 im. Jana Pawła II zorganizo-
wano lekcję otwartą w klasie III gimnazjum 
„Ludność żydowska na ziemiach polskich”. 
Po niej nauczyciele dyskutowali o tym, jak 
podstawa programowa nauczania historii 
w gimnazjum i szkole podstawowej pozwa-
la uczniom poznać dzieje Żydów polskich.
 Po południu dla dorosłych odbyły 
się warsztaty muzyczne prowadzone przez 
Marcina Steczkowskiego. Grupa śpiewa-
ków bawiła się doskonale wyśpiewując 
znaną żydowską ludową piosenkę „Hawa 
nagila” („Radujmy się”), wykonywaną na 
święta, na przykład Chanukę. A wieczo-
rem w bibliotecznej sali przemienionej w 
przedwojenną kawiarenkę można było 
spotkać się z pisarzem Remigiuszem Grze-
lą, by posłuchać i porozmawiać o Wierze 
Gran i jej życiu. Okazją do rozmowy było 
wznowienie jego powieści „Bądź moim 
Bogiem”, w której jedną z bohaterek jest 
właśnie żydowska pieśniarka, już u progu 
swego trudnego życia. Historia Wiery Gran 
stała się także podstawą etiudy teatralnej 
przygotowanej przez instruktorkę Mag-
dalenę Piotrowską wraz z grupą teatralną 
GILO. Jej gwiazdą była uczennica liceum 
Karolina Świętochowska, wcielająca się w 
rolę Wiery Gran i na żywo wykonująca jej 
piosenki. Goście zauważyli uderzające po-
dobieństwo młodej artystki do wyekspono-
wanej na fotografiach żydowskiej Marleny 
Dietrich. Spotkanie w bibliotece miejskiej 
swoją obecnością zaszczycił burmistrz 
Marcin Jakubowski.
 Sobota rozpoczęła się od warsz-
tatów dla dzieci. Najmłodsi uczestniczyli 
w ćwiczeniach, które pozwoliły im le-
piej poznać siebie nawzajem i jednocze-
śnie odkryć to, co ich różni. Warsztaty 
edukacyjne prowadziła Renata Płotczyk  
z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.  
Z kolei deszcz nie odstraszył uczestników 
gry miejskiej „Śladami mińskich Żydów”. 
Jej hasło przewodnie brzmiało: „(Od)Bu-
dujemy sztetl”. Na starcie w MBP pojawiło 
się 12 grup i jeden „wolny strzelec”. War-
to podkreślić, iż wśród graczy byli goście 
z zagranicy – wolontariusze Fundacji EBU. 
Uczestnicy pokonywali trzy wyznaczo-

III Dni 
Kultury  Żydowskiej 
Bliscy i Oddaleni

ne trasy, odwiedzając charakterystyczne 
dla sztetla miejsca, związane zarówno ze 
świeckim, jak i religijnym życiem przedwo-
jennej społeczności żydowskiej. I tak np. 
przy rynku, gdzie Chil zwany „Dzbankiem” 
prowadził karczmę i dwa zespoły muzycz-
ne, można było posłuchać klezmerskiej ka-
peli, starając się rozpoznać typowe dla tej 
muzyki instrumenty. Uczestnicy musieli od-
naleźć miejsca, w których dawniej znajdo-
wały się mykwa, dwór cadyka i synagoga. 
Na cmentarzu, jedynym materialnym znaku 
obecności mińskich Żydów, kładli zgodnie 
z tradycją kamyki. Zwieńczeniem gry było 
„zbudowanie sztetla” ze zdobytych w po-
szczególnych punktach fotografii przedwo-
jennych budynków żydowskiego Mińska.
 Na zakończenie Dni Kultury Ży-
dowskiej odbył się minikoncert utworów 
Władysława Szpilmana w wykonaniu Na-
talii Bobrzyk (wokal) i Jakuba Tarczyńskie-
go (akompaniament) z GiLO. Muzyczna 

aranżacja stanowiła uzupełnienie prezen-
tacji przygotowanej wokół wystawy zdjęć 
i materiałów poświęconych Władysławo-
wi Szpilmanowi. Całość zamknął słodki 
poczęstunek oparty na tradycyjnych ży-
dowskich przekąskach. Katarzyna Łaziuk, 
pomysłodawczyni i inspiratorka mińskich 
spotkań z kulturą żydowską, podziękowała 
wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocz-
nych wydarzeniach, a także je przygoto-
wali. Pamięć o kulturze i życiu żydowskich 
mieszkańców Mińska jest nam niezbędna, 
byśmy potrafili żyć uważniej, świadomiej  
i z przekonaniem, że obok nas jest miejsce 
dla każdego. Organizatorzy mają też na-
dzieję, że wbrew nasilającym się nastrojom 
niechęci wobec odmienności kulturowej te-
goroczne Dni przyczynią się do oswajania  
i doceniania inności.

Justyna Radomińska, fot. z arch. MBP

kolejna pieczątka na karcie. Tuż przed 
maturą, w ostatnim tygodniu kwietnia 
2018r., będziemy rozdawać nagrody. 
Szczegóły w Regulaminie i w  Czytelni.
 Serdecznie zapraszamy także 
wychowawców i uczniów klas matural-
nych do udziału w lekcji bibliotecznej  
poświęconej aktualnej ofercie biblioteki 
dla maturzystów.

Dla najmłodszych
Oddział dla Dzieci przygotował na jesień 
mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. We 
wrześniowej akcji „Od 0 do Biblioteki” 
zapisało się 60 nowych, naj naj najmłod-
szych czytelników. Ruszyły już wtorkowe 
zajęcia z książką oraz nowość – Ebusiowe 
piątki z wolontariuszami Fundacji EBU.  
W tym sezonie zapraszamy też przed-
szkola i uczniów klas I – II SP na lekcję 
biblioteczną w formie przedstawienia te-
atralnego. Dzieci poznają zasady funkcjo-
nowania biblioteki, dowiedzą się kto może 
się do nas zapisać i jak to zrobić, jakie 
książki można wypożyczać, na jak długo  
i jak o nie dbać. „Przemek i Lenka witają  
w Bibliotece!”- to nasza propozycja na 
bajkową podróż po zakątkach Oddziału 
dla Dzieci. Uczniów klas II –V SP zapra-
szamy na nostalgiczną lekcję o Pyzie. 
Moda na bajki sprzed lat trwa! Zapisy  
w Oddziale dla Dzieci.

Zapowiedzi:
17 listopada, godz. 18.30 – o polskich 
władczyniach opowie Janina Lesiak;
5 grudnia, 18.30 - Maciej Bernatowicz  
w rozmowie o dzisiejszej Hiszpanii.

MBP,  fot. z arch. biblioteki
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Stand up MDK
Miejski Dom Kultury zainicjował spotkania 
ze sztuką komediową, zwaną potocznie 
stand up. W specjalnym cyklu wydarzeń 
prezentują się artyści związani z formacją 
Stand Up Cisie. 
 Podczas pierwszego spotkania 
15 września „Stand-up Polska od Kuchni” 
występujący  pokazali zespołową twarz 
sztuki komediowej. Bo choć na scenie 
przebywał na raz tylko jeden z komików, 
to wzajemnie się wspierali i nakręca-
li. Dzięki humorowi, charyzmatycznemu 
prowadzeniu i pozytywnej energii był  
to niezapomniany wieczór. 
 Podobnie zresztą było podczas 
drugiego spotkania pt. „Komik dookoła 
świata” 14 października, kiedy wystąpili 
Sławek Sztejmiec, Sebastian Rejent oraz 
Piotrek Szumowski.
 Kolejny stand up w MDK 24 li-
stopada. Zapraszamy.

Z muzyką od małego
Miejski Dom Kultury z powodzeniem kon-
tynuuje cykl Szkoła Ucha dla Malucha - 
koncerty muzyki klasycznej dla najmłod-
szych. 
 Akordeon kojarzy się zarówno 
dzieciom, jak i dorosłym, przede wszyst-
kim z muzyką ludową. Nie wszyscy jed-
nak wiedzą, że instrument ten ma wiel-
kie poczucie humoru i potrafi pobudzić 
wyobraźnię. Podczas „Koncertu na dwa 
miechy i dwa uśmiechy” 17 września  
te pierwsze zaprezentowały dynamiczne 
argentyńskie tanga, skoczne polki, prze-
boje ze znanych filmów animowanych 
oraz dźwiękowe zagadki. Wystąpili Piotr 
Kopietz - akordeon, bandoneon i Jacek 
Małachowski – akordeon, a koncert mi-
strzowsko poprowadził Jarosław Prasz-
czałek.
 Uśmiechu i dobrej zabawy nie 
zabrakło również 15 października pod-

Pięciodniowe święto muzyki i sztuki jest 
jedynym tego typu projektem w kraju,  
w który angażuje się nie tylko krakow-
ska Piwnica Pod Baranami, ale także 
artystyczne legendy, związane z polską 
piosenką, filmem i teatrem.

14.11 (wt.) godz. 19:00
Muzyczna Bombonierka - Basia Stępniak-
Wilk z zespołem.

15.11 (śr.) godz. 19:00
Premiera spektaklu „Casting. Poczekal-
nia”.

16.11 (czw.)
godz. 10:00 - Warsztaty literackie z Pio-
trem Majszykiem. Promocja książki dla 
dzieci „Co chowa się w słowa”.
godz. 11:30 - Warsztaty plastyczne z prof. 
Franciszkiem Maśluszczakiem.
godz. 19:00 - Spotkanie z Wacławem Kru-
pińskim, promocja książki „Cytaty z mło-
dości”. Wieczór słowem połączy Teresa 
Drozda.

17.11 (pt.)
godz. 11:00 - Pan Tenorek i Błękitny  
Balonik.
godz. 19:00 - Koncert Jacka Wójcickiego, 
9. Przegląd Piosenki Poetyckiej im. Piotra 
Skrzyneckiego.

18.11 (sob.)
godz. 19:00 - Koncert Galowy 9. Festiwa-
lu Piotra Skrzyneckiego - wystąpią artyści 
związani przez lata z Piwnica pod Barana-
mi, Jej gwiazdy: Beata Rybotycka, Jacek 
Wójcicki, Zbigniew Raj, Małgorzata Gór-
nisiewicz, Rafał Jędrzejczyk i inni. Przy 
fortepianie niezrównany Konrad Mastyło.

 Przy okazji festiwalu zostanie wy-
dana płyta Rafała Jędrzejczyka “BLUSIK” 

z muzyką m.in Andrzeja Zaryckiego, Zyg-
munta Koniecznego i Pawła Pierzchały.

 W czarnym kapeluszu z piór-
kiem, w pelerynie, z nieodłącznym dzwo-
neczkiem tworzył wraz z innymi piwnicza-
nami niepowtarzalny klimat wszędzie tam 
gdzie się znajdował.
 Festiwal Piotra Skrzyneckiego to 
wzbogacenie krajobrazu kulturalnego Miń-
ska Mazowieckiego o kolejne wydarzenie  
o charakterze ogólnopolskim.

Ponad 60-letni dorobek Piwnicy Pod Ba-
ranami wraz z charyzmatycznym Piotrem 
Skrzyneckim, stanowi niezaprzeczalną 
wartość, którą należy kultywować, aby in-
spirowała kolejne pokolenia!

Autorem tegorocznej grafiki jest Wiesław Wałkuski.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK

9. Festiwal Piotra Skrzyneckiego
14–18 listopada 2017

czas „Muzycznych podróży  ze skrzypca-
mi i gitarą”. Oba instrumenty mają struny, 
ale nieco inaczej ich używają. Mateusz 
Strzelecki i Paulina Garlińska zabrali ma-
łych melomanów w podróż na królewski 
dwór, do wiejskiego ogródka i gorącej 
Brazylii. 

Jaś i Małgosia 
z przesłaniem
To już kolejna premiera mińskiego Teatru 
Lalek Dużych Pianka. Tym razem akto-
rzy zachęcali najmłodszych do zdrowe-
go odżywiania, stąd też klasyczna bajka  
o „Jasiu i Małgosi” została nieco zmody-
fikowana. Poza tytułowymi bohaterami na 
scenie pojawili się podstępny Michałek, 
troskliwy dziadek oraz czarownica, która 
wcale taka zła się nie okazała. Choć mia-
ła przebiegły plan, nie zamierzała dzieci 
skrzywdzić. 

https://www.facebook.com/festiwalpiotraskrzyneckiego/

WWW.MDKMM.PL
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Muzeum Ziemi Mińskiej
KULTURA

5 października 2017 roku, w Muzeum Zie-
mi Mińskiej odbył się wernisaż wystawy 
„Manierki jeńców wojennych 1914-1918 
na tle manierek państw zaborczych”. 
Ekspozycja prezentuje zaledwie niewiel-
ką część olbrzymiej kolekcji manierek, 
menażek, kubków wojskowych należącej  
do ks. kpt. Łukasza Józefa Hubacza, któ-
ry do niedawna był wikariuszem w parafii 
pw. Świętego Michała Archanioła w Miń-
sku Mazowieckim i kapelanem 23 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego. 

 „Manierka jako element osobi-
stego wyposażenia była bliska żołnierzo-
wi składającemu przed wrogiem broń aby 
przejść w stan względnego pokoju w obo-
zie jenieckim.
 Bezbronność wobec tej nowej 
sytuacji żołnierza spowodowała, że jed-
ną z form wyrażania swoich emocji było 
kreślarstwo na trwałym osobistym przed-
miocie . Do niego należała niejednokrotnie 
manierka…” Piękne, grawerowane manier-
ki są więc pokazane na tle manierek armii 
zaborczych: pruskiej, carskiej i austro-wę-
gierskiej. Podczas wernisażu, w otoczeniu 
ciekawej aranżacji wystawy, zwiedzający 
mogli poczuć klimat okopów i skosztować 
kwasu chlebowego w manierkach oraz 
chleba ze smalcem i ogórkiem. Mimo desz-
czowej aury oryginalna tematyka ekspozycji 
przyciągnęła liczną grupę zwiedzających. 
Muzeum zaprasza do obejrzenia atrakcyj-
nego zbioru manierek prezentowanego do 
26 listopada br. 

MZM, fot. z arch. muzeum

Manierki jeńców wojennych 1914-1918...
Koncert muzyki rozrywkowej 1 październi-
ka miał dla Oktetu Wokalnego Manufaktura 
Dźwięku szczególny wyraz. Opowiedział  
o tym prowadzący wieczór Rafał Ostrowski. 
Związane to było z pewną rocznicą. 
 
 Przykładowo - pięć lat wcześniej 
ukazał się ostatni odcinek kultowego progra-
mu „Szansa na sukces”, otwarto Most Pół-
nocny w Warszawie, papieżem jeszcze przez 
rok miał być Benedykt XVI, a także - pięć 
lat temu polscy piłkarze rozegrali pierwsze  
w historii Mistrzostwa Europy organizowane 
w naszym kraju. Właśnie w okolicach czerw-
ca 2012 roku, gdy emocjonowaliśmy się 
zmaganiami tychże, grupka młodych ludzi 
powzięła decyzję o rozpoczęciu pewnego 
projektu. Projekt ten trwa do dzisiaj i nazy-
wa się Oktet Wokalny Manufaktura Dźwię-
ku. Przez te 5 lat Oktet przechodził zmiany 
osobowe, w sumie śpiewało w nim trzyna-
ście osób. Wszystkie te osoby łączy jeden 
wspólny element: fakt wcześniejszego śpie-
wania w Chórze Kameralnym Mińskiego 
Towarzystwa Muzycznego. W Chórze MTM 

wszyscy oni doskonalili umiejętności, rozwi-
jali pasję do śpiewania, a przede wszystkim 
ambitnie i ciekawie spędzali czas wolny. 
Oktet nigdy by nie powstał, gdyby nie za-
łożyciel i dyrygent Chóru Tomasz Zalewski, 
któremu widownia oraz artyści występują-
cy podczas koncertu zgotowali prawdziwą 
owację. A za ten - szalony zdawałoby się 
projekt oktetu wokalnego – od pięciu lat od-
powiada Emil Ławecki.
 Koncert rozpoczął Chór Kameral-
ny amerykańską piosenką folkową „Bring 
Me Little Water”, Silvy autorstwa Hediego 
Ledbettera w aranżacji Moiry Smajli. Po niej 
zabrzmiała piosenka z kręgu muzyki gospel 
- „Hush! Somebody’s Callin’ My Name”  
w aranżacji Brejzela Dennarda, a następnie 
utwór mający prawie miliard wyświetleń na 
popularnym serwisie Youtube, niezliczoną 
ilość przeróbek, niosący mnóstwo pozy-
tywnej energii i niesamowicie pozytywne 
przesłanie – „Happy” autorstwa Farela Wi-
liamsa w aranżacji Carstena Gerlitza. Zmie-
niając na scenie chórzystów, męska część 
Oktetu Wokalnego wykonała renesansową 

pochwałę dobrej zabawy, polowań i śpiewu, 
autorstwa samego Króla Anglii Henryka VIII 
Tudora oraz dwa utwory z gorącej Hiszpa-
nii - Con El Vito autorstwa Manuela Littela, 
mówiący: „że jak tylko na mnie spojrzysz to 
cała się rumienię” „ćertuoraz Ay! Linda Ami-
ga!”, anonimowego autorstwa, pochodzący  

z XVI w. Następnie zmieniając całkowicie 
nastrój - „An Irish Blessing”, czyli Irlandzkie 
błogosławieństwo. 
 Ponowne wejście na scenę Chó-
ru Kameralnego to wykonanie „Die Launi-
ge Forelle”, czyli wariacji na temat pieśni 
Franza Schuberta. Następnie podróż nie-
zatapialnym Titanicem – „My Heart Will Go 

Koncert muzyki rozrywkowej na 5-lecie 

On” z muzyką James Hornera do słów Wil-
la Jenningsa w aranżacji Kirbiego Shawa. 
Swoją prawdziwą naturę panowie z Chóru 
Kameralnego ukazali światu utworem do 
muzyki autorstwa jednego z pionierów jazzu  
w Polsce Henryka Warsa, słów Jerzego Nela 
do spółki z Ludwikiem Starskim, w opraco-
waniu Włodzimierza Sołtysika, czyli „Już 
taki jestem zimny drań!”.
 Gdy na scenę wrócił Oktet Wokal-
ny Manufaktura Dźwięku, wykonał „Happy 
Together” zespołu The Turtles w aranżacji 
Sama Davisa oraz największy hit brytyjskie-
go duetu Eurythmics, czyli „Sweet Dreams”, 
w aranżacji Deke Sharona i Anne Raugh,  
a następnie wprost z lat 50-tych Goodnight 
sweet heart goodnight grupy The Spaniels 
oraz przebój Bena E Kinga, który doczekał 
się ponad 400 różnych wersji i coverów, 
czyli „Stand by me!”. Po nich piękna piosen-
ka Only you Vinca Clarka - elegancka, me-
lodyjna, słodką tęsknota za latami 70-tymi. 
I właśnie to usłyszeliśmy ze sceny w  wór, 
który cztery lata temu wdarł się bez pardonu 
na szczyty listy przebojów na całym świe-
cie: Say Something grupy „The Great Big 
World” w aranżacji zespołu Pentatonix. 
 Koncert zakończyło wspólne wy-
konanie obydwu zespołów hitu Czerwonych 
Gitar „Kto za Tobą w szkole ganiał”. Oby-
dwu zespołom życzymy wielu lat koncerto-
wania na rożnych scenach muzycznych. 

MTM, fot. z arch. MTM,  Leszek Siporski
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VII Turniej w brazylijskim jiu jitsu dla dzieci i mło-
dzieży oraz VIII Turniej No Gi Fight Grappler Cup

21 października już po raz piąty odbyła się 
Mińska Gala Mieszanych Sztuk Walk Grap-
pler Night. Jak co roku gościliśmy w hali 
sportowej SP nr 1 przy ul. Kopernika 9. 
Wśród 11 walk można było zobaczyć poje-
dynki w formule MMA, K1 oraz BJJ. Ponad-
to w walce mającej na celu zebrać pieniądze 
na cele charytatywne spotkali się dwaj radni 
miasta. Pojedynek wieczoru wygrał miej-
scowy Marcin Gałązka (5-2), który poddał  
w pierwszej rundzie Michaiła Kurcza (0-1) zdo-
bywając pas mistrza BMAF w wadze lekkiej.

 Mający na swoim koncie występ dla 
Fight Exclusive Night zawodnik Klubu Walki 
Grappler Mińsk Mazowiecki najadł się nieco 
strachu przed walką. W środę z pojedynku wy-
cofał się Grzegorz Białas, a dopiero w piątek 
około południa walkę z Gałązką przyjął Kurcz. 
Debiutujący w MMA Ukrainiec był mistrzem 
swojego kraju w kickboxingu, stoczył również 
24 walki w Muay Thai. Walka przebiegłą po my-
śli Mińszczaniana, tym samym Marcin Gałązka 
został pierwszym reprezentantem mińskiego 
klubu, który wywalczył pas międzynarodowe-
go mistrza zawodowego MMA. Podopieczny 
Marcina Frankiewicza zdobywając pas mistrza 
państw nadbałtyckich BMAF zapoczątkował 
historię w Klubie Walki Grappler. 
 W drugiej walce wieczoru dwóch wi-
ceprzewodniczących rady miasta Mińsk Ma-
zowiecki weszło do klatki, żeby pomóc zebrać 
pieniądze na nową rękę dla Karola Kowalczy-
ka, poszkodowanego w wypadku. Łukasz Li-
piński zmierzył się ze swoim były nauczycielem 
i trenerem, Tomaszem Płochockim, a całą wal-
kę sędziował burmistrz Mińska Mazowieckie-
go, Marcin Jakubowski. W tej walce chodziło 
o pomoc w zebraniu pieniędzy, a nie o samo 
zwycięstwo w pojedynku. Panowie podeszli 
do tego jak do sparingi, co ciekawe już przed 
galą sparowali ze sobą pod okiem trenera 
Klubu Walki Grappler, Marcina Frankiewicza.  
Na pewno walka wzbudziła uśmiech na twa-
rzach zgromadzonej publiczności, bowiem 
ostatnie 10 sekund to atak obydwu zawodni-
ków na sędziego, w tym wypadku burmistrza 
co spotkało się z oklaskami oraz salwą śmie-
chu na trybunach. Werdykt mógł być tylko je-
den, jak to w walce pokazowej - Panowie od-
notowali remis.

 Kolejne pojedynki dostarczyły także 
wiele emocji, w klatce pojawił się i zawalczył 
także sam organizator gali- Marcin Frankie-
wicz. Tym razem po raz pierwszy widzowie 
mieli okazję zobaczyć walkę wagi ciężkiej  
w formule BJJ. Przeciwnik trenera z Grapple-
ra, którym był  zawodnik Husarii Mława, Robert 
Wodzyński pokonał przez poddanie Marcina 
Frankiewicza. Zawodnik z Mławy po walce 
popisał się pięknym gestem, oddając wypłatę 
za swoją walkę na organizowaną podczas gali 
zbiórkę dla Karola Kowalczyka, który niedaw-
no w wypadku stracił rękę. 
 W drugiej walce karty wstępnej  
w klatce zameldowały się Panie. Debiutująca 
w MMA koszykarka, Paulina Jurzysta z Forca 
Deblin pokonała Julię Paździoch z Klubu Walki 
Grappler Mińsk Mazowiecki. Trzeba przyznać, 
że walka Pań obfitowała w wymiany, zwłasz-
cza kolan w klinczu i nie było w niej momentów 
przestojów. Zawodniczka mińskiego Grapple-
ra zaprezentowała się bardzo dobrze biorąc 
pod uwagę sporą różnicę wieku w stosunku do 
swojej rywalki, co z pewnością dobrze rokuje 
na przyszłość tej młodej zawodniczki.

Marcin Gałązka mistrzem państw nadbałtyckich!

Jak co roku Miński Klub Sportowy MMA 
TEAM, Klub Walki Grappler oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Ma-
zowieckim zorganizowali równocześnie 
dwa turnieje, które odbyły się 7 paździer-
nika na hali sportowej w SP nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim. 

 Turniej w brazylijskim jiu jitsu zo-
stał zorganizowany po raz siódmy, zaś Tur-
niej No Gi Fight Grappler Cup po raz ósmy. 
Nasze miasto gościło łącznie prawie 250 
zawodników i zawodniczek z różnych stron 
Polski. Jak zwykle odwiedziły nas ekipy z 
Białorusi i Litwy.
 Zawody odbywały się równocze-
śnie na pięciu matach, co pozwoliło na ich 
sprawny przebieg. Walkom dzieci towa-
rzyszyły ogromne emocje, huczny doping 
i oczywiście wsparcie rodziców i trenerów. 

 Gala odbywała się w wypełnio-
nej niemal po brzegi hali przy ul. Kopernika 9  
w Mińsku Mazowieckim. Relację na żywo pro-
wadziła telewizja Tylko Sport TV we współpra-
cy z serwisem sporty-walki.org. Całością gali 
zawiadywał czołowy polski ring announcer, 
Krzysztof Skrzypek. Podczas zorganizowanej 
zbiórki udało nam się zebrać 2636,95zł dla  
Karola Kowalczyka.
 Dziękujemy wszystkim za przyby-
cie i mamy nadzieję, że każdy wyszedł z hali  
zadowolony. Szczególne podziękowania nale-
żą się Wszystkim, którzy dołożyli starań, aby 
ta edycja była wyjątkowa, co z pewnością się 
udało. Dziękujemy Włodarzom Miasta i Powia-
tu mińskiego, sponsorom i instytucjom z któ-
rymi współpracujemy, obsłudze, przyjaciołom, 
mediom, wszystkim klubowiczom Klubu Walki 
Grappler – bez Waszego wsparcia i zaangażo-
wania ten projekt nigdy by nie powstał. Jeste-
ście niezastąpieni!

Organizatorzy
fot. z arch. KW Grappler

Każde z dzieci otrzymało dyplom i medal, 
a najlepsi nagrody rzeczowe, które wręczał 
Dyrektor MOSiR Robert Smuga, jako Ho-
norowy Patron obu turniejów. Drużynowo 
podopieczni trenera Marcina Frankiewicza 
zdobyli II miejsce. Turniej dla dzieci był 
współfinansowany ze środków budżetu 
Miasta Mińsk Mazowiecki.
 Na macie dorosłych również nie 
brakowało widowiskowych pojedynków. 
Pojawili się zawodnicy zaliczający się do 
czołówki Polski, m.in. znany z organizacji 
FEN Kamil Łebkowski czy walczący na gali 
Grappler Night Mateusz Siński z Hunter 
Warszawa. 
 Obydwa turnieje zostały objęte  
Honorowym Patronatem Polskiego Związ-
ku Ju Jitsu  oraz Starosty Mińskiego Anto-
niego Jana Tarczyńskiego.
 

 Te	 zawody	 nie	 udałyby	 się	 bez	
przychylności	władz	naszego	Miasta	-	Bur-
mistrza	Marcina	Jakubowskiego	i	Dyrektora	
Mosir	 Roberta	 Smugi	 oraz	 całego	 Działu	
Imprez	 z	 którymi	 współpraca	 to	 dla	 nas	
prawdziwa	 przyjemność,	 za	 co	 serdecz-
nie	 dziękujemy.	 Z	 każdą	 edycją	 staramy	
się	 podnieść	 poziom	 organizacyjny,	 tak	
by	 przede	 wszystkim	 zawody	 przebiegały	
zgodnie	 z	 harmonogramem	 i	 w	 możliwie	
najkrótszym	czasie.	Cieszy	nas	fakt,	że	tylu	
zawodników	 wybiera	 nasz	 Grappler	 Cup,	
bo	stanowi	to	dla	nas	motywację	na	tworze-
nie	 kolejnych	 edycji.	 Także	 do	 zobaczenia	
za	rok!	-	podsumowali		imprezę	organizato-
rzy	Ewelina	i	Marcin	Frankiewicz.

Wyniki	podopiecznych	Klubu	Walki	Grappler:

Dzieci:
I	msc:
Damian	Wieczorek,	Antoni	Rosa,	Łukasz	Godło-
za,	Wiktoria	Klepacka;
II	msc:
Martyna	Bodecka,	Natalia	Wolińska,	Asia	Wrona,	
Monika	 Kozera,	 Agata	 Lipska,	 Andrzej	 Frankie-
wicz,	 Zachariasz	 Otsmane,	 Piotr	 Lipski,	 Jarek	
Bodecki;
III	msc:
Dawid	 Bankiewicz,	 Jakub	 Jęda,	 Wiktoria	 Koc,	
Aleksandra	Bodecka,	
IV	msc:	Filip	Kosut,	Aleks	Sitek,	Antoni	Sikorski,	
Dominik	Kozera,	Bartek	Pietrasik

Dorośli:
I	msc:
Marcin	Frankiewicz
II	msc:	
Jakub	Kuć,	Zachariasz	Otsmane,	Julia	Paździoch
III	msc:	
Zdzisław	Raubo

KW Grappler, fot. z arch. klubu
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21 października w sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej nr  3 w Mińsku Mazowiec-
kim odbył się pierwszy turniej w kolejnym 
już cyklu Grand Prix Mińsk Mazowieckiego 
w Tenisie Stołowym.
 Do rywalizacji przystąpiło 17 za-
wodników, z których większość to znani już 
organizatorom z poprzednich edycji miesz-
kańcy Mińska Mazowieckiego. W tym roku 
pojawiły się nowe twarze z innych miejsco-
wości. Po krótkim wstępie i otwarciu tego-
rocznej formuły zmagań przez Kierownik 
Działu Organizacji Imprez i Sportu Młodzie-
żowego w MOSiR Panią Elizę Gągol oraz 
omówieniu ogólnych zasad turnieju przez 
sędziego i prowadzącego sekretariat zawo-
dów Jarosława Krajewskiego - punktualnie 
o godz. 10.00 rozpoczęliśmy zmagania. 
 Chwilę wcześniej rozlosowana 
została drabinka turniejowa. Wzorem lat 
ubiegłych, gramy sprawdzonym już syste-
mem do 2 porażek. Rozgrywki szły bardzo 
sprawnie, ale nie jednostronnie i po ok. 4 
godzinach poznaliśmy zwycięzców pierw-
szego spotkania. Na najwyższym stopniu 
podium stanął Przemysław Jurek, dru-
ga lokata należała do Artura Kasprzaka, 
zaś 3 miejsce do Pawła Bątruka. Każdy  
z uczestników zdobył pierwsze punkty do 
klasyfikacji generalnej całego Grand Prix.  
 Zapraszamy wszystkich chęt-
nych amatorów małej rakietki do wzięcia 
udziału w naszym cyklu. Następne  zawo-
dy już 18 listopada. Wszystkie informacje 
na temat turnieju znajdą Państwo na na-
szym Facebooku oraz stronie internetowej 
www. mosir.org.pl

TURNIEJ DEBLOWY 
W TENISIE ZIEMNYM 

Sezon tenisowy dobiega końca. Od wielu 
lat na tą okoliczność Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji jest organizatorem Turnieju 
Deblowego. W tym roku przypadł on na 
niedzielę 22 października i odbył się na bo-
iskach wielofunkcyjnych przy ul. Wyszyń-
skiego 56. 
 Na tegorocznej odsłonie Deblo-
wego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar 
Dyrektora MOSiR stawiło się dziewięć 
duetów, w tym jeden żeński – Emilia Gli-
wińska i Hania Pawlica, które próbowały 
stawić opór w większości doświadczonym 
tenisistom. Stawkę uczestników rozloso-
wano na trzy grupy, w których rozegra-
no mecze systemem „każdy z każdym”.  
W ten sam sposób przebiegała druga runda,  

GRAND PRIX 
MIŃSKA MAZOWIECKIEGO 
W TENISIE STOŁOWYM

TENISOWE ZMAGANIA

ale z udziałem dwóch najlepszych par  
z każdej grupy tworzących dwie „trójki”.  
Do finału kwalifikowały się zwycięskie de-
ble z tej rundy.
 W ostatecznej rozgrywce wete-
rani mińskich kortów – Adam Komorow-
ski i Krzysztof Marcinkowski nie sprostali 
dużo młodszym zawodnikom – Tomaszowi 
Szyszkowskiemu i Rafałowi Wiśniewskie-
mu ulegając wynikiem 9-3. Trzecie miej-
sca po długich emocjonujących meczach  
przypadły duetom – Waldek Piotrowski  
i Dariusz Wojdak oraz Karol Księżopolski  
i Bogdan Wasilonek. 
 Finaliści rozgrywek otrzyma-
li puchary Dyrektora MOSiR oraz słodkie 
upominki. Dziękujemy za kolejny wspólnie 
spędzony sezon, do zobaczenia w rundzie 
wiosennej!

MOSiR,  fot. z arch. MOSiR

W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 3
 Integracyjne Igrzyska Sportowe  
to impreza z długoletnią tradycją, która już 
po raz dziesiąty odbyła się 10 października 
w niezwykle gościnnych murach SP nr 3 
przy ul. Budowlanej w Mińsku Mazowiec-
kim. Organizatorzy na tę jubileuszową edy-
cję przygotowali mnóstwo zaskakujących 
atrakcji dla ponad setki chętnych do zaba-
wy dzieci i młodzieży z placówek, tj.: Ma-
zowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dzie-
cięcym „Krok dalej”, Zespół Szkół Spe-
cjalnych w Ignacowie, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Starogrodzie, Szkoła Pod-
stawowa nr 6, 4 i 3 w Mińsku Mazowieckim. 
Pierwszym punktem programu było uroczy-
ste wprowadzenie przez reprezentantów 
szkół flagi oraz ognia olimpijskiego. To bar-
dzo ważny w moment nie tylko dla samych 
uczestników i opiekunów, ale również dla 
organizatorów, którzy głośnymi brawami 
ochoczo zachęcali do wspólnej zabawy. 
Po otwarciu imprezy przez Gospodarza,  
a tym samym Dyrektora SP nr 3 Grzegorza 
Wyszogrodzkiego oraz Dyrektora MOSiR 
Roberta Smugę dzieci zaczęły rywalizację 
na specjalnie przygotowanych, jak na rocz-

W IGNACOWIE
 „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat” to najbardziej trafne słowa 
Janusza  Korczaka określające atmosferę 
wydarzenia „Integracyjne Igrzyska Spor-

nicę przystało, dziesięciu torach. Konku-
rencje nie należały do najłatwiejszych, a w 
ich scenariuszu znalazły się m.in. wymaga-
jące slalomy i tory przeszkód. Ale tego dnia 
nie to było najważniejsze. Cel imprezy to 
przede wszystkim wspólnie spędzony czas 
oraz szeroko pojęta integracja. Po wyczer-
pującej, dwugodzinnej zabawie przyszedł 
czas na wspólne grillowanie. 
 Z okazji niecodziennej, dziesiątej 
odsłony wydarzenia przygotowany został 
również imponujących rozmiarów, wspa-
niały tort, którym zajadali się wszyscy 
uczestnicy. Każdy z zawodników otrzymał 
także złoty medal za udział w przedsięwzię-
ciu, a każda ze szkół pamiątkowy dyplom. 
Igrzyska Integracyjne to impreza, która 
angażuje do wspólnego świętowania mnó-
stwo uśmiechniętych milusińskich, a nieza-
pomniane chwile i emocje samych zainte-
resowanych pozostaną na długo w pamięci 
Organizatorów. Dziękujemy!

INTEGRACYJNE IGRZYSKA Z MOSiR

towe - Łączy nas Sport”.  To wyjątkowa 
impreza, która została wpisana 5 lat temu 
w kalendarz wydarzeń MOSiR. Związa-
na jest zawsze z wdzięcznym i szczerym 
uśmiechem dzieci i młodzieży na co dzień 
związanych ze Specjalnym Ośrodkiem 
Wychowawczym w Ignacowie, do których 
pracownicy MOSiR udają się rokrocznie je-
sienią. 
 Tegoroczne spotkanie odbyło się 
25 października i zachęciło do wspólnej za-
bawy około 50 podopiecznych, którzy mieli 
do pokonania, jak na rocznicę przystało, 
pięć konkurencji sportowo-rekreacyjnych. 
Slalom z kijem hokejowym, olbrzymią pił-
ką czy skoki w workach to wywołujące 
radość wesołe pląsy ale uczestnikom naj-
bardziej przypadło do gustu to zadanie, 
którego celem było pokonanie slalomu  
z dmuchanym balonem! Ileż było śmiechu 
i pozytywnej energii - z pewnością gdyby 
ta konkurencja oceniana była pod kątem 
śmiechu – to wygraliby wszyscy! Właśnie to 
jest dla nas najpiękniejsze. Świetna zaba-
wa, wyczuwalna radość i głośne kibicowa-
nie to najwspanialsze podziękowanie jakie 
można otrzymać od dzieci. Dziękujemy za 
wspólnie spędzony czas i z pewnością „do 
zobaczenia za rok”!

MOSiR,  fot. z arch. MOSiR
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Może wyjdziemy na krnąbrnych i zadufanych 
w sobie, ale z drugiej strony przecież każdy 
zna to uczucie – kiedy się po prostu coś wie, 
i my wiemy, że 4. Jesienne Grand Prix po pro-
stu się udało. Udało się świetnie mimo kilku 
niedociągnięć: nie dla wszystkich dogodnych 
terminów, fajnej, ale wymagającej trasy i ka-
pryśnej pogody.  Sukces tej imprezy nie było 
zwyczajne szczęście, ale ciężkie i konse-
kwentne działania w dążeniu do celu. 

 Od czterech lat jesienią organizujemy 
przełajowy cykl biegów. Paradoksalnie jesień to 
ten czas kiedy chce się wskoczyć jedynie pod 
koc i pozostać tam do wiosny. Nie chce się nic. 
Jest chłodno, deszczowo, dni coraz krótsze. 
Ale właśnie sport, właśnie bieganie potrafi ura-
tować najbardziej parszywy dzień. Dzięki biega-
niu nie jest się sennym, poprawia się krążenie  
i najważniejsze poprawia się samopoczucie. Bo 
jak jesteś w ruchu, jesteś aktywny, to nie masz 
czasu na zamartwianie. I z pozoru taka szaro-
bura jesień jest najlepsza do biegania, warunki 
pogodowe są wręcz idealne, trzeba je tylko do-
strzec. Użyliśmy zwrotu szarobura jesień, tak? 
No właśnie, bo od nas zależy czy dostrzeżemy 
te złote liście, te soczyste purpury, te nieśmiałe 
promyki słonka. Ten cykl miał być i jest propo-
zycją na jesienne depresje. A dla tych co szlifo-
wali formę od wiosny – fantastyczną możliwo-
ścią podsumowania sezonu startowego. 
 Mężczyźni mieli do pokonania dy-
stans ok. 10.2 km, nawierzchnia 100% tereno-
wa, ścieżki leśne, mocno zróżnicowana konfi-
guracja. Kobiety do pokonania miały dystans 
ok. 6.5 km. W tym roku za ustanowienie rekor-
du trasy przewidziana była dodatkowa nagroda 
finansowa. Jednakże warunkiem jej otrzymania 
był udział w minimum 3 biegach z cyklu Grand 
Prix. Rekord trasy mężczyzn wynosi 34:20, 
 a rekord trasy kobiet: 27:50. Nie udało się ich 
w tym roku poprawić. Tegoroczne Grand Prix 
odbyło się w cztery soboty września (2, 9, 23 
i 30). Każdemu biegowi towarzyszyła duża fre-
kwencja przekraczająca przeszło 100 uczestni-
ków i zdrowa rywalizacja. Pełny cykl Grand Prix 

ukończyło 70 mężczyzn i 29 kobiet. W najlep-
szej trójce kobiet znalazły się: Karolina Lewan-
dowska, Aneta Urban i Beata Dżoń. Natomiast 
wśród panów tryumfował Zbigniew Lamparski 
przed Łukaszem Staniakiem i Tomaszem Skó-
ra. Wyniki poszczególnych kategorii wiekowych 
wyglądały następująco: 
 K16: Monika Szczepaniuk i Amelia 
Krzewska), K20: Anna Koperska, Ewelina Bał-
da, Ewelina Kulma, K30: Ewelina Kaska-Ło-
bodowska, Anna Kot, Agnieszka Szymańska, 
K40: Agata Piotrowska, Barbara Legat, Joanna 
Rysiawa, KL50: Małgorzata Sujak, Małgorza-
ta Możdżonek, M16: Arkadiusz Marczak, Se-
bastian Domański, Mateusz Murawski, M20: 
Łukasz Danielak, Łukasz Zagańczyk, Jarosław 
Kościesza, M30: Radosław Truszczyński, Ma-
riusz Murawski, Karol Zalewski, M40: Marek 
Czyżkowski, Krzysztof Piętka, Robert Zagór-
ny, M50: Mirosław Sujak, Kazimierz Radomski, 
Jarosław Radzikowski, M60: Krzysztof Wyci-
słowski, Bernard Morkowski, Janusz Szymań-
ski. Najmłodszym uczestnikiem biegów została 
Amelia Krzewska (2005 r.) a najstarszym Janusz 
Szymański (1951 r.).
 Aby przy czwartej odsłonie imprezy 
zbliżyć się do poziomu pełnego zadowolenia 
naszego i Startujących musieliśmy się spiąć  
i nie działać w pojedynkę. Nasze trzyletnie do-
świadczenie wrzuciliśmy do jednego wora, aby 
biegacze mogli sobie to lepiej zobrazować – do 
takiego wręcz wora z pakietem startowym, jest 
tam wszystko – zbędne świstki, niepraktycz-
ne gadżety ale i gdzieś na dnie te niezbędniki: 
agrafki, numery startowe, coś co może być uży-
te. Rozłożyliśmy to na czynniki pierwsze i wtedy 
zaczęliśmy jesienne porządki! Pakiet okroiliśmy 
do minimum. Niczym jak w planie treningowym 
analizowaliśmy każdy detal i obraliśmy cel. 
Sekcjom zostały przydzielone obowiązki. Stwo-
rzyliśmy niemal biznesplan, który do końca re-
alizowaliśmy. Wiele osób z Klubu było zaanga-
żowanych w tworzenie tej imprezy, dziękujemy 
Im wszystkim i każdemu z osobna. Tu pojawiło 
się kilka refleksji odnośnie współpracy i zaan-
gażowania poszczególnych osób w klubie.  

Ale może to zwyczajnie dopada nas w tej kwe-
stii jesienna chandra… 
 W każdym razie teraz chcemy się 
skupić na tych, dzięki którym 4JGPMM się 
udało. Prócz zaangażowania Dreptaków w or-
ganizację, w pozyskanie środków, sponsorów,  
w zadbanie o atmosferę imprezy, musimy po-
dziękować kochanym Partnerom do których 
możemy zaliczyć:  Studio Fitness Fit&Joy, Den-
toral Osteodystrakcja.pl, Perfumeria Ewelina, 
Odmet Oddział Stojadła, Etigraf Sp. z o.o., Sala 
Bankietowa - Dworek w Stanisławowie, Oste-
omedica, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazo-
wieckim, Webdesign, OSP Mińsk Mazowiecki, 
Grupa Medyczna OSP Ładzyń, Strefa Mińsk, 
Mińska Grupa Rowerowa, Rolkowy Mińsk  
z Kamilem Ołdakiem na czele, Karolina Lewan-
dowska i Artur Jabłoński z DreamRun, Radny 
Robert Gałązka, Dyrektor Mosir Robert Smuga, 
Sebastian Reczek, Wojtek Kopeć, Tomek Mar-
kowski.
 Otrzymaliśmy po raz kolejny wielką 
przychylność od władz miasta i Lasów Pań-
stwowych. Podczas finału byli z nami: Mia-
sto Mińsk Mazowiecki reprezentowane przez 
Krzysztofa Michalika (wiceburmistrza) oraz Ro-
berta Gałązkę (radny Miasta Mińsk Mazowiecki 
oraz przewodniczący komisji oświaty) a także 
Piotr Olkowicz przedstawiciel Nadleśnictwa 
Mińsk.
 Pogoda w czasie tegorocznego cyklu 
była lekko kapryśna, odrobinkę zwilżyła nam 
nawierzchnię, bywało chłodnawo. Były górki, 
podbiegi, ale po każdym podbiegu był zbawien-
ny zbieg. Las był, tak piękny, że jakoś to zmę-
czenie gdzieś się ulatniało. Pachniało drzewami 
i adrenaliną. Biliście swoje rekordy życiowe. 
Była setka uśmiechów, setka emocji. Łącznie 
tych kilometrów się uzbierało całkiem sporo. 
Warto było pobiec- dla samego ruchu, ale i dla 
medalu. Medal był  nietuzinkowy. Zachowany 
w jesiennej kolorystyce, ozdobiony jesiennym 
atrybutem w postaci pożółkłego liścia.  Było na-
prawdę, o co biegać. Już dziś zapraszamy na 
kolejną edycję Grand Prix. 

Do zobaczenia za rok.

MKB DREPTAK, fot. z arch. klubu

Wszystko co dobre, kończy się na mecie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie 
z MKS Mazovia od wielu lat są organizatora-
mi Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw 
Mińska Mazowieckiego Szkół Podstawowych 
w Warcabach.

 Runda wiosenna to zmagania na stu-
polowej planszy, natomiast jesienna odsłona to 
popularyzacja warcab 64-polowych. Tegoroczna 
edycja odbyła się w sali świetlicowej MOSiR przy 
ul. Sportowej 1 i zaangażowała sześć placówek 
z terenu miasta, tj. SP nr 1, 2, 3, 5, 6 oraz Szkołę 
Salezjańską, a także Szkołę Podstawową w Sta-
rej Niedziałce. Mistrzostwa zakładają wyłonienie 
nie tylko najlepszej szkoły, ale również wyróżnia-
jących się zawodników każdej z poszczególnych 
klas, tj. I, II, III, itd. Wyniki przedstawiają się na-
stępująco: 
•	 klasy	 I:	 Mateusz	 Padzik	 (SP	 5)	 oraz	 Wiktoria		
Pulik	(SP	1)
•	klasy	II:	Michał	Pulik	(SP	1)	oraz	Joanna	Federak	
(SP	5)
•	klasy	III:	Marcin	Kamiński	(SP	w	Starej	Niedział-
ce)	oraz	Zofia	Gągol	(SP	w	Starej	Niedziałce)
•	klasy	IV:	Filip	Zalewski	(SP	w	Starej	Niedziałce)	
oraz	Anna	Syryjczyk	(SP	6)
•	klasy	V:	Wiktor	Bartnicki	(SP	5)	oraz	Maja	Cieślik	
(SP	w	Starej	Niedziałce)
•	 klasy	VI:	Łukasz	Jędrasik	 (SP	5)	oraz	Wiktoria	
Pudłowska	(SP	1)
•	 klasy	 VII:	 Jakub	 Santorek	 (SP	 5)	 oraz	 Julia		
Wasilewska	(SP	1).

 Tradycyjnie najlepszą szko-
łą okazała się Szkoła Podstawowa  
nr 5, druga lokata to „depczący po pię-
tach„ przedstawiciele Szkoły Podstawowej  
w Starej Niedziałce, zaś trzecie miejsce to Szko-

ła Podstawowa nr 1. Organizatorów ogromnie 
cieszy zainteresowanie tak dużej liczby osób (73 
osoby) z siedmiu szkół, które prezentują profe-
sjonalne podejście i wysoki poziom gry. Najlep-
sza reprezentacja otrzymała pamiątkowy puchar 
dla szkoły, natomiast w rywalizacji indywidualnej 
najlepsza dziewczynka i chłopiec z każdej szko-
ły cenne nagrody rzeczowe. Nie zapominajmy, 
iż każdy zawodnik otrzymał również pamiątko-
wy medal za udział, który będzie przypominał 
wspaniałe warcabowe wydarzenie. Warto przy-
pomnieć, że dzieci grają pod okiem aktualnego 

Mistrza Polski w Warcabach Łukasza Kosobudz-
kiego. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji składa 
serdeczne gratulacje naszym Mistrzom, a panu 
Łukaszowi szczególne podziękowania za to, że 
kolejny raz zaangażował się w organizację po-
tyczek! 
 MOSiR planuje w przyszłym roku roz-
szerzyć i odświeżyć nieco formułę stolikowych 
zmagań. Na rundę wiosenną planujemy zapro-
sić młodszych, zaś na rundę jesienną starszych 
reprezentantów szkoły, by jak najwięcej dzieci 
mogło odkryć uroki warcab.

MOSiR,  fot. z arch. MOSiR

Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa 
Szkół Podstawowych w Warcabach

W dniach 5-8 października gościliśmy 
drużynę FC Dziugas z partnerskiego mia-
sta Telsiai na Litwie. Piłkarze przyjęli na-
sze zaproszenie do udziału w I Między-
narodowym Turnieju Piłki Nożnej MOSIR 
CUP 2017 dla rocznika 2006 i młodsi.  
Organizatorami tego niesamowitego 
przedsięwzięcia był MOSIR, Stowarzy-
szenie Dwie Jedynki oraz wiele podmio-
tów, które finansowo wsparły tę sportową 
imprezę. Patronat nad wydarzeniem objął 
burmistrz Marcin Jakubowski. 
 
 Oprócz zmagań na boisku przy  
ul. Budowlanej, chłopcy mieli okazję zwie-
dzić Stadion Narodowy i z bliska przyjrzeć 
się przygotowaniom do meczu reprezenta-
cji Polski z Czarnogórą. 
 Po rozegranych meczach z dru-
żynami z całej Polski oraz sąsiadującej  
z nami Białorusi, drużyna FC Dziugas zaję-
ła 6 miejsce, stając w szranki m.in. z Salos  
Szczecin, Znicz Pruszków, Cracovia Kra-
ków, Jagiellonia Białystok, Górnik Łęczna, 
SEMP Warszawa.
 I Międzynarodowy Turniej MOSIR 
CUP 2017 mógł się odbyć dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu rodziców rocznika 

I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej MOSIR CUP 2017

2006 MOSIR,  trenerów Roberta Gójskie-
go, Roberta Stelmacha oraz pracowników 
MOSIR z dyrektorem Robertem Smugą na 
czele. Osoby te, wykorzystując swoją spor-
tową wiedzę, przełożyły ją na organizację 
przedsięwzięcia na międzynarodową skalę,  

którego kolejnych edycji możemy się spo-
dziewać w nadchodzących latach. 
 Zdjęcia z imprezy dzięki uprzej-
mości Piotra Antonowicza, Krzysztofa 
Zwierza, ze strony fb MOSIR CUP.

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

Z PRACY RADY MIASTA

SESJA XXXIV
• Uchwała Nr XXXIV.322.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Domu Kultury;
• Uchwała Nr XXXIV.323.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwol-

nień od tego podatku;
• Uchwała Nr XXXIV.324.2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
• Uchwała Nr XXXIV.325.2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
• Uchwała Nr XXXIV.326.2017 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2018 rok;
• Uchwała Nr XXXIV.327.2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim;
• Uchwała Nr XXXIV.328.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących pro-

wadzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim;
• Uchwała Nr XXXIV.329.2017 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samo-

chodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości 
opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat;

• Uchwała Nr XXXIV.330.2017 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
• Uchwała Nr XXXIV.331.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie uchwa-

lenia regulaminu targowiska miejskiego);
• Uchwała Nr XXXIV.332.2017  w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017;
• Uchwała Nr XXXIV.333.2017  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017-2026.
SESJA XXXV
• Uchwała Nr XXXV.334.2017 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie skargi Prokuratora 

Rejonowego w Mińsku Mazowieckim. 

Uchwały podjęte na sesjach Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
w dniu 30 października 2017 roku

	-		
	

SPORT

W dniach 9 - 15 października, w Dubli-
nie, w Irlandii odbyły się XX Mistrzostwa 
Świata Seniorów i XIV Mistrzostwa Świata  
Juniorów w Taekwon-Do ITF. W zawodach 
wzięło udział 1051 zawodników z 61 krajów -  
w tym reprezentacja narodowa Polski.

 Wyjazd naszych kadrowiczów na mi-
strzostwa poprzedziło Zgrupowanie Reprezen-
tacji Polski Kobiet i Mężczyzn, które odbyło się  
w dniach 3 - 8 października w Centralnym 
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.
 Reprezentacja Polski przywiozła  
z mistrzostw 26 medali - 4 złote, 8 srebrnych  
i 14 brązowych. Polacy zajęli 5. miejsce w ge-
neralnej klasyfikacji medalowej mistrzostw – za 
reprezentacjami Irlandii, Nowej Zelandii, Rosji  
i Rumunii.
 Wśród kadrowiczów reprezentują-
cych nasz kraj na mistrzostwach znalazło się 
czworo mińszczan, zawodników Mińskiego 
Klubu Sportowego TAEKWON-DO: Michalina 
Mikulska II DAN, Marta Krajewska II DAN, Julia 
Kawka I DAN i Jakub Hamerski I DAN.

Mińszczanie zdobyli 3 medale Mistrzostw  
Świata. Michalina Mikulska wywalczyła indywi-
dualnie brązowy medal w walkach kobiet w kate-
gorii juniorek do 60 kg oraz dwa brązowe medale  
w konkurencjach drużynowych juniorów - ukła-
dach formalnych oraz technikach specjalnych. 
Ponadto Michalina zajęła  6. miejsce w drużyno-
wych testach siły juniorek i 9. miejsce w indy-
widualnych układach formalnych stopni II DAN.
 Marta Krajewska zdobyła brązowy 
medal w drużynowej konkurencji układów for-
malnych juniorów. Marta zajęła także 5. miejsce 
w indywidualnych walkach juniorek do 45 kg  
i 9.miejsce w indywidualnych układach II DAN 
juniorekJulia Kawka zajęła 9. miejsce w indy-
widualnych walka juniorek do 55 kg, a Jakub  
Hamerski uplasował się na 9. miejscu w indywi-
dualnych walkach juniorów do 62 kg.
 Naszym zawodnikom gratulujemy 
udziału w Mistrzostwach Świata!

Igor Koczyrkiewicz, fot. z arch. MKS TAEKWON-DO 

Od 25 września do 1 października, 8-oso-
bowa ekipa Akademii Sztuk Walki miała 
przyjemność reprezentowania Polski na Mi-
strzostwach Świata Taekwon-do ITF HQ  
Korea w Barneveld, Holandia. Nasi zawodnicy 
w składzie: Kornelia oraz Roksana Naumiuk, 
Katarzyna Mazurowska, Natalia Michalczyk, 
Armik Badalyan, Jakub Brodzik, Damian Wa-
las, Dawid Matwiej przez 4 dni zawodów starali 
się jak najlepiej ukazać efekty swoich ciężkich 
treningów. Już w kwietniu zawodnicy ASW 
zostali powołani do kadry Polski i od tamtej 
pory rozpoczęli sumienne przygotowania pod 
okiem trenera Dawida Matwieja. Mistrzostwa 
i Puchar Świata w Barneveld zgromadziły po-
nad 1500 zawodników z całego świata! Ekipa 
ASW musieli stawić czoła m.in. przedstawicie-
lom Argentyny, Australii, Rosji, Japonii, Hong-
kongu, Kanady, Malezji, USA.
 
 Pierwsze dwa dni zawodów były 
przeznaczone wyłącznie dla czarnych pasów  
i miały rangę Mistrzostw Świata. Trener ASW 

Dawid Matwiej nie zawiódł i w wielkim stylu zdo-
był złoty medal w testach siły stając się tym sa-
mym Mistrzem Świata Taekwon-do ITF! Prawie 
40 zawodników nie przeraziło Sabum Dawida 
Matwieja, który nie pozostawił większych szans 
przeciwnikom i zdobył pierwszy medal dla Re-
prezentacji Polski. 
 W sobotę oficjalnie rozpoczął się Pu-
char Świata Taekwon-do ITF przeznaczony dla 
kolorowych pasów. Kornelia i Roksana Naumiuk 
po widowiskowych występach zdobyły kolejne 
3 medale dla ekipy ASW (Kornelia srebrny medal 
w technikach specjalnych i brązowy w walkach 
bezkontaktowych, a Roksana brązowy w wal-
kach semi-contact). W kategorii juniorów wiele 
emocji dostarczył Armik Badalyan oraz Jakub 
Brodzik, którzy spotkali się w finale walk light 
cocntact! Ostatecznie to na szyi Jakuba zawisł 
złoty medal, a jego kolega Armik zajął drugą 
lokatę. Dla Jakuba złoty medal to było jednak 
stanowczo za mało, dlatego też po świetnym 
zaprezentowaniu układów formalnych został 
nagrodzony 3. miejscem. Natalia Michalczyk do 

puli dorzuciła złoty medal w walkach light con-
tact. Katarzyna Mazurowska również sięgnęła 
po złoto w walkach light contact. Damian Walas 
po ciężkim boju w walkach ostatecznie zdobył 
brązowy medal.
 Łącznie ekipa Akademii Sztuk Walki 
zgromadzili 10 medali: 4 złota, 2 srebra i 4 brą-
zy. Krew, pot, łzy - to wszystko towarzyszyło na-
szym reprezentantom. Oprócz rywalizacji spor-
towej zawodnicy mieli niepowtarzalną okazję 
poznania Wielkich Mistrzów Taekwon-do obec-
nych na zawodach (m.in. Prezydent TKD ITF 
HQ Korea Master Oh Chang Jin, Master Peter 
Sanders, Master Rudolf Kang, Master Zbigniew 
Kruk). Ponadto, Dawid Matwiej był oddelegowa-
ny do udziału w międzynarodowym Kongresie 
Taekwon-do ITF, gdzie omawiano kierunki roz-
woju koreańskiej sztuki walki oraz organizację 
Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2019 
roku w Korei Płd.
 Nikt przez długi czas nie zapomni tej 
wspaniałej przygody, która z pewnością wzbu-
dziła jeszcze większy głód zwycięstw! Zaprasza-
my na zajęcia z Mistrzem Świata i zdobywcami 
Pucharu Świata w Taekwon-do ITF.

 
Damian Walas, fot. z arch.  ASW

Mistrzostwo ASW w Holandii

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Mar-
cin Tomasz Jakubowski podczas ostat-
niej sesji rady miasta w imieniu własnym, 
radnych i mieszkańców podziękował 
podkomisarzowi Mariuszowi Urlichowi 
z mińskiej dochodzeniówki za odwagę  
i stanowczą postawę oraz reakcję w cza-
sie wolnym od służby. 
 Nasz funkcjonariusz w sierpniu 
tego roku, podczas spaceru z rodziną, 
interweniował w parku miejskim. Widząc 
jak trójka mężczyzn dewastuje przenośne 
toalety, zwrócił im uwagę i powiadomił 
oficera dyżurnego. W wyniku kolejnych 
czynności „wandali” zatrzymano, a póź-
niej aresztowano. Mariusz Urlich swoją 
postawą pokazał, że policjantem się jest, 
a nie bywa. Burmistrz pogratulował obec-
nym na sesji komendantom tak dzielnego 
funkcjonariusza.

KPP w Mińsku Mazowieckim, 
fot.  Daniel Niezdropa

Podziękowania dla Mariusza Urlicha
Medale na mistrzostwach w Irlandii
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Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25
boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl
www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

Pracujemy:
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
  w godz. od 8.00 do 16.00,
- w środę w godz. od 8.00 do 17.00,
- w piątek w godz. od 8.00 do 15.00.

Burmistrz Miasta lub Zastępca  
Burmistrza przyjmują interesantów:
-  w środy od godz. 12.00 do 17.00, 
-  w każdą pierwszą środę miesiąca przyj-
mowani są interesanci w sprawach zwią-
zanych 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.

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU

Warto już dziś sprawdzić datę ważności dowodu osobistego i w przypadku zbliżającego się końca terminu 
złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. Nie czekaj z wymianą dowodu osobistego na ostatnią chwilę. 
W roku 2017 tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2017 roku oraz dowody osobiste wyda-
ne w 2012 roku na okres 5 lat dla osób niepełnoletnich. Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić 
samemu. Data, do kiedy dokument pozostaje ważny jest określona w prawym dolnym rogu dowodu osobiste-
go pod informacją o serii i numerze. Jeżeli w dowodzie osobistym widnieje zapis - „nieoznaczony” oznacza,  
że dowód osobisty jest ważny i nie podlega wymianie. 
 Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie  co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego 
ważności. Dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.
 Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć aktualną kolorową fotografię  o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym 
jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka 
głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami  
i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost 
z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 Wniosek o wymianę dowodu osobistego można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePuap, przy pomocy 
profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach 
co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 
35x45 mm, spełniającą wymienione wyżej wymogi.
 Pamiętaj, że nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza tożsamości i obywatelstwa. Nie załatwisz żad-
nych spraw w urzędzie czy na poczcie, możesz mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego czy dokonaniem zakupu ratalnego. Nieważny 
dowód osobisty nie uprawnia również do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej.
 Wnioski o wyrobienie dowodu osobistego przyjmowane są w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki w pokoju nr 5 na parterze w ponie-
działek, wtorek, czwartek w godz. 8.00-16.00, w środę w godz. od 8.00-17.00, w piątek w godz. 8.00-15.00. 

Aneta Gela
         Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

              

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Informacje o programie „Rodzinny Mińsk”

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 
(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”.

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: info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. 
Fot. na okładce z arch. Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych tekstach.
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.

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Szczegółowe informacje na stronie: www.bip.minsk-maz.pl
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy ul. Konstytucji 3 Maja 1

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Spotkanie miast partnerskich we Francji
W dniach 22 – 25 września delegacja mia-
sta w składzie: Burmistrz Marcin Jaku-
bowski, Dyrektor MBP Elżbieta Sieradziń-
ska, Kierownik Wydziału Promocji, Kultury 
i Sportu Diana Rokicka uczestniczyła  
w spotkaniu miast partnerskich, którego 
gospodarzem w tym roku było francuskie 
Saint-Egrève.

 Corocznie, w drugiej połowie roku 
przedstawiciele miast partnerskich: Telsiai, 
Krnov, Saint-Egrève, Karben, Mińska Ma-
zowieckiego biorą udział w spotkaniu, pod-
czas którego przedstawiane są propozycje 
projektów na kolejny rok do realizacji przez 
miasto zgłaszające.
 Wśród propozycji na kolejny rok 
znalazły się projekty z dziedziny sportu, 
kultury m.in. obóz sportowy dla młodzie-
ży, spotkanie miast partnerskich w roczni-
cę podpisania porozumień o współpracy,  
debata na temat korzyści z członkostwa  
w UE.
 Nasze miasto zaproponowało or-
ganizację: międzynarodowego turnieju ko-
szykówki, międzynarodowego turnieju piłki 
nożnej, koncert na Dni Miasta z udziałem 
solistów z miast partnerskich z towarzysze-
niem Miejskiej Orkiestry Kameralnej.
 Burmistrz Marcin Jakubowski, 
korzystając z okazji, zaprosił na spotkanie 
miast partnerskich, którego gospodarzem 
w 2018 roku będzie Mińsk Mazowiecki.
 Zostaliśmy ciepło przyjęci, w do-
słownym tego słowa znaczeniu, przez wła-
dze Saint-Egrève z burmistrzem Danielem 
Boisset na czele, który pełni tę funkcję od 
czerwca br., Catherine Haddad – zastępcę 
burmistrza, radnych, którym przewodził Mi-
chel Telmon.

red., fot. z arch. UM MM
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BĄDŹ ŚWIADOMYM 
RODZICEM!
 Wydaje się, iż świadomość społeczna 
na temat procesu wychowania i rozwoju dziecka 
jest coraz większa. Niestety wciąż istnieją obsza-
ry zapomniane, lekceważone bądź niezauważo-
ne, jednakże bardzo znaczące w kształtowaniu 
się psychiki małego dziecka. Jednym z nich 
jest tzw. cicha przemoc emocjonalna, niemniej 
szkodliwa od innych form krzywdzenia, choć 
powszechnie uznawana za naturalne elemen-
ty procesu wychowania. Może przybierać ona 
formę braku uważności wobec dziecka, jego 
potrzeb, słów, emocji, braku czasu dla dziecka, 
lekceważącego słuchania, gdy prosi o rozmowę,  
o zainteresowanie, zawstydzania dziecka poprzez 
ujawnianie jego niedoskonałości czy sekretów, 
krytykowanie go za nieporadne wykonywanie 
różnych czynności, stawianie wymagań ponad 
możliwości rozwojowe, zmuszanie do robienia 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim, w ramach realiza-
cji zadań wynikających z Miejskiego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2017-2020 Miasta Mińsk Mazowiec-
ki, zorganizował konferencję poświęconą 
edukacji na rzecz przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie NIEBIESKA POZYTYWKA. 
Spotkanie odbyło się dnia 12 października 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku 
Mazowieckim. Adresatami konferencji byli 
przedstawiciele instytucji, które są zaanga-
żowane w świadczenie pomocy mieszkań-
com miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 Konferencję otworzyła Elżbieta 
Kowalik - Wirowska, Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Ma-
zowieckim oraz Przewodnicząca Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, przedstawiając ze-
branym temat: „Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie w mieście Mińsk Mazowieckim  
w latach 2016-2017”. 

Następnie Bożena Zagórska, Kierownik 
Działu Pomocy Środowiskowej Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku 
Mazowieckim opowiedziała o działaniach 
Ośrodka podejmowanych w ramach realiza-
cji zadania jakim jest przeciwdziałanie prze-
mocy w rodzinie. 
 Z bardzo dużym zainteresowa-
niem spotykało się wystąpienie Renaty Dur-
da, Kierownika Ogólnopolskiego Pogotowia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia” IPS, członka Zespołu Monitorującego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki spo-
łecznej oraz Zespołu Społecznych Dorad-
ców Rzecznika Praw Dziecka. Pani Renata 
Durda, w oparciu o własne doświadczenie 
i szeroką wiedzę, przybliżyła uczestnikom 
pozytywne i negatywne strony procedury 
Niebieskie Karty oraz cechy skutecznego 
„pomagacza”.
 Kolejnym prelegentem był asp. 
sztab. Sebastian Matasek, który przedsta-
wił zagadnienie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie oraz realizowania zadań wy-

czegoś, czego nie chce bądź nie potrafi zrobić. 
Negatywny wpływ na rozwój dziecka ma również 
odmowa kontaktu poprzez milczenie oraz uży-
wanie wobec niego raniących słów. Warto jednak 
pamiętać, że częste stosowanie takich zachowań 
może powodować bardzo trudne do zniwelowa-
nia skutki. W konsekwencji dziecko może mieć 
obniżone poczucie własnej wartości, przeżywać 
silne, negatywne emocje takie jak złość, lęk, 
rozpacz, czuć się odrzucone i w związku z tym 
desperacko dążyć do bycia zauważonym, nawet 
poprzez podejmowanie zachowań ryzykownych, 
może wykształcić negatywne przekonania na te-
mat świata oraz mieć problemy z radzeniem so-
bie w relacjach międzyludzkich.
 Nic nie dzieje się bez przyczyny. 
Dzieci obserwują rodziców i uczą się od nich. 
Umiejętność zarządzania emocjami i reagowania 
adekwatnie do sytuacji przez rodzica jest więc 
podstawą wychowania zdrowego i szczęśliwego 
dziecka, a także uniknięcia wielu problemów wy-
chowawczych. 

NIEBIESKA POZYTYWKA

nikających  z procedury Niebieskie Karty   
z punktu widzenia Policji.
 Ostatnim, ale bardzo wartościo-
wym puntem konferencji było wystąpienie                
Marii Albrechcińskiej – Oleksiuk, psycholog, 
reprezentującej Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. Ma-
ria Albrechcińska – Oleksiuk opowiedziała  
o doświadczeniach związanych z realizacją 
Programu oddziaływań korekcyjno-edu-
kacyjnych dla osób stosujących przemoc  
w rodzinie.  
 Wspólnym elementem wszystkich 
wystąpień było zwrócenie uwagi na istotną 
rolę współpracy w zakresie przeciwdziałania 
przemocy wszystkich instytucji zajmujących 
się tym problemem. Skuteczna współpraca 
oraz koordynacja działań wobec rodziny 
z problemem przemocy warunkuje efek-
tywność podejmowanych kroków, a także 
umożliwia rzetelną ocenę oraz szersze zro-
zumienie ich sytuacji.  

Milena Pyrzanowska
Rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

fot. z arch. MOPS

 W związku z powyższym Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowiec-
kim, w ramach Programu Wspierania Rodziny  
w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2016 – 2018, 
podjął się realizacji lokalnej kampanii społecznej 
pn. „Rodzicu masz swoje prawa, poznaj obo-
wiązki CZYLI bądź świadomym rodzicem”, skie-
rowanej do rodziców i opiekunów dzieci małych 
oraz osób przygotowujących się do roli rodzica, 
a także osób zawodowo zajmujących się dzieć-
mi. Głównym celem kampanii jest uświadomienie 
odbiorcom jak wielki wpływ na rozwój psychicz-
ny i fizyczny dziecka ma sposób porozumiewania 
się z nim, przekazywania mu poleceń, opisywanie 
otaczającego świata, kształtowanie empatycznej 
postawy wobec dziecka, eliminowanie negatyw-
nych postaw rodzicielskich, a także poszerzanie 
wiedzy o tym, jak wychować dziecko wolne od 
przemocy emocjonalnej.

PLAKATY KAMPANII ZAMIEZCZAMY NA OKŁADCE GAZETY

Edukacja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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