Vintage
600

600
Vintage
600

Mural Vintage 600 powstał z okazji jubileuszu miasta - 29 maja 2021 r.
Mińsk Mazowiecki obchodzi 600. urodziny.
Dzieło artystycznie interpretuje przemiany historyczne, gospodarcze
i społeczno-kulturowe Mińska Mazowieckiego. Projekt przygotowali
artyści: mińszczanin Paweł Ziemicki i Sara Sierra Rivera z Kolumbii.
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Tytuł “Vintage” nawiązuje do tego, co minione, ale nieprzemijające.
Powrót do przeszłości łączy z nowoczesnością.

Minsk Mazowiecki
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bstrakcja w sztuce odrealnia obiekty. Mural wykorzystuje
rozmieszczenie w przestrzeni figur i brył geometrycznych
według odpowiedniego klucza. Stanowią go wydarzenia
historyczne związane z naszym miastem. Przedstawione
obiekty, ich kształt i kolorystyka, nabierają znaczeń w tym
kontekście. Przywołanie w sposób nieoczywisty faktów,
wydarzeń czy postaci z życia miasta pozwala na swobodniejszą interpretację minionych wydarzeń. Jest również
zachętą do skupienia uwagi na własnych emocjach
wywołanych odbiorem dzieła.
Punktem centralnym muralu jest spirala, która prowokuje
ruch, a ruch to zmiany i wkraczanie w to, co przed nami.
Spirala odzwierciedla skalę rozwoju miejskiego na przestrzeni wieków.
Kompozycja muralu opiera się na linii czasu. Wyraźnie
widać wizualnie podkreślone okresy wzmożonego wzrostu
gospodarczo - społecznego miasta
czy niepokojów
wojennych. Równoważą je przestrzenie oparte na barwach
kojarzących się z dziejowymi momentami spokoju
i bezpieczeństwa społecznego. Maksymalne uproszczenie
form i kolorystyka mają oddziaływać na emocje
i stymulować stawianie pytań interpretacyjnych o to,
co
widzą
nasze
oczy, ale i co odczuwamy
wewnętrznie.
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Twórcy
muralu:

Urodził się w Mińsku Mazowieckim, ale najlepiej czuje się w podróży.
Miłość do wojaży zaszczepiła mu najbliższa rodzina. Absolwent
wydziału prawa, pasjonat kina i fotografii, entuzjasta sztuki.
Łączy zamiłowanie do poznawania i rozumienia kultur z komunikacją
za pomocą języka wizualnego. Miłośnik koloru zafascynowany
technikami neomuralizmu.
Optymista. Uczestnik przedsięwzięć międzykulturowych oraz
projektów artystycznych w ramach ochrony praw człowieka na
terenach, gdzie są one łamane.

Z Paw eł k
iemic

i

Uwielbia podróże, pragnie poznawać cuda natury, zagłębiać się
w kulturze oraz odkrywać to, co nowe i fascynujące. Kocha
zwierzęta i marzy o pomaganiu im w potrzebie.

a

Pochodzi z Kolumbii. Pasjonuje się sztuką, fotografią i tańcem.
Absolwentka studiów reklamy oraz projektowania graficznego,
ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie w Salamance
w Hiszpanii. Dynamicznie poświęciła się pracy w reklamie,
pozycjonując na rynku nowe marki i tworząc własny startup.
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Twórcy muralu ukryli w nim 21 symboli zdarzeń, miejsc i ludzi
z historii miasta. Przedstawiamy ich krótkie opisy. Niech ułatwią
wniknięcie w labirynt dziejów naszego miasta.
Artyści dali nam, odbiorcom, przestrzeń na własną interpretację.
Wypełnijcie ją Państwo sobą!
Bardzo prosimy!
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Rycerz herbu Prus III był współwłaścicielem Gościańczyc, miejscowości
w okolicach Grójca na Mazowszu. Pierwsze informacje o nim pochodzą
z 1411 r., nikną w 1453 r. Część osady Mensko (Mińsk) Jan posiadał już
w 1415 r., a w 1421 założył tu miasto. 29 maja tego roku książę
Janusz I Starszy, władający Mazowszem na zamku w Czersku, nadał
osadzie Mensko prawa dla gminy miejskiej na prawie chełmińskim
połączone z prawem do targów. Jan ufundował drewniany kościół
parafialny, który erygowano w 1422 r. Świątynia stanęła przy północnej
pierzei rozległego rynku wytyczonego w okresie lokacji. Jan był bardzo
przedsiębiorczy, z sukcesem zajmował się handlem drewna. Podobno
cieszył się szczególnymi względami księcia Janusza I, który prosił go
o porady.

Jan z Gościańczyc – założyciel miasta
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Zalesione tereny osady; rzeka Mienia
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Ziemie leżące na wschód od Czerska na początku XV w. potocznie
określano mianem Polesia. Były to tereny słabo zaludnione.
Na granicy ziemi czerskiej, liwskiej i warszawskiej rozciągały się
bujne puszczańskie lasy i one dawały szansę na proces
kolonizacyjny. Rozwijające się osadnictwo skupiało się wokół linii
rzecznych. Takim terenem było dorzecze górnej Mieni z żyznymi
glebami, łąkami i korzystnym nasłonecznieniem. Dobre warunki
sprzyjały rozwojowi rolnictwa i hodowli. Powstały tu pierwsze
osady: Mensko, Mienia, a między nimi Targówko.
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Prawo do organizacji 4 jarmarków rocznie

Korzystne położenie, słaba sieć miast, targi, istnienie parafii,
a może także wysoki poziom słynnej na Mazowszu szkoły
parafialnej sprzyjały pomyślnemu rozwojowi miasta.
Na wschodnim Mazowszu była to jedna z pierwszych lokacji,
która w 1468 r. została potwierdzona i rozszerzona cotygodniowe targi wyznaczono na wtorki, a jarmarki miały
odbywać się w święta: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
(8 września), św. Andrzeja (30 listopada) oraz w dzień
św. Kiliana (8 lipca).

Trakt łączący Czersk z Liwem

4

Trakt komunikacyjny pomiędzy Czerskiem i Liwem odgrywał ważną rolę
dla rozwoju osadnictwa na wschodnim Mazowszu. Prowadził przez
dzisiejszą Kołbiel, Mińsk Maz. i Wysoczyznę Kałuszyńsko-Węgrowską do
rzeki Bug i do terenów osadniczych nad górną Narwią, czyli pogranicza
ziem pruskich i jaćwińskich. Ziemia czerska graniczyła z ziemią liwską
między rzekami Mienią, Rządzą i Czarną. Jan z Gościańczyc podjął więc
przemyślaną decyzję, kiedy kupował ziemie Menska. Uwzględnił jej
aspekty gospodarcze i handlowe.

I

Przywilej królewski dla miasta Sendomierz

W 1530 r. część Mińska należącą do Stanisława Ławskiego herbu Pobóg
nabył Mikołaj Wolski herbu Półkozic. Był kasztelanym sandomierskim
i stąd sprawował funkcję senatorską. Studiował na Akademii Krakowskiej.
Współpracował z jednym z najwybitniejszych polityków i prawników
początków XVI w. Janem Łaskim, późniejszym prymasem. Był zaufanym
Zygmunta Starego i królowej Bony. Zatwierdził u króla część dawnych
przywilejów dla Mińska i przejął dla siebie prawo odbywania jarmarku
na św. Józefa. W ten sposób dawał podstawy do założenia miasta,
co potwierdził przywilej Zygmunta Augusta w 1549 r. Lokacja nie
przetrwała jednak próby czasu i ostatecznie miasto Sendomierz
się nie rozwinęło.
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Rzeka Srebrna
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Mensko powstało nad rzeczką Srebrną, dopływem prawostronnym Mieni.
Wokół niej znajdowały się bogate złoża torfu, a w lasach przeważała dębina.
Oba dobra naturalne były w XV w. poszukiwanymi surowcami.
W XVI w. Srebrna rozgraniczała Mensko z nowo powstającym Sendomierzem.
Z pewnością była ciekiem wodnym szerszym niż obecnie, mogła zaopatrywać
mieszczan w ryby. Wraz z prawem funkcjonowania miasta Jan z Gościańczyc
mógł pobierać opłaty za przeprawę przez Srebrną.
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Słynne postaci - reprezentanci rodu Mińskich

Stanisław Miński był ostatnim po mieczu przedstawicielem rodu Mińskich
i jednocześnie najwybitniejszym. Karierę polityczną rozpoczął od stanowiska
senatorskiego jako kasztelan liwski w 1588 r., a zakończył na stanowisku
podkanclerzego koronnego w 1606 r. Był także kasztelanem zakroczymskim
i wojewodą łęczyckim oraz zaufanym dyplomatą i przyjacielem
Zygmunta III Wazy, członkiem rady wojennej przy królu. W 1594 r. podczas
poselstwa w Rzymie doprowadził do kanonizacji zakonnika Jacka Odrowąża.
Rangę tego poselstwa podnosił fakt, że Stanisław Miński reprezentował,
z racji
istniejącej unii
personalnej,
zarówno Rzeczpospolitą,
jak i Królestwo Szwedzkie. Wyjątkowym momentem podczas pobytu
w Rzymie był jego udział u boku papieża w procesji kanonizacyjnej. W liście
do Zygmunta III Wazy papież Klemens VIII określił go mianem: clerum virum
et primarium senatorem (sławnego męża i senatora). Pokłosiem poselstwa
było napisanie rozprawy o dyplomacji pt. „Sposób odprawowania poselstwa”.
Zmarł w Padwie w 1607 r. i został pochowany w kościele pw. Św. Antoniego.

Słynne postaci - reprezentanci rodu Mińskich
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Anna Mińska urodziła się ok. 1494 r. Prawdopodobnie ok. 1521 r. zmarł jej pierwszy
mąż. Jako wdowa w 1523 r. Anna była właścicielką wielu terenów i dóbr, które
otrzymała po śmierci swego dziadka Stanisława Targoni i jego żony Katarzyny
z Miszewa. Wniosła je w posagu drugiemu mężowi, gdy ok. 1524 r. została żoną
Mikołaja Mińskiego. Jej mąż został oskarżony o współudział w otruciu książąt
Stanisława i Janusza III, a oczyszczenie się z zarzutów poważnie nadwyrężyło jego
zasoby finansowe. Prawdopodobnie małżonkowie byli dalekimi krewnymi. W latach
1523-1530 była ofiarodawczynią kościoła w Pniewniku. Ok. 1525 r. Mińskim urodził się
syn Kacper. Niestety, Mikołaj zmarł ok. 1538 r. Odtąd Anna Mińska zarządzała
majątkiem rodzinnym i dbała orozwój gospodarki folwarcznej w swych dobrach.
W latach 1544-1569 jej nazwisko pojawiło się w rejestrze cła wodnego we Włocławku
jako spławiającej zboże do Gdańska. Gospodarność Anny Mińskiej współgrała
z okresem prosperity miasta Mińska, które w tym czasie należało do ludniejszych
miast mazowieckich, licząc w 1563 r. 683 domy. Świadectwem troski Anny o miasto
i jego mieszkańców było założenie szpitala pod wezwaniem św. Ducha w Mińsku. Po jej
śmierci ok. 1571 r. majątek został podzielony między wnuków na trzy rodziny: Mińskich,
Brochowskich i Parysów.

XVII w. przyniósł liczne zdarzenia, które doprowadziły do gospodarczego
upadku miasta i biedy wśród mieszczan. W 1603 r. pożar zniszczył
80 domostw, 6 browarów i szpital (przytułek dla bezdomnych i chorych).
Zniszczenia pogłębił pożar w 1620 r. Podczas potopu szwedzkiego miasto
należało do kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego herbu
Awdaniec i być może nie zostało spalone dlatego, że Szwedzi oszczędzali
prywatne miasta możnych. Jednak poszlaki wskazują na to, że z obrazów
został okradziony kościół parafialny. W 1657 r. w mieście przebywał król
Szwecji Karol Gustaw, wracający z wojennej wyprawy na południu
Rzeczypospolitej.

Najazd szwedzki – gospodarczy upadek miasta
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Zmiana charakteru miasta na rolniczy
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W drugiej połowie XVII w. z racji pogarszającej się sytuacji gospodarczej
kraju, co dotykało również mieszczan z Mińska, miasto przybrało agrarny
charakter. Liczba domów i ludności spadła w porównaniu do połowy
XVI w. o ok. 2/3. O ile w 1563 r. były 683 domy, to w 1660 r. pozostało ich
zaledwie 225. Ten proces miał charakter długotrwały, bowiem po ponad
kolejnych stu latach domów zostało jedynie 75. Gospodarka rolna dawała
więc mieszczanom szansę na przetrwanie.

Konflikt Piotra Borzęckiego i mieszczan

W końcu XVIII w. Mińsk należał do Piotra Borzęckiego herbu Półkozic.
W 1790 r. starał się on o ograniczenie praw mieszczan poprzez zakaz
odbywania targów i zakwestionowanie praw miejskich. W obronie
mieszczanie napisali petycję do króla Stanisława Augusta z prośbą
m.in. o opiekę królewską. Król wystawił list żelazny, który gwarantował
mieszczanom swobodę osobistą i bezpieczeństwo. Zachowanie
Borzęckiego, sprowadzające mieszkańców do roli wyłącznie chłopów,
było sprzeczne z poprzedzającym Konstytucję 3 Maja prawem o miastach,
które uniezależniało mieszczan od dziedziców.
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Miasto pod zaborem austriackim
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Od 1792 do 1809 r. Mińsk należał do zaboru austriackiego. Administracja ta
przyniosła pewien ład i porządek w systemie zarządzania w porównaniu
z powszechny rozprężeniem. Właścicielem dóbr mińskich była w tym czasie
rodzina Jezierskich herbu Nowina, która w przyszłości dała podwaliny pod
rozwój miasta leżącego od 1809 r. w Departamencie Siedleckim
w Księstwie Warszawskim, a od 1810 r. w powiecie siennickim
w Departamencie Warszawskim.
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Miasto pod zaborem rosyjskim

Po upadku Księstwa Warszawskiego rozpoczął się zabór rosyjski. Ukaz carski z 1842 r.
powołał do życia powiat stanisławowski z siedzibą w Mińsku, który przetrwał do 1866 r.
Wówczas utworzony został powiat miński należący do Guberni Siedleckiej. Właściciele
miasta – Stanisław i Karol Jezierscy - prowadząc politykę wzmacniania rangi miasta,
przekazali własne budynki na potrzeby administracji samorządowej. Zaborca zunifikował
Królestwo Polskie z Cesarstwem Rosyjskim poprzez organizację urzędów na wzór rosyjski,
zamianę urzędników polskich na rosyjskich i wprowadzenie języka rosyjskiego jako
urzędowego. W 1868 r. pojawiła się nazwa Nowomińsk.

Fabryka Machin i Odlewów K. Rudzki i S-ka
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Fabryka powstała w 1858 r. jako mała odlewnia. Rozkwitła w latach 1890-1913.
W 1913 r. przedsiębiorstwo zatrudniało 2 tys. osób w dwu zakładach oraz 7 tys.
na licznych budowach mostów w byłym imperium carskim. W latach 1898-1919
fabryka zrealizowała kilkaset tysięcy metrów mostów kolejowych stalowych
i drogowych, ponad 2 mln metrów rur oraz 600 stacji wodociągowych.
Wyprodukowała części do mostów na rzekach: Wołdze - 2576 m,
Amurze - 2598 m, Jeniseju - 2556 m. Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. jest
sukcesorem Towarzystwa Fabryki Machin i Odlewów Żelaznych K. Rudzki
i Spółka. Dzisiejszy Most Poniatowskiego w Warszawie zbudowany był z części
wyprodukowanych w fabryce.

7 lipca 1916 r. generał gubernator niemiecki Hans Hartwig von Beseler
zmienił nazwę Nowomińsk na Mińsk Mazowiecki. Działanie okupanta
miało pozyskać Polaków do walki po stronie Niemiec. Wcześniej, 22 marca,
do powiatu nowomińskiego (od lipca – mińskiego) został przyłączony
powiat radzymiński.

Zmiana nazwy miasta na Mińsk Mazowiecki
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Linia kolejowa Warszawa - Terespol (1866-1867)
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Kolej Terespolska wiąże się z utworzeniem Towarzystwa Drogi Żelaznej WarszawskoTerespolskiej w 1864 r. z inicjatywy przemysłowca i bankiera Leopolda Kronenberga.
Udziałowcem spółki był hrabia Karol Jezierski, właściciel dóbr mińskich. Budowa
rozpoczęła się wiosną 1865 r., a już w październiku następnego roku otwarty został
odcinek Warszawa - Praga do Siedlec. Odcinek do Terespola otwarto
we wrześniu 1867 r. Wzdłuż całej trasy wzniesiono 193 domki dla dróżników,
11 budynków stacyjnych i 3 podstacyjne. Pierwszy pociąg wjechał do Mińska
10 października 1866 r. Kolej Terespolska była drugim, po kolei Warszawsko Petersburskiej, połączeniem Królestwa Polskiego z Rosją. Dla mińskich
przedsiębiorców kolej odgrywała zasadniczą rolę w rozwoju produkcji.
Elektryfikacja odcinka Warszawa - Mińsk Mazowiecki nastąpiła w 1937 r.,
a pierwszy pociąg elektryczny wjechał na stację 15 grudnia.
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Oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej

W Nowomińsku pierwsze zręby POW zaczął organizować w 1914 r.
Henryk Kąkolewski ps. Przemysław, pierwszy komendant organizacji.
Komenda prowadziła w mieście wykłady wojskowe i propagandowe
oraz
redagowała tajne pismo
pt. Ojczyzna z zasięgiem
na powiat. POW utworzyła w mieście Towarzystwo Sportowe,
które pod pozorem ćwiczeń sportowych
prowadziło wykłady
i ćwiczenia wojskowe. Na początku 1917 r. zorganizowano w Mińsku
Komitet Popierania Wojskowych Polskich. W 1918 r. utworzono nową
komendę obwodu. Nakreślono także nowy program działania,
m.in. zorganizowano napad na kasę. W Mińsku w tym czasie
stacjonował drobny garnizon niemiecki i posterunek żandarmerii.
Rozkazy mobilizacji członków POW w obwodzie otrzymano na
trzy dni przed rozbrojeniem. Rozkaz zajęcia stacji kolejowej wykonano
bez trudności, rozbrojono obsadę stacji oraz żołnierzy niemieckich
w pociągach jadących do Warszawy. 29 listopada 1918 r.
płk K. Sosnkowski wcielił mińską POW do WP.

Budowa obiektów wyznaniowych na ziemi mińskiej
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Budowa drewnianego
kościoła parafialnego podniosła
społeczno - gospodarczą rangę miasta. Erygowania parafii
dokonał biskup poznański Andrzej Łaskarz z Gosławic.
W ten sposób Mensko stało się centrum życia religijnego.
Posiadanie kościoła parafialnego było również związane
z tworzeniem instytucji oświatowych, które w średniowieczu
należały do kościoła katolickiego. Na poziomie parafialnym
stanowiły je szkoły parafialne – w ostatniej ćwierci XV w.
rektorem mińskiej szkoły był bakałarz sztuk wyzwolonych
Akademii Krakowskiej Stanisław z Nart. Wysoki poziom szkoła
utrzymała do początków XVII w. Od XV do XVIII w. katolicyzm
był jedyną zinstytucjonalizowaną religią w mieście. Wiek XIX
przyniósł nowe zjawiska religijne: ludność żydowska zbudowała
synagogę, ewangelicy mieli swoje domy modlitw, a wraz
z utrwalaniem się zaboru rosyjskiego na początku XX w.
wyznawcy prawosławia zbudowali cerkiew. W tym czasie
również wyznawcy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
wybudowali swoją świątynię (1907 r.) i od ponad stu lat
nieprzerwanie tworzą wzorcowy klimat współistnienia w mieście.

Sukcesy Feliksa Rawskiego

Początki aktywności sportowej i społecznej Feliksa Rawskiego
przypadły na pierwsze lata XX w., lata zaboru rosyjskiego.
Feliks Rawski to wielokrotny zdobywca najwyższych miejsc w
wyścigach kolarskich, m.in. Mistrz Jazdy Cyklowej Królestwa
Polskiego na rok 1912, wicemistrz wyścigu kolarskiego na 300
wiorst na Pierwszej Wszechrosyjskiej Olimpiadzie Sportowej
w Kijowie w 1913 r. Był inicjatorem i fundatorem pierwszego
w naszym mieście toru kolarskiego wraz z boiskiem sportowym
w 1913 r. we wsi Goździk (dzisiaj ul. Kościuszki). Zmarł w 1973 r.
w wieku 87 lat i pochowany został na miejscowym cmentarzu.
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Atak Niemców (1939) i walki Armii Krajowej

19

Od września 1939 r. w powiecie mińsko-mazowieckim (obecnie mińskim)
współdziałały ze sobą struktury powiatowe Związku Walki Zbrojnej,
Armii Krajowej i konspiracyjnego 7. PUL pod kryptonimem Jeleń.
Dowództwo lokalnej mińskiej AK mieściło się w istniejącym do dziś
domu drewnianym przy ul. Okrzei 8. Spośród akcji AK wymierzonych
przeciwko okupantowi wymienić warto udany zamach na szefa mińskiej
policji niemieckiej Juliusa Schmidta (22 lipca 1943 r.) i akcję zniszczenia
dokumentów w niemieckim Urzędzie Pracy (9 czerwca 1943 r.).
W czasie akcji „Burza” miejski ośrodek AK wszedł w skład III batalionu
22 Pułku Piechoty Armii Krajowej z Siedlec. Po opuszczeniu miasta przez
okupanta niemieckiego AK przejęła nad nim kontrolę 30 lipca 1944 r.
Pierwszym burmistrzem z nadania rządu na uchodźstwie został Hipolit
Nowina Konopka (zamordowany później przez NKWD). Po tygodniu
względnej wolności władzę w mieście przejęły komunistyczne struktury
narzucone przez ZSRR.

Powstanie Getta żydowskiego

Żydzi jako pierwsi doświadczyli prawdziwego oblicza niemieckich rządów.
Już w pierwszych dniach września 1939 r. rozpoczęło się prześladowanie
i poniżanie Żydów, rabowanie ich sklepów i zmuszanie do niewolniczej pracy.
25 października 1940 r. Niemcy nakazali utworzyć getto, w którym stłoczono
5242 mińskich Żydów. Przywieziono do niego także ludność żydowską
z innych miejscowości. Obejmowało ono rejon między ulicami: Błonie,
Siennicką, Nadrzeczną, Rynek, Warszawską, Mostową i częściowo
Piłsudskiego. Getto nie było ogrodzone, co umożliwiało Żydom
organizowanie sobie pomocy poza gettem. Judenrat (tzw. rada żydowska
powołana przez niemieckie władze pod koniec 1939 r.) utworzył szpital
i kuchnię wydającą posiłki najbiedniejszym. Powstała też tzw. policja
żydowska (właściwie służba porządkowa) na czele z Izraelem Lipczyńskim.
Zimą 1940 r. w getcie wybuchła epidemia tyfusu. 21 sierpnia 1942 r.
w ramach tzw. akcji Reinhardt getto mińskie zostało zlikwidowane,
a wszyscy Żydzi wywiezieni do obozu zagłady w Treblince. Pozostawiona
w Mińsku garstka Żydów została umieszczona w obozach pracy,
m.in. w „Koperniku” i w fabryce Rudzkiego. W styczniu i w czerwcu 1943 r.
zostali wymordowani.
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W 1990 r. reaktywowano samorząd terytorialny i odbyły się wybory
do Rady Miasta. Dynamicznie rozwijają się nowe firmy, np. Partner, Konstans,
Remex. W mińskich koszarach sformowano Ośrodek Szkolenia Żandarmerii
Wojskowej. Powstał nowy przystanek PKP Mińsk Maz. Anielina. Uruchomiona
została magistrala wodociągowa miasta i stacja uzdatniania wody.
Powstały prywatne szkoły
językowe
oraz
szkoły
salezjańskie.
Od 1945 r. do 2021 r. stale wzrasta liczba mieszkańców: z 8 tys. do ponad 40 tys.
Miasto ma swój herb, flagę i pieczęć.

Dalszy rozwój Mińska
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II wojna światowa stała się radykalną cezurą historyczną. Jej zakończenie
rozpoczęło zmianę ustroju politycznego, gospodarczego i społecznego.
W wyniku tych procesów Polska znalazła się w odmienionym geopolitycznie
miejscu na mapie świata. Bez względu na polityczną ocenę sytuacji
przeobrażenia te stały się
impulsem
rozwojowym
dla miasta.
Znacjonalizowana Fabryka Rudzkiego otrzymała nazwę Fabryki Urządzeń
Dźwigowych, a jej suwnice i żurawie stanęły niemal w każdej nadbałtyckiej
stoczni. W całej Polsce znano damskie buty produkowane przez mińskie
Zakłady Obuwnicze “Syrena”. Tabor kolejowy naprawiały Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego. Powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom”, która
odmieniła oblicze dotychczasowego budownictwa. Do miasta przybył 1. Pułk
Lotnictwa Myśliwskiego “Warszawa”. Otwarto nowe szkoły średnie - popularny
Mechanik, Budowlanka, Ekonom, Chemik. Kolejny impuls rozwojowy dało
zwycięstwo Solidarności i wprowadzenie Polski w obszar wspólnotowy
demokratycznej Europy Zachodniej.

Opracowanie merytoryczne:
na podstawie m.in.
“Dzieje Mińska Mazowieckiego” Warszawa 1976 r.
Muzeum Ziemi Mińskiej
Wydział Promocji
Kultury i Sportu
Projekt graficzny:
Sarra Sierra Rivera i Paweł Ziemicki
Korekta:
Justyna Radomińska
Druk:
Muzeum Ziemi Mińskiej

Sponsorzy

projektu
Vintage
600

Dziękujemy za możliwość spełnienia
naszej pasji tworzenia przy realizacji
projektu Vintage 600, za wiarę w Nas
i serdeczną pomoc, jakiej udzieliły nam
władze miasta Mińsk Mazowiecki.
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Sara Sierra Rivera i Paweł Ziemicki

Sponsor
główny

Partnerzy
projektu

Organizatorzy

Vintage
I
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