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                       Szanowni Państwo,
inauguracja jubileuszu miasta już za nami. Może jesteśmy trochę 

nieobiektywni w ocenie wydarzeń, ale cieszy nas jakość zapro-

ponowanych aktywności. Mamy nadzieję, że Państwo również 

jesteście usatysfakcjonowani.  

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na abstrakcyjny mural 

600-lecia, który skrywa historię miasta, ludzi i miejsc. Jego ko-

lorystyczna energia wzmacnia to, co minione i prowadzi nas  

w przyszłość. Przy muralu zamieściliśmy QR kod, który odsyła do 

strony www miasta z interpretacją elementów dzieła. 

Mapping "Aż tu nagle…" wyświetlony na fasadzie Miejskiego Domu  

Kultury zachwycił nas formą i zabawną treścią. Zdradzimy, że pracownicy MDK planują wykorzystać 

grafiki z multimedialnej projekcji do stworzenia nietypowego komiksu, który połączy rysunki i foto-

grafie. Wewnątrz numeru znajdziecie Państwo tekst podsumowujący wyjątkowe Dni Miasta 2021.  

A jakie wydarzenia jubileuszowe czekają nas w wakacje? Na stronie www miasta i w mińskich 

mediach społecznościowych informujemy o szczegółach programu. 

Bardzo polecamy Państwu udział w potańcówce międzypokoleniowej 10 lipca, którą popro-

wadzi najsłynniejsza DJ Wika. Na tańce spotykamy się na terenie parku za budynkiem MDK. Mu-

zyka Mieczysława Fogga i Lady Gagi  - ależ to będzie mieszanka! 

11 lipca MBP powtórzy spacer literacki "Miasto w książce", a 23 lipca zapraszamy na drugi z cyklu 

spacerów jubileuszowych pod tytułem "Mroki miasta". Wydarzenie tylko dla dorosłych o stalowych  

nerwach! Obiecujemy moc emocji, dreszcz strachu i gęsią skórkę. Prześledzimy sensacje kryminalne 

z przeszłości,  których świadkiem było  nasze miasto. Zapisy na spacer prowadzi czytelnia MBP.

26 lipca odsłonimy pomnik Anny Mińskiej, jednej z właścicielek mia-

sta, architektki rozwoju gospodarczego Menska. Urocze upominki tego 

dnia będziemy mieć dla mieszkanek miasta, które tego dnia świętują 

swoje imieniny. Dla pozostałych uczestników przygotujemy coś na pocie-

szenie.  

Na sierpniowych kartach kalendarza zaznaczcie Państwo minimum 

dwie daty. 8 sierpnia odsłonimy kolejną z gwiazd w Alei Literatury. Spo-

tkanie z Wiesławem Myśliwskim to najważniejszy punkt programu Pikniku Czytelniczego organizo-

wanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Po koncercie Kapeli Niwińskich spotkamy się późnym 

wieczorem na drugiej części Mazowieckiego Tryptyku Teatralnego. Tym razem jego twórcy skupią 

się na teraźniejszości Mińska Mazowieckiego. Widowiskowy spektakl Słowianie niewątpliwie roz-

budził nasze apetyty…  

Pod koniec sierpnia święto muzyki - Festiwal M4M. Ten skrót kryje ideę wydarzenia. "Mińszcza-

nie dla muzyki, muzyka dla mińszczan" to cykl różnorodnych wydarzeń wokół muzyki: warsztatów, 

koncertów lokalnych gwiazd i gości. Pandemia uniemożliwiła nam organizację tak bardzo lu-

bianego Festiwalu 4M. Ale liczymy, że M4M będzie równie ciekawy. W roku jubileuszowym świa-

tła reflektorów skierowane są na lokalny kapitał świata muzyki. Nie zabraknie także gości. Swoją 

obecność potwierdził już Mieczysław Szcześniak. Przygotowania do Festiwalu nadal trwają. 

To tylko kilka wydarzeń wakacyjnych. Zachęcamy do odwiedzania naszych stron w Interne-

cie, gdzie aktualizujemy harmonogram wydarzeń. Ponawiamy prośbę o informowanie nas o Wa-

szych działaniach, które chcielibyście włączyć do oficjalnego kalendarza imprez. 

Na zakończenie jeszcze jedna informacja. Już 4 lipca rusza projekt Mińsk na kółkach – to 

cykl warsztatów wyjazdowych prowadzonych w okolicznych miejscowościach. Chcemy dzielić się 

naszą lokalną ofertą kulturalno-sportową i wzmacniać przyjazne relacje z mieszkańcami powiatu 

mińskiego. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do mobilnej drużyny „kulturystów”, zapraszamy 

do kontaktu. 

Cieszymy się, że możemy spotykać się z Państwem w realnej rzeczywistości. Dbajmy o wza-

jemne bezpieczeństwo, by cieszyć się osobistymi kontaktami. I świętujmy! 

Dziękujemy za tak liczną Państwa obecność na wydarzeniach jubileuszowych. 

Z pozdrowieniami 

Katarzyna Łaziuk

       SPIS TREŚCI
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo.

Udało się! Mimo ciężkiego,  
z uwagi na pandemię, czasu, kie-
dy przygotowywaliśmy się do jubi-
leuszu, Dni Miasta odbyły się bez 
utrudnień. Przygotowane na 3 dni 
wydarzenia cieszyły się Państwa 
zainteresowaniem, za co gorą-
co dziękuję w imieniu swoim oraz 
pracowników urzędu zaangażo-
wanych w organizację i logistykę. 
Podczas Dni Miasta pamiętaliśmy 
o 100. rocznicy powstania 1. Pułku 
Lotniczego, odsłoniliśmy nowocze-
sny mural pokazujący 600 lat hi-
storii Mińska Mazowieckiego oraz 
dwa pomniki: Jana z Gościańczyc, 
który założył nasze miasto i założy-
ciela krakowskiej Piwnicy Pod Ba-
ranami Piotra Skrzyneckiego, który  
w Mińsku spędził swoje dzieciń-
stwo. Tym wydarzeniom towarzy-
szył szereg imprez i atrakcji przygo-
towanych przez miejskie jednostki 
oraz stowarzyszenia. Bardzo dzię-
kuję za pomoc i wsparcie przy 
inauguracji 600-lecia miasta oraz BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

wielu wydarzeniach, które jeszcze 
będziemy mieli okazję współtwo-
rzyć w ramach jubileuszu.

14 czerwca zwróciłem się do 
Państwa za pośrednictwem nagra-
nia opublikowanego na moim fan-
page’u na Facebooku w bardzo 
ważnej sprawie. 11 lat temu spad-
kobierczyni rodu Dernałowiczów 
wystąpiła do miasta z wnioskiem 
o zwrot wywłaszczonych dóbr ma-
jątku Dernałowiczów nazywanego 
przed wojną Mińsk Dwór. Przepro-
wadzona dekretem w 1944 r. refor-
ma rolna odebrała ten majątek 
Dernałowiczom i przekazała, jako 
rolniczy, Skarbowi Państwa. W la-
tach dziewięćdziesiątych ziemie te 
trafiły do samorządu miasta. Miej-
ski samorząd odnowił park miejski, 
dokonał rewaloryzacji zieleni oraz  
wielokrotnie remontował pałac, 
chroniąc go przed degradacją. 
Miasto 11 lat temu nie dokonało 
zwrotu, więc spadkobierczyni, nad-
mieńmy, że nigdy niemieszkająca 
w mińskim pałacu, podjęła szereg 
postępowań administracyjnych, 
które dotychczas kończyły się dla 
samorządu mińskiego korzystnie. 
Decyzja wojewody mazowieckie-
go oddaliła wnioski spadkobier-
ców. Spadkobierczyni postanowiła 
się w związku z tym odwołać i pod 
koniec marca 2021 r. minister rolnic-
twa i rozwoju wsi postanowił uchy-
lić decyzję wojewody oraz orzekł, 
że znacząca część majątku Mińsk 
Dwór nie podpadała pod dekret  
z 1944 r. Czym to może skutkować? 
Między innymi wydaniem pałacu 
i zabytkowego parku spadkobier-

Marcin Jakubowski

com. W związku z tym złożyliśmy 
skargę do sądu administracyjnego 
na decyzję ministra i zamierzamy 
wystosować pismo do premiera 
z prośbą o pomoc rządową w tej 
sprawie. Trudno bowiem obciążać 
odpowiedzialnością społeczność 
Mińska Mazowieckiego za jakieś 
hipotetyczne błędy, które miały 
miejsce kilkadziesiąt lat temu. 

Zwracam się też z prośbą  
o pomoc do Państwa, mieszkań-
ców naszego miasta, którzy ma-
cie wiedzę lub znacie z opowieści 
swoich rodziców czy dziadków 
informacje dotyczące majątku 
Mińsk Dwór z okresu II wojny świa-
towej i sprzed jej wybuchu: sadow-
nictwo, uprawa roli, hodowla zwie-
rząt, handel plonami z uprawianej 
ziemi, zaopatrywanie przez Dwór 
lokalnych i okolicznych restaura-
torów, kontyngent żywnościowy 
na rzecz okupanta.  Ułatwi nam  
to prowadzenie postępowania 
przed sądem administracyjnym. 
Wszystkich Państwa, którzy byliby 
chętni pomóc samorządowi, proszę  
o kontakt na adres
sekretariat@umminskmaz.pl. 
Moje oświadczenie w tej sprawie 
mogą Państwo obejrzeć na Face-
booku na stronie 
www.facebook.com/BMMJak
Dziękuję.
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INAUGURACJA JUBILEUSZU
600-LECIA MIASTA

   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI

W dniach 28-30 maja 2021 r. zainau-
gurowaliśmy obchody 600. rocznicy 
nadania praw miejskich Mińskowi Ma-
zowieckiemu. Ostatni weekend maja 
przebiegł pod szyldem Dni Miasta, tak 
bardzo oczekiwanych przez mieszkań-
ców spragnionych kontaktów i uczest-
nictwa w kulturze. 

28 maja na Placu Lotników symbolicznie 
świętowaliśmy obchody 100-lecia 1. Puł-
ku Lotniczego. Uroczystość poprzedzo-
na była mszą św. w kościele pw. NNMP. 
Po okolicznościowych przemówieniach 
organizatorów oraz zaproszonych gości 
pod pomnikiem 1. PLM „Warszawa” zło-
żono kwiaty, a nieopodal posadzono dąb 
pamięci.  Z uwagi na obostrzenia epide-
miczne tradycyjny Piknik Lotniczy do-
wództwo 23. BLT postanowiło przenieść 
na wrzesień br.

Jubileuszową sobotę rozpoczął poranny 
rajd rowerowy po ulicach Mińska Mazo-
wieckiego, w którym udział wzięli m.in. 
burmistrz z zastępcami, dyrektorzy jed-
nostek miejskich oraz parlamentarzyści  
i samorządowcy. Na trasie znalazł się 
czas na przystanek przy willi hr. Łubień-
skiej, czyli siedzibie muzeum, gdzie sta-
nęło drzewo dobrych relacji. Uczestnicy 
rajdu na specjalnie przygotowanych fisz-
kach zapisali życzenia dla mieszkańców, 
a później zawiesili na wspomnianym 
drzewie, które cały czas pozostaje do 
dyspozycji mieszkańców. Można przyjść 
i zostawić życzenia dla mieszkańców 
oraz zabrać ze sobą któreś ze wcześniej 
zostawionych.

W południe byliśmy świadkami odsłonię-
cia niezwykłego muralu. „Vintage 600” 
jest dziełem mińszczanina Pawła Zie-
mickiego oraz pochodzącej z Kolumbii 

Sary Sierry Rivery. Intencją artystów było 
pokazanie na nim w formie abstrakcyjnej 
600 lat historii Mińska Mazowieckiego – 
przemian historycznych, gospodarczych 
i społeczno-kulturowych, jakie na prze-
strzeni lat zaszły w naszym mieście. Na 
stronie www.minsk-maz.pl opublikowali-
śmy przewodnik o tym, jak czytać pełen 
symboliki mural.

Po południu Stary Rynek zamienił się na 
kilka godzin w średniowieczny gród nad 
Srebrną. Na tle wielu epokowych atrak-
cji przygotowanych przez Muzeum Ziemi 
Mińskiej i Towarzystwo Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego momentem szczegól-
nym było odsłonięcie pomnika założycie-
la naszego miasta – Jana z Gościańczyc. 
Przedstawiony w abstrakcyjnej formie 
rycerz siedzący na potężnym koniu to 
dzieło Pawła Wociala.

Jak na 29 maja przystało, nie mogło za-
braknąć uroczystej sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki. Podczas posiedzenia 
przedstawiono ambasadorów 600-lecia 
miasta: Małgorzatę Gutowską-Adam-
czyk, Krystynę Gucewicz, Tomasza Ka-
rola i Pawła Goźlińskiego. Laudację na 
cześć miasta przygotowała i odczytała 
pisarka Krystyna Gucewicz. Odchodzą-
cy na emeryturę wieloletni dyrektor Za-
rządu Dróg Miejskich Antoni Tułodziecki 
odczytał słowo do miasta od seniorów. 
Reprezentujący marszałka województwa 
mazowieckiego Wiesław Kołodziejski 
uhonorował burmistrza Marcina Jaku-
bowskiego, dyrektora Antoniego Tuło-
dzieckiego oraz przewodniczącego rady 
Dariusza Kulmę medalami Pro Masovia 
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AKTUALNOŚCI

za szczególne zasługi dla samorządu. 
Zwieńczeniem sesji była projekcja „Miń-
skich opowieści” - pierwszego w takiej 
formie filmu o Mińsku Mazowieckim, któ-
ry stworzony został z odnowionych ar-
chiwalnych zdjęć z wpleceniem żywych 
postaci. Uroczystą atmosferę dopełnił 
występ zespołów Kreska i Ludowiacy.

Sobotni wieczór zakończył mapping na 
fasadzie pałacu Dernałowiczów. Dzieło 
Marcina Najdenowa to swoisty spektakl 
multimedialny wbogacony światłami, 

muzyką i atrakcjami pirotechnicznymi, 
powstały na rysunkach Wojtka Cichonia 
i okraszony głosem Tomasza Knapika 
czytającego według scenariusza Artura 
Grzendy. 600 lat Mińska Mazowieckiego 
w 20 minut na fasadzie pałacu!

Niedziela poświęcona była Piotrowi 
Skrzyneckiemu. Po południu spotkaliśmy 
się przed gmachem Miejskiej Szkoły Ar-
tystycznej, gdzie już tydzień wcześniej 
chodnik zmienił się w klawiaturę i wieko 
fortepianu. To tutaj stanęła rzeźba barda, 
twórcy krakowskiej Piwnicy Pod Bara-
nami – Piotra Skrzyneckiego, który dzie-
ciństwo spędził w naszym mieście. Jest 
to bliźniacza rzeźba tej, która od 1998 r. 

stoi nieopodal bramy wiodącej do Piwni-
cy Pod Baranami. Kompozytor Zbigniew 
Preisner zamówił wówczas dwa odlewy, 
stawiając drugi we własnym ogrodzie.  
W styczniu 2021 r. przekazał swoje-
go Piotra na licytację Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, a po pełnej emo-
cji aukcji dowiedzieliśmy się, że jej zwy-
cięzcą była mińska firma KONSTANS. 
Jej właściciel Konstanty Król postanowił 
zrobić mińszczankom i mińszczanom 
niespodziankę i wylicytowaną za ponad  
90 tys. zł rzeźbę Piotra Skrzyneckie-

go podarował miastu z okazji 600-lecia 
nadania praw miejskich. 

Dni Miasta zakończyliśmy ucztą dla du-
cha – koncertami Piwnicy Pod Barana-
mi oraz Big Bandu Mińsk Mazowiecki,  
w przerwie między którymi z ekranu kino-
wego przemówił do nas… Jurek Owsiak! 
Twórca WOŚP chciał być z nami osobi-
ście, jednak inne obowiązki zatrzymały 
go w stolicy, dlatego przesłał do nas na-
granie, podczas którego podziękował za 
wkład włożony w dzieło WOŚP i poma-
ganie najsłabszym, pogratulował Kon-
stantemu Królowi szlachetnego gestu, 
a mińszczankom i mińszczanom złożył 
jubileuszowe życzenia. 

28-30 maja były dniami pełnymi emo-
cji i wielu niezwykle ciekawych wyda-
rzeń. Majowym weekendem rozpoczęli-
śmy 12-miesięczne obchody jubileuszu 
600-lecia nadania praw miejskich i ży-
wimy nadzieję, że nie zdarzy się już nic, 
co miałoby pokrzyżować nam plany  
w świętowaniu. Motywem przewodnim 
jubileuszu są relacje i zależy nam na tym, 
by mieszkańcy mieli szansę je budować  
i podtrzymywać, mimo epidemii, która 
nas dotknęła.

red. fot. z arch. UM MM
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   AKTUALNOŚCI

Pożegnanie Mariana Makowskiego 

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Mariana Makowskiego, 
radnego Rady Miasta kadencji 1990–1994,  
2014–2018 oraz przewodniczącego Rady Miasta  
w kadencji 2014–2018. 

Marian Makowski był również wiceprezesem  
zarządu Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia  
Polska-Wschód, Starszym Cechu Rzemiosł  
Różnych w Mińsku Mazowieckim oraz pełnił  
funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyj-
nej instalatorów sanitarnych w Izbie Rzemieślniczej  
Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

Pogrążonej w żałobie i smutku Rodzinie składamy 
wyrazy najgłębszego współczucia.

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Kulma

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
                                                                Marcin Jakubowski 
    

 
Eugeniusz Kulesza zmarł w kwietniu 2021 roku. Był 
wieloletnim prezesem Związku Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła 
Miejsko-Gminnego w Kałuszynie, inicjatorem corocz-
nych obchodów zwycięskiej Bitwy pod Kałuszynem. 
Poświecił się pracy społecznej, był opiekunem miejsc 
pamięci. Za swoją działalność otrzymał Złoty i Srebrny 
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.  

Eugeniusz Kulesza był harcerzem konspiracyjnych 
Szarych Szeregów. Żołnierz Armii Krajowej otrzymał 
szereg innych dystynkcji, takich jak:  Złoty, Srebrny  
i Brązowy Krzyż Zasługi RP, Krzyż Armii Krajowej, 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia  Polski oraz Złoty 
Krzyż Związku Inwalidów Wojennych. 

Rodzinie i znajomym składamy kondolencje. 

Żegnamy żołnierza Armii Krajowej 

Eugeniusza Kuleszę
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2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi RP. 
Flaga jest widocznym symbolem naszej 
tożsamości narodowej. Dziś prezentu-
jemy flagę województwa mazowieckie-
go. Jak mówi marszałek województwa 
Adam Struzik, to symbol, który nas 
określa jako Mazowszan, Polaków, 
Europejczyków. Przypomina nam  
o miejscu, w którym żyjemy, o które 
dbamy i  wspólnie pracujemy nad jego 
rozwojem. 

Estetyka flagi nawiązuje do historycz-
nego herbu książąt mazowieckich i przy-
pomina, jak długa, bogata i burzliwa była 
historia Mazowsza. Integruje i skłania do 
refleksji o naszych korzeniach. To sym-
bol regionalnego patriotyzmu i przywią-
zania do mazowieckiej kultury, tradycji, 
ale także troski o dobro wspólne.

AKTUALNOŚCI

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
„Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej 
krainie, uczcimy ciebie piosenką, która w całej 
Polsce słynie. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków 
błogi raj” 
 
– to fragment pieśni patriotycznej  inspi-
rowanej wierszem Rajnolda Suchodol-
skiego, która stała się pamiątką usta-
nowienia w 1791 r. Konstytucji 3 Maja 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja było 
najważniejszym osiągnięciem Sejmu 
Czteroletniego za panowania króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego. Kon-

stytucja była pierwszą w  Europie i drugą 
na świecie, po amerykańskiej, ustawą 
rządową. 

„Konstytucja zmieniła ustrój państwa 
z monarchii elekcyjnej na monarchię 
dziedziczną.[…] Wprowadziła trójpodział 
władzy na ustawodawczą, wykonawczą 
i sądowniczą. Ograniczyła demokra-
cję szlachecką, zastosowała polityczne 
zrównanie mieszczan i szlachty, zapew-
niła chłopom ochronę państwa. To spra-
wiło, że ustawa przywróciła Polakom 
nadzieję i poczucie odpowiedzialności 
za swój kraj – stała się symbolem walki 
o obywatelską równość. Zniosła także 

formalnie instytucję liberum veto. Zlikwi-
dowano również podział Rzeczypospoli-
tej – wprowadzono wspólny rząd, skarb 
i wojska. Katolicyzm rzymski przyjęto za 
religię panującą z podkreśleniem toleran-
cji dla innych religii”. 

opracowano na podst. www.sejm.gov.pl

Podkreślanie tego przywiązania jest 
dziś szczególnie ważne. Żyjemy w cza-
sach, gdy silna wspólnota jest bardzo 
potrzebna, co uświadomił nam trudny 
czas walki  z pandemią.  Wywieszamy 
dziś flagi państwowe i flagi Mazowsza na 
znak naszej jedności i solidarności. 

Święto flagi

Województwo mazowieckie zajmuje 
obszar 35,6 tys. km²  i jest największym 
województwem w naszym kraju. 

#FlagaMazowsza
źródło: https://www.mazovia.pl
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19 czerwca w Pałacu Dernałowiczów 
otworzyło się centrum młodzieżowe 
“Międzyczas”, czyli przestrzeń dla mło-
dych ludzi z Mińska i okolic. Niezwykłe 
jest to, że to trzecia taka inicjatywa w 
Polsce, a pierwsza w pełni oddolnie 
zorganizowana. Co więcej, zorganizo-
wana przez lokalnych nastolatków.

Pomysłodawczynią projektu jest Eli-
za Bujalska - do niedawna prezeska 
Fundacji EBU, od wielu lat pracująca  
z młodzieżą i rozwijająca w naszym 
mieście strukturę wsparcia dla młodych 
mieszkańców. W 2017 roku stworzyła 
Laboratorium Wolontariatu i Inicjatyw 

Młodzieżowych EBU LAB, czyli miej-
sce, gdzie młodzi mogą rozwijać swoje 
kompetencje społeczne, projektować  
i realizować pomysły na działania lokal-
ne oraz angażować się w akcje wolonta-
riackie. W EBU LAB działa również Eu-
ropejski Punkt Informacji Młodzieżowej 
EURODESK, który dostarcza młodzieży 
wsparcia i informacji o możliwościach 
udziału w projektach międzynarodo-
wych, wymianach młodzieżowych, stu-
diach czy pracy za granicą. Lata współ-
pracy i wsłuchiwania się w głos młodych 
ludzi pokazały jednak, że nastolatkowie 
potrzebują otwartego i przyjaznego 
miejsca spotkań, gdzie nie tylko będa 

mogli współpracowac, lecz także posie-
dzieć, pogadać, poznać rówieśników. 

Mińsk Mazowiecki 
oczami nastolatków

Jesienią 2018 roku wolontariusze i wo-
lontariuszki Fundacji EBU przeprowa-
dzili konsultacje społeczne w ramach 
projektu Eurodesk Garden (projekt ten 
wygrał międzynarodową nagrodę za 
najlepszy projekt informacji młodzieżo-
wej w Unii Europejskiej), które pokazały, 
że młodzi ludzie w Mińsku Mazowieckim 
spotykają się przeważnie w parku albo 
w prywatnych domach. Uniemożliwia 
to kontakt międzyszkolny i poznawanie 
rówieśników, co odbierają jako dużą 
stratę.

Droga do sprawczości 
młodych mieszkańców

Na skutek tych konsultacji i refleksji  
z nich wynikających pojawił się pomysł, 
żeby właśnie w parku zorganizować 
ogólnodostępne miejsce spotkań. Ide-
alnym punktem okazała się piwnica Pa-
łacu Dernłowiczów, która kilka miesięcy 
wcześniej opustoszała. Okres przed-
wyborczy oraz późniejszy konkurs na 
nowego dyrektora MDK sprzyjały otrzy-

Międzyczas 
- miejsce dla młodych tworzone przez młodych 



9  MIM / 2021 / MAJ/ CZERWIEC

AKTUALNOŚCI

maniu deklaracji przeznaczenia piwnicy 
dla młodzieży. Eliza Bujalska, świeżo 
upieczona radna, podjęła wyzwanie za-
jęcia się tym tematem również z pozycji 
samorządowej. Zainicjowana przez nią 
we wrześniu 2018 Międzyszkolna Inicja-
tywa Samorządowa (MIS), czyli grupa 
składająca się z przedstawicieli i przed-
stawicielek samorządów uczniowskich  
z lokalnych szkół średnich, odegrała klu-
czową rolę w budowaniu dialogu pomię-
dzy mińskimi decydentami, a młodzieżą.
Podczas pierwszego spotkania MISu  
z burmistrzem w grudniu 2018 młodzież 
opowiadała o potrzebach młodych lu-
dzi oraz o centrum młodzieżowym, jako 
miejscu je zaspokajającym. Podczas 
bankietu samorządowego w lutym 2019 
roku burmistrz zadeklarował, że cen-
trum powstanie i przychylił się do po-
mysłu współtworzenia go przez uczniów  
i uczennice. Zatem młodzi zakasali ręka-
wy i zabrali się do pracy!

Dzięki wsparciu Katarzyny Łaziuk, Kie-
rowniczki Wydziału Promocji, Kultury 
i Sportu, oraz radnej Elizy, MIS został 
zakwalifikowany do Akademii Młodego 
Animatora, w ramach której przedsta-
wiciele inicjatywy wzięli udział w 3-dnio-
wym szkoleniu z myślenia projektowe-
go. To właśnie wtedy opracowali proces 
konsultacyjny oraz realizację działań 
prowadzących do powstania centrum, 
w tym skuteczną kampanię, dzięki któ-
rej udało się zdobyć dofinansowanie  
w wysokości 150 tys. zł. To była epoko-
wa edycja budżetu obywatelskiego, bo 
po raz pierwszy najczęściej głosującą 
grupą wiekową byli właśnie młodzi. 

To nie był jedyny sukces jesieni 2019. 
Fundacja EBU pozyskała środki z Eu-
ropejskiego Korpusu Solidarności na 
projekt solidarnościowy, dzięki któremu  
w styczniu 2020 wystartowały inten-
sywne konsultacje wśród mińskiej mło-
dzieży, a zespół projektowy miał okazję 

wybrać się na wizytę studyjną do Wy-
miennikowni, czyli Młodzieżowego Cen-
trum Innowacji Społecznych i Designu  
w Gdyni. To właśnie tam lokalni akty-
wiści zobaczyli, jak w praktyce działa 
miejsce dla młodych tworzone przez 
młodych. Zebrali mnóstwo dobrych 
praktyk i opowieści o doświadczeniach. 
Jedna z nich sugerowała, żeby uzbroić 
się w cierpliwość, ponieważ wyzwaniem 
będzie przekonanie zarówno dorosłych, 
jak i rówieśników, że w mieście może 
istnieć miejsce, gdzie młodzież poczuje 
się swobodnie i gdzie nikt im nie narzu-
ci, jak mają spędzać czas.

Międzyczas 
- miejsce dla młodych 
tworzone przez młodych 

Bardzo szybko zespół projektowy prze-
konał się, że w cierpliwość rzeczywiście 
uzbroić się warto, bo pandemia opóźniła 
otwarcie centrum młodzieżowego o cały 
rok. Projektowanie wnętrza i planowanie 
wyposażenia online było prawdziwym 
wyzwaniem. 

Pieniądze z budżetu obywatelskiego 
pokryły koszty gruntownego remontu 
piwnicy Pałacu Dernałowiczów: wymia-
ny instalacji elektrycznej, centralnego 
ogrzewania, położenia tynków. Gdy sytu-
acja sanitarna na to pozwoliła, lokalnym 
aktywistom w pracach remontowych po-
mogli wolontariusze EBU w ramach Eu-
ropejskiego Korpusu Solidarności. 

To właśnie fizyczne zaangażowanie  
w malowanie ścian czy montowanie lamp 
sprawiło, że młodzież może poczuć au-
tentyczne przywiązanie do miejsca i od-
powiedzialność za jego stan. W ramach 
budżetu obywatelskiego Międzyczas 
został wyposażony w wiele sprzętów  
i materiałów, które wynikają z preferencji 
młodzieży, ale też nawiązują do wyposa-
żenia europejskich centrów młodzieżo-
wych, które przez lata odwiedzała Eliza 
Bujalska.

Mówisz, działasz i masz

Międzyczas jest kwintesencją partycypa-
cji. To młodzież, wspierana przez doro-
słych, tworzy przestrzeń dla siebie. Two-
rzy, czyli decyduje, ale też samodzielnie, 
własnoręcznie wykonuje poszczególne 
zadania. Międzyczas nie jest skończony, 
ale takie jest założenie - to będzie nie-
ustannie tworzącą się przestrzeń. 

Liderzy grupy inicjatywnej weszli w skład 
pierwszej Rady Programowej, która od-
powiada za kształt obecnych przygoto-
wań. Rada będzie zmienia swój skład co 
pół roku, aby stworzyć możliwość wielu 
młodym ludziom do współdecydowania 
i kształtowania rozwoju Międzyczasu. 
Tego, jak wygląda i co się tam dzieje.
Na otwarcie Międzyczasu przyszło 
wielu nastolatków. Deklarują, że będą 
się tu pojawiać regularnie, aby pobyć  
“w międzyczasie”, oczekując na auto-
bus, pomiędzy zajęciami czy po prostu 
po lekcjach.

red. fot. z arch. UM MM
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Właśnie zakończyła się kolejna edycja 
największej bezpłatnej, ogólnopolskiej, 
społecznej akcji edukacyjnej – ,,Szkoła  
z Gigantami - Programowanie w czte-
rech wymiarach gamingu”. W trwa-
jących przez dwa tygodnie zajęciach 
online udział wzięło ponad 8 000 uczest-
ników z Polski i prawie 2 000 uczniów  
z Chorwacji oraz Słowacji.

- Webinaria były rewelacyjne, a na-
uczyciel prowadzący zajęcia opowiadał  
o programowaniu z ogromną pasją i za-
angażowaniem. Chciałabym wziąć udział 
w takich zajęciach ponownie.  – wspomi-
na Nika z Chorwacji (11 lat). 

Wydarzenie odbyło się w formie bez-
płatnych webinariów z programowania 
na kanale YouTube, a dedykowane było 
uczniom szkół podstawowych i ponad-
podstawowych.

Dla młodszej grupy wiekowej przygo-
towano cztery spotkania z programowa-
nia oparte o różne typy rozgrywek: kla-
syczną rywalizację, tower defense, tanks 
oraz battle royale. Starsza grupa tworzyła 
tematyczne strony internetowe w języ-
kach: HTML, CSS i JavaScript.

- Świetna akcja! Programując, mo-
głem się poczuć jak zawodowy progra-
mista, a dzięki zajęciom zrozumiałem, że 
chciałbym nim zostać w przyszłości. My-
ślę, że to wspaniałe uczucie tworzyć gry 
i aplikacje przydatne dla społeczeństwa. 
– mówi z Ostródy (13 lat). 

Nowością w ,,Szkole z Gigantami” 
były webinaria „Matematyczni Giganci - 
próbny test ósmoklasisty i maturzysty”. 
W trakcie spotkań uczestnicy mieli oka-
zję sprawdzenia swojej wiedzy matema-
tycznej z zakresu szkoły podstawowej 

oraz ponadpodstawowej, a wszystko to 
w oparciu o specjalnie przygotowane 
testy próbne ósmoklasisty i maturzysty, 
przygotowane przez współpracującego  
z organizatorem egzaminatora CKE, 
omawiane przez wykwalifikowanego na-
uczyciela matematyki.

Akcja umożliwiła dzieciom i młodzie-
ży dołączenie do platformy integracyjnej, 
która działała w trakcie trwania zajęć. 
Dzięki platformie Discord uczestnicy 
mieli możliwość nawiązania  nowych re-
lacji, wymiany doświadczeń oraz wspól-
nego programowania.

- Żyjemy w trudnych czasach,  
w których nie możemy zaproponować 
dzieciom wielu atrakcji będących stan-

Podsumowanie akcji 
„Szkoła z Gigantami”

dardem jeszcze dwa lata temu. Korzy-
stanie z komputera nie musi oznaczać 
wyłącznie konsumpcji rozrywkowych tre-
ści. Uczestnicy naszych kursów tworzą 
swoje własne gry, projekty 3D, aplikacje,  
a w przyszłości będą zmieniać świat. 
Zapraszamy do uczestnictwa w na-
szych bezpłatnych akcjach oraz kursach, 
wśród których znajdziecie m.in. Akade-
mię Youtubera – warsztaty dla młodzie-
ży, która interesuje się streamingiem  
i montażem filmów. – Dawid Leśniakie-
wicz, organizator akcji „Szkoła z Gigan-
tami”, współwłaściciel „Giganci Progra-
mowania”.

Organizatorem akcji „Szkoła z Gi-
gantami” jest międzynarodowa szkoła 
„Giganci Programowania” z oddziałami 
m.in. w Hiszpanii, Chorwacji i na Sło-
wacji. Partnerem społecznym "Szkoły  
z Gigantami" są HAKERSI - ogólnopol-
ska społeczność tworzona przez Funda-
cję Sarigato, która wspiera potrzebujące 
dzieciaki w usamodzielnianiu się przez 
naukę nowych technologii i kompetencji 
cyfrowych. Organizator zaprasza już na 
wrześniową, 9. edycję bezpłatnej, ogól-
nopolskiej akcji edukacyjnej ,,Koduj z Gi-
gantami’’.

Więcej informacji o bezpłatnych ak-
cjach oraz kursach programowania na 
stronie  

www.giganciprogramowania.edu.pl

oprac. na podst. mat. organizatora
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Zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska 
odwiedziła uczniów najmłodszych klas 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana 
Pawła II w Mińsku Mazowieckim. Czy 
z maluchami można rozmawiać o par-
tycypacji?

Na pytanie o to, kim jest burmistrz, pod-
opieczni dyrektora Grzegorza Wyszo-
grodzkiego mieli mnóstwo ciekawych 
odpowiedzi. Dla uczniów kl. 1-3 bur-
mistrz to: „król miasta”, który „siedzi na 
fotelu”, „pije kawę”, „rozdaje pieniądze 
biednym”, ale też „szuka rozwiązań”, 
„dba o miasto” i „słucha ludzi”.

Zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska 
zadawała to pytanie w klasach, które 
wróciły do nauczania stacjonarnego, 
nie tylko po to, by się przedstawić, ale 
także po to, by zaprosić najmłodszych 
uczniów szkoły podstawowej do rozmo-

wy o mieście. Dzieciaki bardzo chętnie 
włączały się do tej dyskusji i dzieliły się 
swoimi pomysłami. 

- Idea tych spotkań to wzmacnianie 
partycypacji społecznej po to, by miesz-
kańcy angażowali się w życie miasta, 
współtworzyli je i brali za nie odpowie-
dzialność. Chcemy kształtować poczu-
cie tożsamości lokalnej od najmłodszych 
lat – wyjaśnia zastępczyni burmistrza.

Oczywiście rozmowa z dziećmi wyma-
gała dostosowania języka i formy komu-
nikacji do odbiorcy. Ważne, by cel tych 
spotkań realizować jak najwcześniej, bo 
z młodych, ciekawych świata i pełnych 

pomysłów mińszczan wyrosną za kilka, 
kilkanaście lat dorośli, którzy być może 
także będą chcieli się angażować dla 
swojej lokalnej społeczności.

Uczniowie jednaj z klas wpadli na po-
mysł, by w prezencie dla swojego mia-
sta podnosić papierki leżące na ziemi. 
Niby nic, ale kiedy uświadomili sobie, 
że w Mińsku Mazowieckim mieszka 
40 tysięcy ludzi i jeśli tylko połowa  
z nich wykona ten drobny gest, to na-
sze miasto będzie piękniejsze, czystsze, 
bardziej zadbane. O to właśnie chodzi  
w społecznej partycypacji, żeby drobny-
mi działaniami czynić nasze miejsce na 
Ziemi lepszym.

Spotkania z uczniami z papieskiej trój-
ki pokazały, że w młodości drzemie siła  
i moc twórcza. Pani wiceburmistrz jest 
zafascynowana pomysłowością malu-

chów i cieszy się na kolejne spotkania, 
które odbędą się w najbliższych dniach.
- Bo rolą władz miasta jest właśnie słu-
chać mieszkańców, wiedzieć, co im 
przeszkadza, a co ich cieszy, znać ich 
opinie i tworzyć wspólnotę – podsumo-
wuje pani Eliza Bujalska.

Dla dyrektora Grzegorza Wyszogrodz-
kiego to z kolei doskonały i praktycz-
ny pomysł na rozwijanie postawy ak-
tywności społecznej – od lat wpisanej  
w program wychowawczy szkoły przy 
Budowlanej.

Izabela Saganowska, fot. z arch. szkoły

Spotkania na szczycie

Mińska Piątka 
po raz trzeci 
na podium
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa 
Wybickiego w Mińsku Mazowieckim 
ponownie staje na podium. Po raz trze-
ci zajmuje 3. miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Ekologicznym „Dobre rady 
na elektroodpady - oddaj mnie w dobre 
ręce 2021” organizowanym przez Aura-
eko z Warszawy. 

Mińską Piątkę reprezentował zespół Elek-
tro-Niezłomne w składzie: Lena Gawron, 
Maria Mrzygłód, Weronika Gołaś, Oli-
wia Kondera i Hanna Jabłońska wraz ze 
szkolnym koordynatorem konkursu Edytą 
Kopeć. Edukacja ekologiczna społeczno-
ści szkolnej i lokalnej, promowanie działań   
w mediach, cykliczne zbiórki zużytych 
baterii, akcja happeningowa, wywiady, 
szkolne konkursy to zadania wykonywane 
w ramach konkursu. Finałem działań kon-
kursowych była zbiórka elektroodpadów  
w dniach 19 i 20 kwietnia 2021 r., podczas 
której zebrano 10 460 kg elektroodpa-
dów,  w tym ok. 650 kg zużytych baterii.   
Za zajęcie 3. miejsca szkoła otrzymała 
nowoczesny telewizor 49 cali, a uczest-
nicy pamiątkowe dyplomy, smartwatche  
i drobne upominki od AURAEKO. Zajęcie 
3. miejsca w tym konkursie to dla mińskiej 
Piątki ogromny zaszczyt, szczególnie  
w dobie pandemii covid-19. Mimo po-
jawiających się trudności, udało się zre-
alizować wszystkie zadania konkursowe  
i po raz trzeci stanąć na podium. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom na-
szego miasta i okolic, którzy włączyli się 
w ekologiczne działania SP nr 5, oddając 
zużyty sprzęt  oraz baterie.  Zapewniamy 
o kontynuacji naszych działań. Wierzymy, 
że w kolejnej edycji tego konkursu rów-
nież uda nam się utrzymać to zaszczytne 
miejsce na podium. 

SP nr 5, fot. z arch. szkoły
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"Udział w projekcie był moim marze-
niem i bardzo na niego czekałam. Dzięki 
tej mobilności poznałam Sewillę i w du-
żej części Andaluzję, jej zabytki, kultu-
rę, tradycje. Atmosfera była naprawdę 
cudowna. Cieszę się, że miałam okazję 
porozmawiać z rówieśnikami z innego 
kraju i sprawdzić swój poziom angiel-
skiego. Dziś oglądam zdjęcia z naszego 
wyjazdu i z rodzicami planuję wyciecz-
kę do miejsc, które zwiedziłam z kole-
żankami i kolegami ze szkoły. Dziękuję 
za każdą chwilę spędzoną w Sewilli."

Taka opinia na podsumowanie reali-
zacji projektu jest dla nauczyciela stara-
jącego się o środki finansowe, a potem 
dbającego o właściwą organizację mobil-
ności (szczególnie w trudnym ze względu 
na pandemię roku), najlepszą nagrodą.

W lutym 2020 roku Fundacja Roz-
woju Systemu Edukacji zatwierdziła do 
realizacji ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego Program Operacyj-
ny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  
w ramach projektu „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów” 180 przedsięwzięć 
(na 307 złożonych wniosków) w ramach  
II naboru.  Nasz projekt „Kompetentni  
Europejczycy - rozwijanie kompetencji 
językowych, matematyczno-przyrodni-
czych oraz cyfrowych uczniów”   otrzy-
mał wysoką punktację w ocenie formalnej  
i merytorycznej oraz otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości 111 021 zł. W ramach 
projektu grupa 20 uczniów pod opieką  
4 nauczycieli spędziła tydzień w Hiszpanii 
w celu odbycia zajęć wspólnie z uczniami 
Institute of Secondary Education Miguel 

de Cervantes w Sewilli. W dniach 1-8 
czerwca odbyła się mobilność do Sewilli. 
Zajęcia w placówce goszczącej, warsz-
taty i wycieczki edukacyjne pozwoliły 
zrealizować główny cel projektu, którym 
było doskonalenie umiejętności porozu-
miewania się w języku obcym. Ponadto 
poznawanie placówki przyjmującej, za-
jęcia integracyjne oraz różnorodne ak-
tywności w ramach realizacji tematyki 
projektu (m.in. warsztaty ekologiczne, 
zajęcia sportowe, konwersacje nt. typo-
wego dnia nastolatków czy tradycyjnych 
potraw) wpisujące się w podstawę pro-
gramową obydwu placówek, umożliwiły 
rozwijanie kompeten-
cji kluczowych i bu-
dowanie u naszych 
uczniów postaw 
proekologicznych 
i prozdrowotnych, 
otwartości wobec 
świata i innych ludzi, 
ciekawości poznaw-
czej, kreatywności  
i odpowiedzialności. 
Nasz projekt wpisuje 
się w zasadę zrów-
noważonego roz-
woju, umożliwiając 
uczniom osiągnięcie 
takich rezultatów, 
jak: zdobycie no-
wych praktycznych 
umiejętności,  uzy-
skanie nowych kwa-
lifikacji językowych, 
poszerzenie umie-
jętności korzystania 

   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI

Ponadnarodowa mobilność 
uczniów „Kopernika” 

z technologii informacyjnych i komuni-
kacyjnych, zdobycie umiejętności pracy  
w zespole międzynarodowym porozumie-
wającym się w języku obcym, poszerzanie  
horyzontów, zwiększenie motywacji  
do dalszej nauki, wzrost obowiązkowo-
ści i zdyscyplinowania, poznanie historii, 
kultury i zwyczajów Hiszpanii, Andaluzji  
i Sewilli, wypracowanie postawy toleran-
cji dla odmiennych zwyczajów i zacho-
wań. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi 
w projekcie podniosły się również prestiż 
i atrakcyjność szkoły. Wszyscy  uczestni-
cy jednoznacznie wskazali, że realizacja 
programu miała bardzo wysoki poziom 
merytoryczny. Ponadto uczestnicy de-
klarują, iż stali się bardziej pewni siebie 
i przekonani o swoich umiejętnościach, 
potrafią współpracować z osobami z in-
nych środowisk i kultur, potrafią lepiej się 
odnajdywać w nowych sytuacjach, stali 
się ciekawi i otwarci na nowe wyzwania. 
Niewątpliwie udział w projekcie umożliwił 
motywację do pracy, stworzenie sieci 
kontaktów międzynarodowych, wzrost 
prestiżu szkoły wśród innych placówek 
edukacyjnych.

"Była to świetna forma integracji po-
łączona z nauką. Nie zabrakło też śmie-
chu i rozmów w kilku językach. Myślę, 
że wszyscy chętnie powtórzyliby ten wy-
jazd." 

Więcej na stronie internetowej: 
www.sp1kopernik.pl

oprac. Iwona Dróżdż,  wicedyrektor SP nr 1
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Te i wiele innych ciekawostek pozna-
li w trakcie semestru uczniowie klas 1-3  
w ramach edukacji ekologicznej realizowanej 
wspólnie z Fundacją W Podróży. Młodzi  po-
dróżnicy Pola i Michał https://polaimichalw-
podrozy.pl/ zabrali uczniów mińskich szkół  
w podróż na kilka kontynentów. Razem po-
znali rolę wody w przyrodzie oraz działania 
mające na celu zapewnienie jej dostępności. 
Zastanawiali się, co najmłodsi mieszkańcy 
Mińska Mazowieckiego mogą zrobić, aby 
dbać o wodę. Wybrali się także na filmowe 
spotkanie z ulubionymi zwierzętami morski-
mi - delfinami - i dowiedzieli się np. dlaczego 
delfin zawsze się uśmiecha. 

Zajęcia finansowane były z budżetu mia-
sta i zostały przeprowadzone w 6 szkołach 
podstawowych dla ponad 700 uczniów klas 
wczesnoszkolnych. 

Kolejne podróżnicze przygody w nowym 
roku szkolnym. 

oprac. na podst. mat. Fundacji W Podróży

10 czerwca 2021 r. w Polsce było wi-
doczne  częściowe zaćmienie Słońca. 
Polega ono na przesłonięciu przez 
Księżyc tarczy Słońca. Zaćmienie 
Słońca możliwe jest wtedy, gdy Księ-
życ jest w nowiu, ponieważ wtedy 
znajduje się pomiędzy Ziemią a Słoń-
cem. Im Księżyc jest bliżej Ziemi, tym 
większą część tarczy Słońca przykry-
wa. Tegoroczne zaćmienie Słońca było 
zaćmieniem obrączkowym, ponieważ 
Księżyc był dość daleko od Ziemi i nie 
zasłonił całkowicie Słońca. 

Delta Optical  przygotowała na Sta-
rym Rynku w Mińsku Mazowieckim tym-
czasowe obserwatorium astronomiczne 
dla wszystkich zainteresowanych tym 
zjawiskiem. Obserwatorzy  mieli do dys-
pozycji wyposażone w profesjonalne fil-
try teleskopy do obserwacji Słońca oraz 
lornetki  z obiektywami zabezpieczonymi 
folią ND5.

Całe zjawisko rozpoczęło się  na krót-
ko przed południem. Wtedy Stary Rynek 
zapełnił się chętnymi do obserwacji. Pole 
obserwacyjne Delta Optical odwiedzili  
liczni goście, w tym uczniowie miejsco-
wych szkół i przedszkoli wraz z nauczy-
cielami. Po krótkim instruktażu odnośnie 
bezpieczeństwa podczas słonecznych 
obserwacji goście  mogli podziwiać tar-
czę słoneczną stopniowo zakrywaną 
przez Księżyc. Polowe obserwatorium 
astronomiczne w centrum miasta  od-
wiedził też burmistrz Marcin Jakubowski, 

Częściowe zaćmienie Słońca

który objął patronat honorowy nad całym 
wydarzeniem.

Maksymalna faza zaćmienia przypa-
dła na godzinę 12:55, wtedy tarcza Słoń-
ca była zakryta przez Księżyc w około 10 
procentach.  Po godzinie 13:00 Księżyc 
zaczął wycofywać się z tarczy Słońca, 
tak aby definitywnie odkryć tarczę o go-
dzinie 14.00. Wtedy zjawisko zaćmienia 
zakończyło się, jednak nie obserwacje. 
Na Stary Rynek nadal przybywali chętni 
do obserwacji Słońca. Teleskopy sło-
neczne były wycelowane w naszą dzien-
ną gwiazdę i pozwalały spragnionym 
kosmicznych widoków na obserwację. 

Następna okazja w Polsce do podzi-
wiania częściowego zjawiska zaćmienia 
Słońca już za rok – 25 października, na-
tomiast na całkowite zaćmienie w Polsce 
trzeba będzie poczekać do 2075 roku.

Pogoda w  Mińsku była idealna do 
obserwacji Słońca i  pozwalała na wspól-
ne podziwianie tego rzadkiego zjawiska.

Jeżeli chcielibyście z Delta Optical 
obserwować niebo – idealną do tego 
okazją będzie X zlot Astroshow, któ-
ry odbędzie się 27-29 sierpnia 2021 r.  
w Hotelu Cukrownia Żnin.

oprac. na podst. mat. Delta Optical

Skąd się wzięła woda? Jak o nią dbać? Jaki jest największy wodospad na świecie? 
Czym zajmują się miejskie Wodociągi? Co to znaczy zwierzę wodne?

Woda i wyprawa na kilka kontynentów

Wszelkie szczegóły pod adresem www.astroshow.pl
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6 czerwca w kościele sanktuarium i pa-
rafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Mińsku 
Mazowieckim odbyło się spotkanie  
z okazji 600-lecia lokacji miasta. 
Przedsięwzięciu patronował ksiądz 
proboszcz Jerzy Mackiewicz, a po-
mysłodawczynią społecznej inicjatywy 
była Anna Popławska. 

Uczestników spotkania powitał 
ksiądz proboszcz i wiersz Tadeusza Ró-
żewicza „Oblicza ojczyzny”. W ten spo-
sób zaakcentowano zakorzenienie dzie-
dzictwa mińskiej parafii w małej i wielkiej 
ojczyźnie. Wystąpieniem „Kościół, a toż-
samość lokalna” dr Janusz Kuligowski – 
historyk, archiwista, regionalista, wielo-
letni prezes TPMM i redaktor „Rocznika 
Mińskomazowieckiego”, obecnie dyrek-
tor Archiwum Prezydenta RP – wpro-
wadził zebranych w mury mińskiej fary. 
Z zaangażowaniem przedstawił, jak na 
przestrzeni lat dzieje parafii splatały się 
z historią miasta, co wielokrotnie zo-
stało odzwierciedlone na tablicach czy 
elementach wystroju świątyni. Zebrani 
dowiedzieli się m. in., że obraz Matki 
Boskiej Mińskiej nazywany jest Panią 
Halle-ra czy Matką Boską Hallerowską, 
gdyż gen. Józef Haller modlił się przed 
obrazem w trakcie bitwy warszawskiej 
1920 r. Kolejny prelegent, dr Tadeusz 
Krawczak – historyk specjalizujący się 

m. in. w historii Kościoła, wykładowca 
akademicki i były dyrektor AAN – przy-
bliżył zebranym słuchaczom zagadnie-
nie „Świadomości narodowej i religijnej 
w XIX i XX wieku”. Podczas wypowiedzi 
mówił o roli Kościoła w czasach zabo-
rów, zaakcentował cechy polskiej religij-
ności, jak również etapy kształtowania 
się świadomości narodowej. Nawiązał 
do osób ks. Stanisława Stojałowskiego 
czy Konrada Prószyńskiego. Wystąpie-
nia historyków zakończyła dr Lilla Kłos 
– historyk, regionalista, pedagog, autor-
ka m. in. „Historii parafii pw. Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku 
Mazowieckim”. Przedstawiła przede 
wszystkim mało zna-ne fakty XIX-
-wiecznej historii parafii. Wspomniała  
o erygowanej w 1886 r. Drodze Krzyżo-

wej, której pierwsza odtworzona stacja 
ufundowana przez Mariana Makowskie-
go zdobi obecnie ściany świątyni.  

Historyczne spotkania poetyckim 
spojrzeniem na dzieje wzbogaciła ce-
niona pisarka i poetka środowiska lite-
rackiego ziemi mińskiej, laureatka Lau-
ry, pedagog i społecznik Stanisława 
Gójska. Mówiąc o wielkich wieszczach, 
przypomniała lokalnych pisarzy: Micha-
linę Chełmońską-Szczepankowską, Ta-
deusza Chróścielewskiego i Krzysztofa 
Szczypiorskiego. Uczestnicy wydarze-
nia mieli możliwość wysłuchania samej 
poetki, m. in. napisanego na 550-lecie 
Mińska utworu „Najmilsze miasto”. 

Osobą, która w subtelny sposób 
poezją, cytatami ze św. Jana Pawła II 
i wiążącym słowem  poprowadziła hi-
storyczną podróż była Renata Bakuła - 
wieloletnia nauczycielka, b. dyrektorka 
Szkół Salezjańskich. Mińskie Spotkania 
Historyczne modlitwą do patronki sank-
tuarium zakoń-czył ks. Jerzy Mackie-
wicz.  

Warto jeszcze przypomnieć, że rok 
po założeniu miasta erygowana została 
parafia, więc w tym roku jubileusz ob-
chodzi miasto,  a  za rok 600- lecie bę-
dzie świętować najstarsza mińska para-
fia. Mińskie Spotkania Historyczne będą 
z pewnością miały ciąg dalszy. 
 

Lilla M. Kłos

Mińskie spotkania historyczne   



15  MIM / 2021 / MAJ/ CZERWIEC

AKTUALNOŚCI

Sto czterdzieste urodziny obchodzi na prze-
łomie wiosny i lata 2021 roku Ochotnicza 
Straż Pożarna w Mińsku Mazowieckim. Jej 
początków należy szukać w przedostatniej 
dekadzie dziewiętnastego stulecia. 

Na przełomie czerwca i lipca 1881 roku 
sędzia Swinin zorganizował na terenie ówcze-
snego Nowomińska oddział strażacki składa-
jący się z około sześćdziesięciu ludzi. Wśród 
nich nie zabrakło przedstawicieli różnych 
zawodów. Prym w tym gronie wiedli robot-
nicy i rzemieślnicy. Poważny wkład w dzia-
łania związane z tworzeniem jednostki wnie-
śli też reprezentanci innych profesji. Wśród 
nich można wyróżnić między innymi doktora 
Zwolińskiego, księdza Sobolewskiego oraz 
znanego filantropa Filipa Rodkiewicza. Tym-
czasem władze carskie, które niechętnie od-
nosiły się do inicjatywy Swinina starały się 
storpedować realizację jego pomysłu. Wo-
bec tego oskarżono go o sprzyjanie Polakom 
i…przygotowywanie powstania. Zmuszony 
opuścić Nowomińsk uzyskał przeniesienie 
służbowe na ziemie stricte rosyjskie. Co cie-
kawe nie zapomniał on jednak o nadsrebrzań-
skich strażakach i różnymi drogami starał się  
o zalegalizowanie jednostki. Z drugiej strony 
analogiczną aktywność podjęła społeczność 
miasta nad Srebrną. Ostatecznie w grud-
niu 1882 roku straż pożarna została uznana) 
przez władze gubernialne jako organizacja 
legalna. W składzie jej pierwszego zarządu 
znaleźli się: nieznany autorowi z imienia Ma-
cedonskij (funkcja przewodniczący), Sewe-
ryn Doria Dernałowicz (skarbnik), Szymański 
(gospodarz), Reklewski (inkasent), Przegliński 
(referent), ksiądz dziekan Kołaczewski (in-
spektor składu osobowego straży), Budkow-
ski (naczelnik straży), sztabskapitan Gartsić  
i burmistrz Sokoński. W początkowym okre-
sie funkcjonowania jednostki ważny element 
jej działalności stanowiło zdobywanie fun-
duszy na budowę strażnicy i kompletowanie 
wyposażenia. Środki finansowe pozyskiwano 
m.in. poprzez urządzanie ogólnodostępnych 
zabaw oraz wystawianie spektakli. Poważny 
wkład poczynił na rzecz nowomińskich stra-
żaków poczynił również jej długoletni prezes, 
obywatel ziemski, Filip Rodkiewicz. Istotnym 
etapem historii OSP okazała się czas pierw-

szej wojny światowej oraz odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Wtedy to strażacy 
uczestniczyli choćby w tworzeniu drużyn 
harcerskich na terenie miasta oraz rozbraja-
niu Niemów. Reprezentanci jednostki wzięli 
udział również w różnych akcjach Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Międzywojenny okres 
funkcjonowania straży przyniósł, poza reali-
zowaniem jej podstawowych funkcji, także 
liczne działania na rzecz miejskiej społecz-
ności. Przejawem tego było m.in. zorganizo-
wanie sekcji teatralnej oraz orkiestry dętej. 
Przedstawicieli OSP nie brakowało w czasie 
regionalnych i międzyregionalnych zawodów 
sportowych i zjazdów. W 1931 roku bardzo 
uroczyście obchodzono jubileusz pięćdzie-
sięciolecia istnienia straży pożarnej w mieście 
nad Srebrną. Z treścią wydanej wówczas pu-
blikacji można obecnie zapoznać się odwie-
dzając Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku 
Mazowieckim lub Muzeum Ziemi Mińskiej  
w Mińsku Mazowieckim. Okolicznościów-
ki prezentujące działalność formacji ujrzały 
światło dzienne również w latach 1956, 1971, 
1981 i 2006. Zauważmy też, że w pracach 
jednostki wyróżniała się drużyna kobieca. 
Przykładowo w 1935 roku przewodząca jej 
Irena Kusiówna przeprowadziła szkolenie  
z udzielania pierwszej pomocy. Dodajmy, że 
na wyposażeniu strażaków znajdowały się 
wówczas np. sikawkami ręcznymi i samocho-
dem z motopompą. 

Wybuch drugiej wojny światowej spowo-
dował, że niejeden ze strażaków został powo-
łany do wojska i udał się na front. Pozostali na 
miejscu podjęli natomiast bohaterską walkę  
z pożarami wybuchającymi wskutek bombar-
dowań. Po wkroczeniu Niemców do miasta 
nastąpiło samorzutne połączenie, oddzielnie 
dotąd istniejących straży (kolejowej, fabrycz-
nej przy zakładach Rudzkiego i OSP) w jedną 
całość pod wspólną komendą. Pomimo trud-
nych warunków materialnych i ciągłej niepew-
ności jutra członkowie nie opuszczali szere-
gów straży. Taktyka jej działalności polegała 
wówczas na tym aby jak najszybciej nieść 
pomoc mieszkańcom miasta i okolic, zaś gdy 
chodziło o mienie niemieckie opóźniać akcje 
pod różnymi pozorami. Regularnie obcho-
dzono też rocznice powstania straży, a nawet 
w jej siedzibie funkcjonował warsztat napra-

wy broni palnej. W obliczu wycofywania się 
z Mińska Mazowieckiego okupanta niemiec-
kiego wykradziono jemu samochód strażac-
ki. Warto bowiem zauważyć, że umykający  
z nadsrebrzańskiego grodu Niemcy posta-
nowili zabrać ze sobą sprzęt pożarniczy. 
Sierpień 1944 roku zaowocował nowym 
otwarciem w historii OSP. Pomimo znacz-
nych kłopotów sprzętowych szybko przystą-
piono do realizacji podstawowych jej zadań. 
Co więcej ponownie zaczęła ona odgrywać 
ważną rolę w życiu kulturalnym miasta. Orga-
nizowane przez nią imprezy, w tym koncerty 
orkiestry dętej przynosiły dochody wykorzy-
stywane następnie na cele statutowe. Powo-
jenne lata stanowiły dla mińskomazowieckiej 
jednostki czas reorganizacji. Zgodnie z od-
górnym zarządzeniem likwidacji uległ zarząd 
straży, który zastępowała odtąd jej komenda. 
Sytuacja ta utrzymała się do 1957 roku, gdy 
przywrócono działalność związku OSP. Po-
wołano też ośmioosobowe pogotowie zawo-
dowe. Wkrótce zostało ono przekształcone  
w Zawodową Straż Pożarną. Kolejne lata 
funkcjonowania jednostki to czas licznych 
akcji związanych z zapewnieniem bezpie-
czeństwa mieszkańcom miasta, powiatu, wo-
jewództwa. 

Wśród istotnych wydarzeń z jej kolejnych 
lat funkcjonowania można wymienić m.in. 
powołanie do życia Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, przystąpienie do Selektywnego 
Systemu Powiadamiania, zakup sprzętu, po-
moc w przygotowywaniu i przeprowadzaniu 
różnych imprez, ubieranie ołtarzy na świę-
ta kościelne, wyjazdy krajoznawcze, udział  
w zawodach sportowo – pożarniczych, pro-
wadzenie kroniki oraz realizowanie na terenie 
miasta różnorodnych pokazów. Wyróżniający 
się druhowie są odznaczani medalami pań-
stwowymi i strażackimi. Aktualnie mińsko-
mazowiecką OSP tworzy około siedemdzie-
siąt osób. Ponadto dwadzieścia należy do 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na czele 
jednostki stoi jej zarząd, którego prezesem 
jest Grzegorz Wojciechowski. Z bieżącym 
funkcjonowaniem straży można zapoznać się 
odwiedzając jej profil facebookowy. Historię 
formacji bardzo dobrze przybliża sala trady-
cji znajdująca się w Muzeum Ziemi Mińskiej  
w Mińsku Mazowieckim.  

Tomasz Adamczak, fot. z arch. UM MM

140 LAT Ochotniczej Straży Pożarnej
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5. edycja Budżetu Obywatelskiego 

   AKTUALNOŚCI

16 czerwca w sali konferencyjnej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej zorganizo-
wane zostało spotkanie informacyjne 
dla mieszkańców, które poprowadziła 
zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska.

Z zastępczynią skarbnika miasta Edytą 
Tchorzewską opowiadały o niuansach 
przygotowywania wniosków do Budżetu 
Obywatelskiego, o tym, na jakie zadania 
można je składać i jak przebiega proces 
oceny, a następnie głosowania. Jest to 
już 5. edycja tej formy partycypacji spo-
łecznej w Mińsku Mazowieckim. 

Wspólnie tworzymy przestrzeń miejską, 
aktywizując sąsiadów i znajomych, by 
w ramach głosowania zyskać na tyle 
wysoką pozycję wniosku w rankingu, 
żeby na dane zadanie przypadło finan-
sowanie z budżetu miasta. Tak właśnie 
zrealizowano np.: wymianę zniszczo-
nych płyt betonowych na nawierzchnię  
z kostki brukowej drogi wewnętrznej 
przy ul. Chełmońskiego, nawodnienie 
boiska trawiastego, plac zabaw przy 
SP nr 3, zakup mobilnego parkour park, 
centrum młodzieżowe „Międzyczas” czy 
rozbudowę monitoringu.

Zapraszamy zainteresowanych Budże-
tem Obywatelskim mieszkańców na 
kolejne spotkanie informacyjne, które 
odbędzie się 29 czerwca o godz.18.00 
w Sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Tym razem w poszerzonym 
gronie pracowników Urzędu Miasta, 
którzy odpowiedzą na pytania dotyczą-
ce tego, w jakim obszarze tematycznym 
można się poruszać, jaką lokalizację 
można uwzględnić we wniosku, jak wy-
gląda ich składanie od strony technicz-
nej, a później ocena i głosowanie.

Pozostajemy też do Państwa dyspozycji 
pod numerami telefonów:
- 25 759 53 64 – w sprawach związa-
nych z formalno-merytoryczną stroną 
wniosków,
- 25 759 53 97 – w sprawach technicz-
nych dotyczących elektronicznego skła-
dania wniosków i głosowania.

red. fot. z arch. UM MM
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AKTUALNOŚCI

17 czerwca w sali koncertowej im. Pio-
tra Skrzyneckiego w Miejskiej Szkole 
Artystycznej miała miejsce konferen-
cja prasowa, podczas której burmistrz 
Marcin Jakubowski zaprosił do zaan-
gażowania się w jubileuszowe wyda-
rzenie, jakim jest wspólne posadzenie 
z mieszkańcami 600 drzew w 600. 
rocznicę nadania praw miejskich Miń-
skowi Mazowieckiemu. 

To niezwykła akcja, w ramach któ-
rej mieszkańcy wspólnymi siłami zmie-
nią oblicze miasta, sadząc w miejskiej 
przestrzeni aż 600 drzew. W ten spo-
sób zatroszczą się o wspólne środowi-
sko i podarują miastu idealny prezent 
na jego 600. jubileusz. Do dyspozycji 
mieszkańców oddaliśmy innowacyjną 
na skalę kraju platformę, za pośrednic-
twem której można zakupić sadzonkę, 
nadać jej unikatowe imię lub dedykację, 
o czym podczas konferencji prasowej 
opowiedziała Karolina Pyrkosz z Fun-
dacji Naturalny Rozwój. Prezes fundacji 
wspomniała też o walorach platformy 
internetowej służącej nie tylko do wy-
boru lokalizacji, gatunku oraz zakupu 
sadzonki, ale jest tez przestrzenią edu-
kacyjną i rozrywkową.  

O pomyśle uczczenia jubileuszu 
miasta poprzez proekologiczne dzia-
łania mówił radny miejski Jerzy Mróz, 
pomysłodawca sadzenia 600 drzew za-
kupionych przez mieszkańców za stałe 
kwoty lub wylicytowanych tzw. „Drzew 
z historią”. Projekt realizowany jest przy 
współpracy z Zarządem Gospodarki Ko-
munalnej, którego pracownicy zarówno 
konsultowali lokalizacje dla  jubileuszo-
wych drzew, jak i zajmują się stricte pra-
cami związanymi z ich posadzeniem.

Zakup jubileuszowych drzew, licyta-
cje „Drzew z historią”, ciekawostki przy-
rodnicze oraz gry, konkursy i zabawy 
– to wszystko znajdziecie Państwo na 
stronie stronie www.600drzew.pl. 

Zapraszamy!

600 drzew na 600-lecie miasta

www.600drzew.pl

red. fot. z arch. UM MM
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INWESTYCJE

Już wkrótce zakończą się czynności 
odbiorowe budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej w ul. Zuzanny Małaszczyckiej. 
Inwestycja realizowana przez Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. 
z o.o. w Mińsku Mazowieckim zaspokoi 
potrzeby mieszkańców tej części mia-
sta w zakresie zbiorowego odprowa-
dzania ścieków. 

Z uwagi na specyfikę ukształtowania te-
renu względem istniejącej infrastruktury 
kanalizacyjnej wybudowana musiała być 
kanalizacja grawitacyjna z przepompow-
nią ścieków oraz kanalizacja tłoczna. 
Zakończone zostały roboty budowlano-
-montażowe sieci wraz z uruchomieniem 
przepompowni ścieków. Długość wybu-

1 czerwca burmistrz Marcin Jakubow-
ski podpisał umowę na budowę ulicy 
Huberta. Wykonawcą będzie firma Ro-
boty Drogowe i Brukarskie Mirosław 
Krysiuk. Zakończenie prac przewiduje 
się na koniec grudnia 2021 r. 

W ramach inwestycji zostanie wykonana 
sieć kanalizacji deszczowej oraz nowa 
nawierzchnia jezdni, parkingów, zjaz-
dów i chodników, nowe oznakowanie 
pionowe i poziome.

Wartość umowy  to 954 986,56 zł.

red. fot. z arch. UM MM

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Małaszczyckiej

dowanych przewodów wynosi 295,5 m 
sieci grawitacyjnej i 327,5 m sieci tłocz-
nej o łącznej wartości 339 651,74 zł. 
Wykonawcą robót wyłonionym w dro-
dze przetargu jest firma Energotel-Bis 
Joanna Taciak z Mrozów. 

Obecnie niemalże każda nierucho-
mość posiada już niezbędne dokumen-
ty wymagane do wykonania przyłącza 
kanalizacyjnego w celu podłączenia 
budynków mieszkalnych. Wykonywa-
nie przyłączy będzie możliwe od sierp-
nia 2021 r. po zakończeniu procedury 
zdawczo-odbiorczej przed organem 
nadzoru budowlanego.

PWiK Sp z o.o., fot. z arch. spółki

Budowa ul. Huberta – umowa podpisana
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W marcu 2021 r zawarto  umowę uży-
czenia pomiędzy Miastem Mińsk 
Mazowiecki a Zespołem Szkół nr 1  
im. Kazimierz Wielkiego w Mińsku 
Mazowieckim na użytkowanie działki  
z przeznaczeniem na realizację Centrum 
Sportów Miejskich. W maju  br. zawarto 
umowę z biurem projektowym SLO Sp. 
z o. o. Sp. k. z Krzysztoforzyc na opra-
cowanie dokumentacji projektowej dla 
budowy Centrum Sportów Miejskich. 

Centrum Sportów Miejskich

20 maja w hali sportowej ZS nr 1 bur-
mistrz Marcin Jakubowski oraz mar-
szałek Adam Struzik, członkini zarządu 
województwa mazowieckiego Elżbieta 
Lanc i członkini zarządu województwa 
mazowieckiego Janina Ewa Orzełow-
ska podpisali umowę na realizację za-
dania pn. Budowa drogi gminnej - od 
ul. A. Chróścielewskiego do ul. Kołbiel-
skiej  w ramach Instrumentu wsparcia 
zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa mazowieckiego.

Na mocy wspomnianej umowy 
Mińsk Mazowiecki otrzymał z Urzę-
du Marszałkowskiego dofinansowanie  
w kwocie 4 000 000 zł. Wybudowana 
zostanie droga od tzw. „wałki” do „starej 
50-tki”, co pozwoli odciążyć ruch koło-
wy na ul. Chróścielewskiego na odcinku 
od tunelu do skrzyżowania z DK50 (Kę-
dzierak).

red. fot. z arch. UM MM

Dofinansowanie z budżetu samorządu Mazowsza 
na budowę nowej drogi

W dniu 27 maja odbyło się pierwsze 
spotkanie burmistrza miasta Marcina  
Jakubowskiego wraz z pracownikami 
Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta 
oraz radnymi Piotrem Lichotą i Kamilem 
Ołdakiem oraz przedstawiciela Zespo-
łu Szkół nr 1 Adama Trześkowskiego 
i przedstawiciela Wydziału Inwestycji 
Starostwa Powiatowego Wincentego 
Bartnickiego w sprawie określenia wy-
tycznych do projektowania oraz przepro-

wadzenia wizji w terenie. Zaprojektowa-
ne zostanie Centrum Sportów Miejskich 
składające się z skateparku z elementami 
parkouru, pumptracku, boiska do koszy-
kówki z jednym koszem, placu do musz-
try i ćwiczeń dla klas wojskowych. 

Wydział inwestycji i Rozwoju Miasta
fot. z arch. UM MM
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Tydzień Bibliotek 
– Znajdziesz mnie 
w bibliotece!

Jest taki wyjątkowy tydzień w roku,  
w którym bibliotekarze przyjmują życze-
nia, a tematy związane z rolą i misją bi-
bliotek odżywają na nowo w rozmowach 
i sercach miłośników książki. Już po raz 
osiemnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich zorganizowało Tydzień Bibliotek 
- ogólnopolski program promocji czytel-
nictwa i bibliotek. Ma on na celu podkre-
ślanie roli bibliotek i czytania w poprawie 
jakości życia, edukacji oraz zwiększanie 
prestiżu zawodu bibliotekarza i zaintere-
sowania książką szerokich kręgów społe-
czeństwa. W tym roku Tydzień Bibliotek 
odbył się w dniach 8-15 maja.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 
odbyła się pod hasłem „Znajdziesz mnie 
w bibliotece”. Autorka hasła Marzena 
Przybysz, przedstawicielka Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich, opisuje 
wybrane wyrażenie tymi słowami: „to ha-
sło ma w sobie jakiś rodzaj intymności, 
osobistego przeżycia, wręcz w sposób 
naturalny przywołuje obrazy bohaterów 
książek, filmów, piosenek, którzy biegną 
w to jedno jedyne miejsce, gdzie mogą 
odnaleźć, spotkać przyjaciela, przyja-

ciółkę, gdzie czeka na nich ktoś ważny, 
najważniejszy w określonej chwili, może 
nawet przygoda albo miłość życia”.

Z okazji Tygodnia Bibliotek słup w holu 
biblioteki został ozdobiony specjalnymi 
tablicami, a na każdej z nich czytelnicy 
mogli kreatywnie wyrażać swoje myśli  
o naszej placówce. Na tablicach znaj-
dowały się różne „pomocnicze” pyta-
nia. Z czym kojarzy Ci się biblioteka? 
Jakie książki polecasz? – to tylko nie-
które z nich. Czytelnicy wykazali się 

inwencją i zaangażowaniem w ten pro-
jekt, sukcesywnie zapełniając tę pa-
miątkową przestrzeń. Każdy uczestnik 
w podziękowaniu otrzymywał „zieloną 
niespodziankę” w postaci sadzonki. Po-
nadto w tym szczególnym tygodniu roz-
dawaliśmy najmłodszym lizaki i balony,  
a w Oddziale dla Dzieci została przygo-
towana specjalna wystawa pod hasłem 
„Książki z okienka”. W czasie Tygodnia 
Bibliotek prężnie działało nasze studio 
internetowe „Między półkami”. Dla ma-
łych czytelników zaprezentowaliśmy on-
line teatrzyk Kamishibai „O panach pal-
cach”, a także prezentacje książkowych 
nowości. 

Dla starszych widzów, w ramach działa-
nia studia „Między półkami”, odbyło się 
spotkanie autorskie z Paulą Er, znako-
mitą pisarką i mieszkanką Mińska Ma-
zowieckiego. Książki jej autorstwa po-
ruszają bardzo trudne tematy, takie jak: 
przemoc domowa, syndrom DDA, uza-
leżnienia. Niewątpliwie skłaniają one do 
refleksji i dają nadzieję. Dotychczas uka-
zały się trzy powieści jej autorstwa: „Wol-
ność Jaskółki”, „Tam, gdzie milczą róże” 
oraz najnowsza – „Kształt dźwięku”.  
Z pewnością każda z nich zachwyci Was 
ciekawą i wzruszającą fabułą. Podczas 
spotkania w bibliotece rozmawialiśmy 
między innymi o wielkiej wartości, jaką 
jest przyjaźń, o sile niezbędnej do reali-
zacji marzeń, a także o urokach naszego 
miasta. Dziękujemy Pauli Er za przybycie 
i przemiłe spotkanie, a czytelnikom z ca-
łego serca polecamy relację ze spotkania 
na naszym kanale YouTube. 
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Światowy 
Dzień Bookcrossingu
15 czerwca z okazji Światowego Dnia 
Bookcrossingu na skwerze przy Pl. 
Kilińskiego stworzyliśmy stanowisko,  
w którym czytelnicy mogli wymienić się 
książkami: zostawić swoje przeczytane 
książki i zabrać ze sobą nowe tytuły, aby 
inny czytelnik mógł je przeczytać i znów 
puścić w obieg – zgodnie z ideą book-
crossingu zapoczątkowaną przez Rona 
Hornbaker’a. Działania  te mają na celu 
stworzenie przez czytelników swoistej 
globalnej biblioteki bez żadnych ram in-
stytucjonalnych, opłat i kart bibliotecz-
nych. Przypominamy, że w bibliotece na 
stałe (I piętro MBP) dostępna jest book-
crossingowa przestrzeń i zachęcamy do 
korzystania z niej.

Jeśli któraś z „uwolnionych” podczas 
naszych akcji książek wyjątkowo Was 
zachwyci, to macie szansę podzielić się 
swoimi wrażeniami z lektury na comie-
sięcznych spotkaniach „Klubu Czytel-
nika”. 

Bibliotekarze 
ratują kasztanowce
Jak co roku, wiosenną porą, biblioteka-
rze ruszają na ratunek mińskim kaszta-
nowcom. Wspólnie opieką otoczyliśmy 
drzewa przy skwerze na Pl. Kilińskiego. 
Dokonane przez nas lepowanie uchroni 

kasztanowce przed niebezpiecznym dla 
ich istnienia szrotówkiem kasztanow-
cowiaczkiem. Coroczna dbałość o te 
drzewa sprawia, że zachwycają nas one 
zielonymi liśćmi przez całe lato.

„Mama w Bibliotece” 
i balonowy Dzień Dziecka
Jest taki wiosenny dzień, kiedy każ-
da mama otrzymuje od swoich dzie-
ci mnóstwo całusów, ciepłych życzeń  

i upominków. Aby Dzień Matki stał się 
jeszcze bardziej wyjątkowy, biblioteka 
postanowiła włączyć się w świętowanie. 
26 maja na hasło „Mama w Bibliotece” 
czytelnicy otrzymywali od nas niespo-
dzianki – koszulki i ekologiczne torby. 
A ponieważ serdecznych słów nigdy 
dość, raz jeszcze życzymy każdej ma-
mie wszystkiego, co najlepsze!

Biblioteka pamiętała również o dzie-
ciach, które swoje święto obchodziły  
1 czerwca. Tegoroczny Dzień Dziecka 
obfitował w atrakcje. Biblioteka przygo-
towała zabawy, balony i książki. Miłym 
akcentem tego szczególnego święta 
była wystawa zdjęć, na których  mogli-
śmy zobaczyć, jak wyglądali pracow-
nicy naszej biblioteki w dzieciństwie. 
Tworzenie tej galerii sprawiło wielką fraj-
dę nam, pracownikom, i mamy nadzieję 
również Wam – oglądającym. 

Miasto w książce 
– literacki spacer 
po Mińsku Mazowieckim
13 czerwca biblioteka rozpoczęła cykl 
spacerów w ramach jubileuszu 600-le-
cia naszego miasta szlakiem świata 
literatury i ciekawostek związanych  
z Mińskiem Mazowieckim - mieście ro-
mansów, zbrodni, historycznych wyda-
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rzeń i słodkich lat dzieciństwa. Podczas 
niedzielnego spaceru dowiedzieliśmy 
się między innymi: jaki był powód wizy-
ty w Mińsku Stefana Żeromskiego i co 
robił u nas Zagłoba. Spacer rozpoczął 
się na Starym Rynku przy niedawno 
odsłoniętym pomniku Jana z Gościań-
czyc. Właśnie o tym miejscu wspomniał 
w „Panu Wołodyjowskim” Henryk Sien-
kiewicz. Podczas kolejnych literackich 
przystanków można też było dowiedzieć 
się wielu innych ciekawostek, nie tylko 
literackich.

Na zakończenie odbyło się spotkanie li-
terackie z Małgorzatą Gutowską–Adam-
czyk, która jest autorką bestsellerowej 
sagi  „Cukiernia pod Amorem” i choć 
nie mieszka już w Mińsku, wciąż nosi go  
w sobie. Warto dodać, że jesienią uka-
rze się jej najnowsza książka - kolejny 
tom serii „Osiedle Sielanka”. Następny 
spacer już w lipcu. Prosimy śledzić na-
szą stronę i profil na Facebooku. 

Biblioteka 
zmienia się dla Was
Nowa strona internetowa biblioteki jest 
już dostępna! Nasza wirtualna prze-
strzeń zyskała odmienioną szatę gra-
ficzną i rozbudowane funkcjonalności. 
Mamy nadzieję, że odtąd interneto-
wy kontakt z biblioteką będzie o wiele  
łatwiejszy i przyjemniejszy. Czytelnik  
w prosty sposób dotrze do informacji 
o organizowanych przez nas wydarze-
niach, a w nowoczesnym katalogu bez 
problemu odnajdzie idealną dla siebie 
lekturę. Zapraszamy pod adres: 

 
  
    
    
 

www.mbpmm.pl

tekst: Katarzyna Pskiet
fot. z arch. MBP 
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kula. – Warszawa : OIW, 2021
• Ryciak, Ula : Niemoralna. Kalina. – 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 
2021

• Ruiz Zafón, Carlos: Miasto z mgły. 
– Warszawa : Muza, 2021

• Stasiuk, Andrzej : Przewóz. – Wy-
danie I. - Wołowiec : Wydawnictwo 
Czarne, 2021 

Literatura dla dzieci
• Atkinson, Stuart : Przewodnik kotki 

po nocnym niebie.  – Warszawa : 
Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, 
2021

• Barbach, Szymon : Rymosmaki, 
czyli Co się gdzie je na świecie. – 
Wydanie I. - Warszawa: Wydawnic-
two Dwie Siostry, 2021

• Bednarek, Justyna : Zwierzątko do 
kochania. – Warszawa :  Wydawnic-
two „Nasza Księgarnia”, 2021

• Kucharska, Nikola : Rok na zamku. 
– Warszawa : Wydawnictwo „Nasza 
Księgarnia”, 2021

• Lallemand, Orianne: O wilku, któ-
ry poleciał w kosmos.- Wydanie 
pierwsze. – Gdańsk : Wydawnictwo 
Adamada, 2021

Biblioteka poleca

• McKay, Hilary: Wojna skowronków. 
– Wydanie I. – Warszawa : Wydaw-
nictwo Dwie Siostry, 2021

• McKenzie, Sophie: Sweetfreak. – 
Wydanie I. - Warszawa : YA!, 2021

• Witek, Rafał : Jestem dużym tatą, 
ale czasami udaję kota. – Wydanie 
I. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 
2021   

tekst: Anna Cudna 
MBP Mińsk Mazowiecki

KULTURA

Literatura dla dorosłych

• Papużanka, Zośka : Kąkol. – War-
szawa : Marginesy, 2021

• Hetman, Rafał : Izbica, Izbica. – Wy-
danie I. – Wołowiec : Wydawnictwo 
Czarne, 2021

• Holewiński, Wacław : Krew na rę-
kach moich. – Wydanie pierwsze. 
– Warszawa : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 2021

• Powers, Richard : Listowieść. – Wy-
danie I. -Warszawa : Wydawnictwo 
WAB, 2021

• Romanowiczowa, Zofia. – Szklana 
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Po wielomiesięcznej przerwie znów 
mogliśmy cieszyć się obecnością  
widzów na naszych wydarzeniach. 

Nie zaniechaliśmy jednak zupełnie 
działalności online. Jeszcze w kwietniu 
na Facebooku MDK można było zoba-
czyć i posłuchać mocnego hardcoro-
wo-punkowego uderzenia w wykonaniu 
powstałego w 2007 roku Backhand Slap. 
Aby złagodzić nieco emocje, wspólnie 
z Moniką Laskowską zaprosiliśmy na 
warsztaty tworzenia kosmetyków natu-
ralnych „wSPAniała skóra na wiosnę”. 
Uczestnicy mieli możliwość zamówienia 
produktów niezbędnych do samodziel-
nego wykonania 3 naturalnych kosme-
tyków: solno-kwiatowego deseru do 
kąpieli, peelingu do ciała i nawilżającej 
maseczki do twarzy. Podczas spotkania 
można było dowiedzieć się, jakie właści-
wości mają poszczególne składniki, jak 
je stosować i łączyć, aby otrzymać pie-
lęgnujące kosmetyki oraz jak prawidłowo 
dbać o skórę wiosną, żeby była jędrna  
i pełna blasku.

Wyjątkowy koncert miał miejsce na 
naszej scenie, gdzie Muzyka Końca Lata 
świętowała 10. rocznicę wydania płyty 
„PKP Anielina”. Album, który ukazał się  

9 maja 2011 roku, zwieńczył mińską trylo-
gię MKL o miłości i dorastaniu w mieście 
przy torach. Po latach funkcjonuje już jako 
zespołowy klasyk. Nostalgiczne teksty 

niesione przez muzykę inspirowaną indie 
rockiem, big bitem, ale też ludowym wal-
czykiem czy nawet muzyką z Karaibów 
złożyły się na oryginalną romantyczną 
opowieść, z jednej strony prostą, z dru-
giej osobną. Tytułowa stacja funkcjonuje 
tu jako symboliczne miejsce pożegnania 
z młodością, ale i z miastem. Na płycie 
znalazł się m.in. utwór „Dokąd”, który po-
zostaje największym przebojem grupy, 
ale też ceniony przez polonistów utwór 
„2001-2007”. Wszystkie 12 piosenek  
z krążka można słuchać cały czas na na-
szym FB i YT.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą 
się warsztaty genealogiczne online pro-
wadzone przez dr. Andrzeja Nowika. Da-
lej zgłębiamy tajniki genealogii, szukamy 
przodków i ustalamy rodzinne powiązania. 
W trzecim odcinku warsztatów zajmujemy 
się inskrypcjami nagrobnymi. Dr Andrzej 
Nowik wyjaśnia ich znaczenie dla badań 
genealogicznych, opowiada o związku na-
grobnych pomników z tradycjami rodzin-

nymi, odkrywa bazy danych z informa-
cjami o osobach pochowanych. Czwarte 
spotkanie z genealogią poświęcone jest 
poszukiwaniom w Urzędzie Stanu Cywil-
nego. Dowiadujemy się, jakie akta można 
znaleźć w USC, jak uzyskać odpisy i kopie 
dokumentów. Analizujemy bazy danych  
z informacjami o aktach stanu cywilnego. 

Piąta odsłona to poszukiwania infor-
macji w aktach własnościowych z archi-
wów państwowych. Badamy strukturę 
ksiąg hipotecznych i rodzaje zawartych 
w nich informacji. Analizujemy akta no-
tarialne pod kątem wyszukiwania w nich 
informacji genealogicznych. A w szóstym, 
ostatnim przed wakacjami odcinku, oce-
nimy przydatność akt ewidencji ludności 
z archiwów państwowych w badaniach 
genealogicznych. Przeanalizujemy dane 
z ksiąg ludności stałej i ksiąg meldunko-
wych jako uzupełnienie danych z ksiąg 
metrykalnych i akt stanu cywilnego.

Nareszcie z publicznością!
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Skoro było o pielęgnacji skóry, to 
przyszła pora na upiększanie. Podczas 
praktycznych warsztatów make-up’u, 
które poprowadziła Sylwia Sadoch, za-
równo osoby, które rozpoczynają swo-
ją przygodę z makijażem, jak i te, które 
chciały pogłębić swoją wiedzę i umiejęt-
ności, przyglądały się, jak krok po kroku 
wykonać piękny makijaż. 

„Paweł i Gaweł w jednym stali 
domu…” – któż z nas nie zna tego wier-
sza Aleksandra Fredry, tak samo jak  
i opowieści o psotnej małpie, która po-
stanowiła wziąć kąpiel. Wszyscy pamię-
tamy, że zarówno dla małpy, jak i dla 
dwójki niezgodnych sąsiadów zakończy-
ło się to potopem. Ale co było potem?  
I co by było, gdyby to właśnie przez wy-
bryki małpki przez dom zamieszkiwany 
przez spokojnego Pawła i rozbrykane-

go Gawła przeszła powódź? Ktoś to 
musi przecież posprzątać… Tak więc 
cała trójka, mimo wzajemnych niechęci, 
wspomagana przez właścicielkę owego 
domu, musi zakasać rękawy i wspólnie 
zabrać się do pracy, którą jednak ciężko 
nazwać zwyczajnym sprzątaniem. „W to 
mi graj!” – spektakl dla dzieci, który moż-
na było obejrzeć 16 maja, to opowieść 
o tym, że „jak ty komu, tak on tobie” 
oznacza odpłatę także za wyświadcza-
ną innym pomoc, że warto dać każdemu 
szansę, gdyż przy bliższym poznaniu 
może się okazać, że tak naprawdę wię-
cej nas łączy niż dzieli, a kiedy robi się 
coś wspólnie, nawet nieciekawe zadanie 
staje się dużo przyjemniejsze i łatwiejsze. 
Centralnym elementem spektaklu były 
bajki Fredry, Mickiewicza i Słowackiego, 
z których dziś tak samo jak i kiedyś płynie 
nauka dla młodego pokolenia, zaś zapre-
zentowanie ich w formie wpadających  
w ucho piosenek pomaga dzieciom lepiej 
zapamiętać wiersze i wypływające z nich 
morały.

Czy cokolwiek jest tym, czym nam 
się wydaje? Kiedy poznajemy świat, od-
krywamy kształty, kolory, faktury. Kształ-

tują nam się zmysły, przez których filtr 
postrzegamy później otoczenie. Przez 
kolejne lata obraz jest w nas utrwalany 

i przyporządkowywany danemu znacze-
niu raz na zawsze. Wzrok jest zmysłem, 
któremu najbardziej ufamy. Ciężko jest 
nas przekonać, że coś nie jest takie, jakie 
widzimy. Jesteśmy przekonani, że to, co 
widzimy, jest prawdziwe. Że oczy i mózg 
nie mogą się mylić. A co, kiedy zmienimy 
tą rzeczywistość? Oczy widzą coś, co nie 
jest tym, co podpowiada mózg. Co wte-
dy? Cykl fotografii Katarzyny Zawadzkiej 
powstał w bardzo nietypowym czasie,  
w czasie pandemii, kiedy wszyscy zo-
staliśmy odizolowani od świata. Kwiaty, 
owoce, warzywa pokazały wtedy swo-
je inne oblicze, które można oglądać  
w galerii MDK na wystawie „Zmysł po-
większenia”. 

Narażona na tysiące sprzecznych 
poleceń i informacji ze świata. Zadbana, 
piękna, modna – i smutna, i samotna. 
Spełniająca wszystkie oczekiwania świa-
ta, ale nigdy swoje. A do tego wszystkie-
go dochodzi dziecko. Czy modna pani 
rodzić powinna? W dobie kryzysu kli-
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matycznego? Czy to wypada? Co powie 
matka? I ile mogą trwać 3 minuty oczeki-
wania na wynik testu? Te dylematy pró-
bowała rozwiązać Katarzyna Kołeczek  
w trakcie spektaklu Klubu Komediowe-
go.

Stęsknieni bezpośredniego kontaktu 
i ciekawych zajęć poza domem i przed 
ekranem komputera są z pewnością 
najmłodsi. Dla nich MDK przygotował 
warsztaty Mały Jubiler, czyli biżuteria 

      KULTURA

i drobne formy ozdobne z półfabryka-
tów. Podczas zajęć z koralików i druci-
ków przy pomocy cążków trenowaliśmy 
sprawność manualną oraz poznawali-
śmy estetykę wykonywania drobnych 
form biżuteryjnych.

6 czerwca aktorka Monika Ma-
riotti zagościła na scenie MDK z mu-
zodramem „Moja Nina” - koncertem 
piosenek legendarnej Niny Simone 
- mistrzyni jazzu, bluesa i soulu, iko-

ny amerykańskiej muzyki, jednej z naj-
bardziej utalentowanych artystek XX 
wieku. Twórcy tego wydarzenia stwo-
rzyli muzyczną opowieść o skompli-
kowanym, pełnym napięć życiu legen-
darnej ciemnoskórej artystki. Wśród 
instrumentów rozbrzmiewały fortepian  
i kontrabas, ale też konga, balafon, 
djembe i harmonijki ustne. „Moja Nina” 
to muzyka afrykańska, jazz oraz zaanga-
żowana piosenka aktorska. Spektakl był 
połączeniem zaskakująco zaaranżowa-
nego recitalu, złożonego z utworów Niny 
Simone z różnych okresów jej twórczo-
ści z klasycznym monodramem opartym 
na adaptacji autobiograficznej powieści 
przetłumaczonej na potrzeby przedsta-
wienia przez Annę Warso. 

Sprzed sześciuset lat pochodzi naj-
starsza znana wzmianka o Mińsku Ma-
zowieckim, w której wymienione jest 
Mensko jako dobra ziemskie oraz jego 
mieszkaniec kmieć Grzegorz Siekyra. 
MDK zaprosił 12 czerwca na premie-
rę piątej części komiksu z serii „Kmieć 
Grzegorz” autorstwa Wojtka „Cihego” 
Cichonia i Artura Grzendy. Tym razem 
nasz bohater mierzy się z najsławniej-
szą pałacową legendą o czarnym psie 
budzącym postrach wśród mieszczan. 
Oprócz tego, podczas wyjątkowego 
happeningu, Kmieć Grzegorz na stałe 
wprowadził się do pałacu, a raczej na 
trawnik przed pałacem, gdzie stanęła 
jego podobizna – druga w Polsce figura 
postaci komiksowej. Kmieciowi towarzy-
szyła średniowieczna osada z garncar-
stwem, łucznictwem, modą, czerpanym 
papierem, kaligrafią i najprawdziwszymi 
podpłomykami. Komiks można nabyć  
w MDK oraz sklepie MDK na Allegro. 
Dostępna jest tam również płyta z ani-
macją o przygodach naszego dzielnego 
Kmiecia. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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Ubiegłoroczny piknik z okazji Dzień 
Dziecka z powodu pandemii nie mógł się 
odbyć. Tym bardziej chcieliśmy, aby te-
goroczny był wyjątkowy. W końcu w tym 
roku to święto przypadło w 600. urodziny 
miasta! 

Zaczęliśmy już o godz. 10:00 przed-
stawieniem muzycznym „Mistrzowie Malu-
chom – czyli jak Lutosławski ożywił wiersze 
Tuwima”. Dzieci z miejskich przedszkoli 
wzięły udział w quizie z pytaniami dotyczą-

KULTURA

cymi Mińska. Oglądały pokazy iluzji, mega 
baniek mydlanych oraz akrobatyczno-
-cyrkowe, brały udział w etiudzie pantomi-
micznej i warsztatach cyrkowych, a nawet  
w piłkarskich warsztatach freestylu. Do 
wierszy z tomu „Mińsk się śni” autorstwa 
Magdaleny Bernat Protaziuk powstały pio-
senki, które zaprezentowali Marcin Błą-
dziński & MUMA kwartet. O godz. 16:00 
licznie przybyłe dzieci mogły obejrzeć 
spektakl „Mama bohatera” – opowieść 

o relacji dziecka z rodzicem, o jej grani-
cach i cienkiej linii pomiędzy opiekuńczo-
ścią rodzica a niezależnością dziecka. No  
i wieczorem, coś na co czekały i młodsze,  
i starsze dzieci, czyli spotkanie z Viki Ga-
bor. Idolka nie zawiodła i zaprezentowała 
się z najlepszej wokalnej strony. Piknikowi 
towarzyszyło mnóstwo innych atrakcji: za-
bawy plenerowe, gry planszowe, szczudla-
rze. Partnerem pikniku była Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Piknik z okazji dnia dziecka
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„Projekt 600 – impresje malarskie”   
to wystawa podsumowująca projekt 
artystyczny zorganizowany przez Mu-
zeum Ziemi Mińskiej z okazji 600-le-
cia nadania praw miejskich Mińskowi 
Mazowieckiemu. Wernisaż miał miej-
sce w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
9 czerwca.

W wystawie udział wzięli: Beata Antoń-
czak, Tomasz Awdziejczyk, Hanna Ba-
bilońska, Jadwiga Bajorek, Marek Cha-
browski, Weronika Chłopik, Mirosław 
Chyliński, Anna Gibała, Małgorzata Kło-
szewska, Anna Kurdej, Beata Mironiuk-
-Gąsior, Kinga Nowicka, Roman Ruśplo, 
Tomasz Sadlej, Bartłomiej Szczepan-
kowski, Joanna Skwiecińska, Andrzej 
Sołtysiuk, Krzysztof Sokolovski, Barbara 
Stańczuk, Iwona Tomusiak, Tomasz No-
wak, Michał Eryk Rogala, Paulina Rogal-
ska, Krzysztof Rusiecki, Paweł Wąsow-
ski, Paweł Wocial, Sylwia Zabłocka.

Do projektu zostali zaproszeni twórcy 
artyści plastycy, jak i amatorzy, pasjo-
naci związani z Mińskiem Mazowieckim, 
którzy stanęli przed wyzwaniem zobra-
zowania odczuć, myśli i emocji związa-
nych z jubileuszem miasta. Kilkadziesiąt 
prac prezentowanych na rocznicowej 
wystawie podsumowuje realizację pro-
jektu w 2020 roku.

Główną ideą projektu było podkreślenie 
znaczenia i roli środowiska twórczego  
i twórcy jako jednostki. 

Projekt miał również na celu powiększe-
nie zbiorów muzealnych o dzieła jubile-
uszowe i do tego celu została powołana 

niezależna komisja, która oceniła ich 
wartość artystyczną i rynkową. W skład 
komisji weszły: Kaja Kant, Kamila Tu-
szyńska, Iwona Pleskot. 

Na wystawie znajdują się prace reali-
styczne, malarstwo abstrakcyjne, im-
presje, w których odbija się różnorod-
ność fascynacji ich twórców. Tworzą 
one malarską ekspozycję ilustrującą 
miasto wyobraźnią jej twórców. 

Partnerem wystawy jest Miejska Biblio-
teka Publiczna, w której wystawa zosta-
ła wyeksponowana. Aranżację wykonała 
Beata Sajewska - kurator wystawy, pra-
cownik MZM.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w projekcie, ukazując jak istotną 
rolę  odgrywa środowisko artystyczne  
w naszym mieście.

Wystawa potrwa do 9 września br.,  
a obejrzeć ją można w godzinach pracy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Beata Sajewska, fot. z arch. MZM



29  MIM / 2021 / MAJ/ CZERWIEC

          KULTURA

Z okazji 600. rocznicy nadania praw 
miejskich Mińskowi Mazowieckiemu 
Muzeum Ziemi Mińskiej przygotowa-
ło całoroczny projekt wystawienniczy 
prezentujący zbiory sześciu mińskich 
kolekcjonerów - „6 wielkich kolekcji  
z okazji 600-lecia Miasta Mińsk Mazo-
wiecki”. Ideą tego projektu jest pod-
sumowanie wieloletnich starań, które 
owocują bogatymi i wartościowymi 
kolekcjami. Jeszcze większą wartością 
jest determinacja i pasja ludzi, którzy 
w ten sposób podnoszą standardy kul-
turowe w naszym mieście. Mamy na-
dzieję, że w tej perspektywie odbiorą 
Państwo naszą propozycję i będzie 
ona zaczynem powstawania nowych 
kolekcji.

Zbieractwo znane jest człowiekowi 
od początków kształtowania się kultu-
ry i nie można przecenić roli kolekcjo-
nerstwa dla historii sztuki i cywilizacji. 
Przedmiotem tych działań są zarówno 
dzieła sztuki jak i przedmioty codzien-
nego użytku, które większości społe-
czeństwa wydają się nieinteresujące  
w danym czasie.

„Badacze tematu zauważają, że 
kolekcjonowane przedmioty zyskują 
specjalny status i zostają przesunięte  
z konsumpcyjnej strefy profanum do 
duchowej strefy sacrum. Oznacza to, że 
jeśli nawet początkowo ich funkcja była 

użyteczna i praktyczna, to 
stopniowo wytrąca się ona 
i skraca tylko do ogląda-
nia, podziwiania obiektu. 
Następuje w ten sposób 
transformacja zwyczaj-
nych przedmiotów w 
przedmioty otoczone kul-
tem…” – zauważa Iwona 
Pleskot,  historyk sztuki.

Pierwszą wystawę 
stanowi kolekcja "Pocz-
tówki z Mińska Mazo-
wieckiego z początków 
XX w.", na której pre-
zentowane są zbiory 
Janusza Kuligowskiego, 
jednego z najbardziej znanych mińskich 
kolekcjonerów. Pokazane są głównie 
najstarsze pocztówki jeszcze z Nowo-
mińska  sprzed 1905 roku i późniejsze 
z Mińska Mazowieckiego w ilości blisko 
100 sztuk. Warto podkreślić, że jest to 
niewielka część z całości zbioru kolek-
cjonera, która nie dotyczy jedynie sa-
mego Mińska Mazowieckiego. Podczas 
wernisażu Janusz Kuligowski w nie-
zwykle zajmujący sposób opowiedział  
o złotym czasie mińskiej pocztówki, o jej 
historii, ciekawostkach oraz o tej pasji  
z własnej perspektywy.

Zapraszamy do Muzeum Ziemi Miń-
skiej, gdzie można przeżyć niecodzien-
ną podróż sentymentalną po naszym 

mieście, ponieważ tło ekspozycji stano-
wią wielkoformatowe wydruki pocztó-
wek, w których fotograf w metafizyczny 
sposób zatrzymał chwile. 

Aranżację wystawy przygotowała 
Beata Sajewska. Wystawa potrwa do  
10 sierpnia br.

Kolejne wystawy z serii „6 wielkich 
kolekcji” odbędą się w dwumiesięcz-
nych segmentach w kolejności: „Rzeź-
ba” Paweł Wąsowski, „Art Deco” Ma-
riusz Żyła, „Porcelana” Iza Krzemińska, 
„Malarstwo” Mariusz Dzienio, „Grafika” 
Iwona Pleskot i Adam Łuczak.

Beata Sajewska, fot. z arch. MZM
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Przenieśmy się do świata dzieciństwa za sprawą wyjąt-
kowej książki "Mińsk mi się śni". Ten prezent dla dzieci 
na 600-lecie miasta powstał za sprawą Magdaleny Ber-
nat-Protaziuk, która napisała pełen humoru i ciekawo-
stek tom wierszy dla najmłodszych mińszczan. 

Tomik w prezencie od Muzeum Ziemi Mińskiej i sa-
morządu Miasta Mińsk Mazowiecki otrzymały dzieci ze 
szkół podstawowych w klasach 1-3, klasy zerowe oraz 
dzieci przedszkolne w wieku 5 lat, które uczęszczają do 
placówek w Mińsku Mazowieckim. 

- Miasto w wierszach staje się dostojne, malownicze  
i tajemnicze, a zarazem serdecznie bliskie. Nie ma w so-
bie nic z monotonii, za to wiele z piękna, które, wydobyte 
przez poetkę, zachwyca i rozbudza dziecięcą wyobraź-
nię - pisze o książce jeden z najwybitniejszych znawców 
literatury dziecięcej prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński. 
Ilustracje do tomu stworzyła Beata Sajewska, a wydawcą 
było Muzeum Ziemi Mińskiej. W czasie licznych spotkań 
autorskich w miejskich przedszkolach dzieci prezentują 
etiudy teatralne zainspirowane utworami z tomiku "Mińsk 
mi się śni". Małgorzata Lewandowska, Muma Kwartet 
& Marcin Błądziński stworzyli też do wierszy bajeczne 
piosenki, których można posłuchać, skanując kod QR  
w książce lub na stronie MZM. Zapraszamy także do 
obejrzenia teledysku promującego książkę. 

- Bardzo się cieszę, że do tego projektu udało się 
zaangażować tylu mińskich artystów - ilustratorów, mu-
zyków, filmowców - mówi autorka zbioru Magdalena 
Bernat-Protaziuk - To wspaniałe widzieć zainteresowa-
nie i wielką radość wśród dzieci otrzymujących książkę. 
Zachęcam do wspólnej rodzinnej lektury i odkrywania 
tajemnic naszego miasta!

Zaczytaj się w swym mieście jak w bajce...

Książka dostępna jest w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 16.                        Beata Sajewsja, fot. z arch. MZM

Najmłodsi mińszczanie w prezencie od mia-
sta dostali książki z wierszami „Mińsk mi się 
śni”. To kolejna akcja w ramach obchodów 
600-lecia Mińska Mazowieckiego.

Prezenty uczniom klas 0-3 rozdawała 15 
czerwca zastępczyni burmistrza Eliza Bu-
jalska z pomocą dyrektora Grzegorza Wy-
szogrodzkiego w Szkole Podstawowej nr 3 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. 
Piękne książki trafią w ręce najmłodszych 
uczniów ze szkół podstawowych oraz naj-
starszych grup przedszkolnych.

A prezent to wyjątkowo uroczy. W książ-
ce wydanej przez Muzeum Ziemi Mińskiej 
znalazły się wiersze mińszczanki Magda-
leny Bernat-Protaziuk dotyczące historii  
i legend miejskich. Są tam utwory o Annie 
Mińskiej czy rycerzu Janie z Gościańczyc, 
ale i o Michale Elwiro Andriollim czy Piotrze 
Skrzyneckim. Dzieci dowiedzą się, dlaczego 
panda jest symbolem mińskiej biblioteki i ja-
kie gwiazdy świecą w Alei Gwiazd Literatury. 
Wierszom towarzyszą ilustracje Beaty Sa-

jewskiej. W książce można znaleźć również 
tekst piosenki „Bajeczne miasto” do muzyki 
Małgorzaty Lewandowskiej. Wartością doda-
ną książki są bogate przypisy, z których moż-
na dowiedzieć się sporo o historii miasta, ale 
i wzbogacić słownictwo.

„Mińsk mi się śni” może oraz powinien być 
pretekstem do wielu rozmów z dziećmi 
podczas zajęć w szkole czy przedszkolu.  
Nauczyciele mogą wykorzystywać zawarte  
w publikacji teksty jako inspiracje do zajęć 
regionalnych.

Izabela Saganowska, fot. z arch. szkoły

Wyśniony Mińsk w prezencie
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8 i 9 czerwca upłynęły pod znakiem Olimpiady 
Przedszkoli. To wydarzenie rokrocznie wpisane 
jest w obchody Dnia Dziecka. W tym roku dodat-
kowo wraz z milusińskimi świętowaliśmy 600 lat 
naszego miasta. W trakcie dwudniowych zmagań 
przedszkoli publicznych, miejskich i prywatnych 
przez nasz obiekt przy ul. Budowlanej przeszło 
ponad trzysta osób (dzieci i opiekunów) stanowią-
cych delegację mińskich przedszkoli. 

Zabawa była przednia, konkurencje nie sprawi-
ły żadnych problemów (skoki w workach, slalomy  
z szarfami, rzuty piłką czy skoki w dal). Nawet kon-
kurencje dla opiekunek - jeden z najbardziej emo-
cjonujących momentów przedsięwzięcia - okaza-
ły się przysłowiową bułką z masłem. W tym roku  
impreza odbyła się na Stadionie Sportowym przy 
ul. Budowlanej. Plener wymagał pięknej pogody  
i taka właśnie była – słoneczna, cieplutka z leciutkim 
wiatrem. Na szczególne wyróżnienie w tym roku za-
pracowały Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (popu-
larna Dąbrówka) oraz przedszkole prywatne KLUB 
MALUCHA. Niezależnie od tego, czy przedszkolak 
był trzylatkiem czy sześciolatkiem, czy zajął pierw-
sze czy ostatnie miejsce, otrzymał piękny medal, 
który będzie zawsze przypominał o tym wspaniałym 
dniu. Jako organizator zawsze podkreślamy, iż te 
zawody to przede wszystkim integracja i zabawa.  

W przedsięwzięciu udział wzięli: Przedszkole Miej-
skie nr 3, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole 
przy SP nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, 
Przedszkole przy SP nr 3, Przedszkole przy SP nr 4, 
Przedszkole przy SP nr 5, Przedszkole Salezjańskie, 
Publiczne Przedszkole KLEKSIK, Publiczne Przed-
szkole KREDKA, Przedszkole PIMPUŚ, Przedszkole 
HAPPY KIDS, Przedszkole SPORTOWE MALUCHY, 
Przedszkole NASZA AKADEMIA, Przedszkole MALI 
GIGANCI, Przedszkole KLUB MALUCHA, Przed-
szkole DELFINEK.

oprac. na podst. mat. organizatorów, fot. z arch MOSiR

Olimpiada Przedszkoli
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23 maja na boiskach do siatkówki plażowej 
na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 
odbył się Turniej Siatkówki Plażowej Ma-
jówka na Piasku w kategorii mężczyzn. 

Do turnieju zapisało się 16 par, a finalnie 
wystąpiło 14 męskich zespołów z całego re-
gionu województwa mazowieckiego. Grano 
systemem brazylijskim na 16 drużyn, czyli 
do dwóch porażek. Mecze rozgrywano do 2 
wygranych setów do 15 pkt., a w przypad-
ku remisu tie-break do 11. Pierwsze gry były 
bardzo wyrównane i obfitowały w wiele cie-
kawych akcji. Sami zawodnicy oraz przybyli 
na obiekt kibice potwierdzili wysoki poziom 
turnieju. Piękna pogoda idealnie wpisała się 
w siatkarsko–plażowe zmagania. Ponad 6 
godzin intensywnej gry zwieńczono ogło-
szeniem zwycięzców. Pierwsze miejsce za-
jęła para Marcin Kuźniarski/Krzysztof Kalisz, 
która w finale pokonała parę Kamil Majewski/
Jakub Powałka. W meczu o trzecie miejsce 
górą byli Michał Szuba/Karol Kimszal, którzy 
pokonali Adriana Wieczorka i Nicolaasa Van 
Der Veera. Najlepsze drużyny otrzymały na-
grody, puchary oraz medale. 

Turniej w kategorii kobiet nie odbył się  
w pierwotnym terminie z powodu złych wa-
runków atmosferycznych i został przeniesio-
ny na 13 czerwca. 

Finałowym zwycięstwem odniesionym 
przez duet Karina Jakuć/Agnieszka Maka-
ruk zakończył się kobiecy turniej siatkówki 
plażowej. Na drugim miejscu uplasowały 
się Magdalena Lewandowska i Aleksandra 
Sikorska. Trzecią lokatę wywalczyły Paulina 
Kuźnia i Aleksandra Iwaniuk. Tuż za podium 
sklasyfikowano natomiast Zuzannę Kucińską 
i Magdalenę Kalbarę. Triumfatorki rywalizacji 
otrzymały pamiątkowe puchary oraz, podob-
nie jak pozostałe siatkarki z podium, oko-
licznościowe medale i nagrodę finansową. 
W turnieju uczestniczyły również Aleksandra 
Smuga i Claudia Wigebom oraz Aleksandra 
Feldo i Katarzyna Lisek. Sędziami sportowej 
imprezy byli Jacek Rudzki i Cezary Rudzki. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Mińsku Mazowieckim Spółka z o. o. 
wspólnie z Mińskomazowieckim Towarzy-
stwem Tenisowym byli organizatorami jed-
nej z najbardziej prestiżowych imprez za-
planowanych na 2021 rok, czyli Mistrzostw 
Mińska Mazowieckiego w tenisie ziemnym 
o Puchar Burmistrza Miasta Mińsk Mazo-
wiecki. Zawody były wpisane w uroczyste 
obchody 600-lecia nadania praw miejskich 
Mińskowi Mazowieckiemu.

W zawodach wzięło udział ponad 30 teni-
sistów z całego regionu, którzy grali syste-
mem pucharowym, zaczynając od najsłab-
szych w klasyfikacji. Rywalizacja rozpoczęła 
się 22 maja, natomiast w niedzielę, 30 maja, 
do pierwszego z półfinałów dotarli dwaj li-

Siatkówka plażowa kobiet i mężczyzn

derzy rankingów tenisowych ostatnich lat 
– Dariusz Kalinowski i Rafał Wiśniewski. 
Pojedynek rozstrzygnął na swoją korzyść 
Wiśniewski.

W drugim półfinale broniący tytułu mistrza 
z poprzedniego roku Tomasz Szyszkowski 
zmierzył się ze Stanem Forintonem – jednym 
z niewielu przedstawicieli młodego pokole-
nia tegorocznych zmagań, który jako mniej  
doświadczony nie dał rady Szyszkowskie-
mu, w związku z tym do finałowego boju sta-
nęli Rafał Wiśniewski i wspomniany Tomasz 
Szyszkowski. 

Początek pojedynku był dość wyrównany, 
ale z upływem czasu Szyszkowski uzyskiwał 
przewagę, aż w końcu wygrał 9-4. 

Podczas uroczystej dekoracji, której przewo-
dził burmistrz Marcin Jakubowski w asyście 
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jerze-
go Gryza, Prezesa Zarządu Spółki Roberta 
Smugi oraz przedstawiciela MMTT Macieja 
Żbikowskiego, do najlepszych trafiły cenne 
nagrody, a do Mistrza Miasta dodatkowo im-
ponujących rozmiarów puchar. 

Wyniki Mistrzostw Miasta:
1. Tomasz Szyszkowski
2. Rafał Wiśniewski
3. Dariusz Kalinowski i Stan Forinton
4. Dariusz Wojdak,  Ireneusz Wróblewski,  
Artur Kowalczyk, Jan Kielak

oprac. na podst. mat. organizatorów, fot. z arch. MOSiR

Zagrali o Puchar Burmistrza
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Po wręczeniu nagród Maciej Żbikowski  zło-
żył podziękowania na ręce burmistrza Marci-
na Jakubowskiego za pomoc przy organizacji 
turnieju.

URZĄD INFORMUJESPORT

Imprezą towarzyszącą Mistrzostwom Mia-
sta był Turniej dla dzieci rozegrany 23 maja, 
który został objęty honorowym patronatem 
Prezesa Zarządu Spółki Roberta Smugi. Do 

25 kwietnia w Rumii odbyły się Mistrzo-
stwa Polski w Duathlonie. Wystartowała 
w nich 6-osobowa reprezentacja KS Ba-
rakuda Mińsk Mazowiecki. 

To był bardzo udany start. Najważ-
niejsze osiągnięcie to zdobycie brą-
zowego medalu przez Karolinę Ła-
stowiecką w kategorii młodziczek. 
Karolina świetnie pojechała odcinek 
kolarski, doganiając na nim czołową 
grupę. Wyszła na prowadzenie i do-
piero na drugim odcinku biegowym 
musiała uznać wyższość rywalek. 

Pozostali zawodnicy klubu również wy-
padli bardzo dobrze, poprawiając swoje 
rekordy życiowe i pokazując, że przygo-
towania idą w dobrym kierunku. 

Wyniki
MŁODZIK 1,25 km - 5,6 km - 0,5 km
Karolina Łastowiecka – 3. miejsce, 18:37 
Anna Szylberg – 7. miejsce, 19:35
Martyna Żeberek - 10. miejsce, 20:29

JUNIOR MŁODSZY 2,5 km - 10,8 km - 1,25 
km
Przemysław Rojek – 27. miejsce, 34:02
Kacper Paździoch – 38. miejsce, 35:14
Mateusz Pióro – 54. miejsce, 40:27

Kolejne starty już niedługo. 15 maja klub 
zaczyna rywalizację w Pucharze Polski 
w triathlonie.

mat. KS Barakuda, fot. z arch. klubu

Brąz dla mińszczanki na mistrzostwach
w duathlonie

oprac. na podst. mat. organizatorów,  
fot. z arch. MOSiR

rywalizacji przystąpiła niespełna trzydziestka 
dzieci, która prezentowała swoje umiejętno-
ści w kategoriach: dzieci w wieku 9-10 lat 
oraz dzieci w wieku 11-13 lat z podziałem na 
początkujących oraz średniozaawansowa-
nych. Każdy z milusińskich otrzymał nagrodę, 
a najlepsze trójki w każdej z kategorii dodat-
kowo puchary. 

Wyniki Turnieju dla Dzieci:
kat. 9-10 lat:
1. Oskar Królak
2. Tymon Kielak
3. Wojtek Wiśniewski
kat. 11-13 lat średniozaawansowani: 
1. Janek Wiśniewski
2. Tymon Kowalczyk
3. Hubert Wiercioch
kat. 11-13 lat początkujący:
1. Oskar Królak 
2. Andrzej Bury
3. Wiktor Skoniecki 
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W dniach 14-16 maja we Włoszakowi-
cach koło Leszna odbyły się Mistrzo-
stwa Polski w Kickboxingu kadetów 
młodszych i starszych w Kick-Light 
oraz Juniorów w Light contact. 

Mistrzostwa zgromadziły blisko 600 
zawodników z całego kraju, a wśród 

Miński kickboxing nie zwalnia tempa

nich znalazło się 9 mińskich kickboxerów  
z Walhalla Fight Club. 

Do ścisłego finału po 3 wygranych 
walkach zakwalifikowała się Marika Mo-
relowska, która zdobyła wicemistrzo-
stwo Polski. Walka finałowa była bardzo 
wyrównana i wyczerpująca dla obu za-
wodniczek. Pozostali zawodnicy walczyli 

bardzo dzielnie, pokazując ducha walki 
i sportowe podejście do rywalizacji. Nie 
zabrakło radosnych chwil, jak i niestety 
gorzkich "łez" porażki.

Podsumowując, osobiście zawody 
uważam za udane, zwłaszcza, że były to 
rekordowe zawody pod względem ilościo-
wym. Jako trener jestem dumny z moich 
zawodników, pokazali wolę zwycięstwa  
i walczyli do końca. 

19 czerwca kolejny start na następnej 
ogólnopolskiej imprezie pod skrzydłami 
Polskiego Związku Kickboxingu - Grand 
Prix Polski w kickboxingu w Mińsku Ma-
zowieckim.

Klub dziekuje firmie przewozowej  
Jarcyk za bezpieczny i komfortowy prze-
jazd oraz władzom miasta Mińsk Mazo-
wiecki za wsparcie finansowe wyjazdu, 
a Powiatowi Mińskiemu za pomoc zawod-
nikom w przygotowaniu się do zawodów. 

mat. Klubu, Kamil Chłopik

W dniach 28-30 maja w Nowej Rudzie 
– Słupiec na Dolnym Śląsku odbyły się 
XXVIII Mistrzostwa Polski Juniorów Młod-
szych w Taekwon–Do ITF zorganizowane 
przez Polski Związek Taekwon-Do. 

Impreza zgromadziła na swoim star-
cie 382 zawodników z 48 klubów z całej 
Polski zrzeszonych w PZTKD.  W zawo-
dach wzięła udział 13-osobowa repre-
zentacja Mińskiego Klubu Sportowego 

Mińszczanie wracają z 11 medalami

TAEKWON-DO pod opieką Mistrza Jac-
ka Łuniewskiego VII DAN oraz Mateusza 
Radomskiego II DAN. Ponadto wśród 
sędziów zawodów znaleźli się: Karol 
Łuniewski IV DAN, Cezary Jackowski II 
DAN i Piotr Kuźmicz 1 KUP.

Mińszczanie spisali się znakomicie, 
zdobywając w sumie 11 medali: 3 złote, 
2 srebrne i 6 brązowych. Tytuły Mistrzyń 
Polski zdobyły: Helena Kędziora 1 KUP  
w konkurencji układów formalnych kobiet 

stopni 1 KUP – II DAN, Karolina Łuniew-
ska I DAN w walkach kobiet w kategorii 
do 50 kg oraz Natalia Kuć 3 KUP w konku-
rencji układów formalnych kobiet stopni 
6-2 KUP. Wicemistrzyniami Polski zosta-
ły: Karolina Łuniewska I DAN w konku-
rencji układów formalnych kobiet stopni  
1 KUP – II DAN oraz Wiktoria Owczarska  
2 KUP w konkurencji układów formal-
nych kobiet stopni 6-2 KUP. Brązo-
we medale Mistrzostw Polski zdobyli:  
Patryk Matejak 2 KUP i Maciej Połaski 5 
KUP w konkurencji układów formalnych 
mężczyzn stopni 6-2 KUP, Julia Michalik  
3 KUP w konkurencji układów formalnych 
kobiet stopni 6-2 KUP, Michał Branicki  
3 KUP w walkach mężczyzn w katego-
rii do 58 kg, Maciej Pieńkowski 3 KUP  
w walkach mężczyzn w kategorii do 
70 kg oraz Wiktoria Owczarska 2 KUP  
w walkach kobiet w kategorii do 46 kg.

Ponadto klub reprezentowali na za-
wodach, zdobywając punkty do klasy-
fikacji mistrzostw: Karol Misterkiewicz  
2 KUP, Piotr Zabiegliński 2 KUP, Wiktoria 
Szczepańska 4 KUP i Oliwia Więckow-
ska 6 KUP.

Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO 
zajął 1. miejsce w klasyfikacji medalowej  
i punktowej mistrzostw.

mat. MKS Taekwon-Do
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12 czerwca nasze miasto było gospoda-
rzem I Mistrzostw Polski Służb Mundu-
rowych w Brazylijskim Jiu Jitsu. Zawo-
dy były dedykowane przedstawicielom 
służb z całej Polski. Do rywalizacji na 
macie stawili się reprezentanci różnych 
formacji: policji, wojska, straży pożarnej 
i granicznej. Zawody były rozgrywane w 
dwóch formułach: kimona – GI i bez ki-
mon NO GI. 

Reprezentanci mińskiego Klubu Wal-
ki Grappler uzyskali następujące wyniki. 
Piotr Pióro okazał się najlepszy w 2 kate-
goriach: NO GI Master białe pasy - 85,5 
kg oraz w GI Master białe pasy - 88,3 kg. 
Jarosław Całka zdobył podwójny brąz 
w kategoriach: NO GI Master niebieskie 
pasy - 91,5 kg oraz GI Master niebieskie 
- 94,3 kg. 

Marcin Frankiewicz zdobył pierwsze 
miejsce na podium w kategorii NO GI 
Master brązowe/czarne pasy + 97,5 kg, 
a Wojtek Wocial uzyskał pierwszą lokatę 
w GI niebieskie pasy - 82,3 kg oraz brąz 
w NO GI niebieskie pasy - 85,5 kg. Błażej 
Mikulski uplasował się na trzeciej pozycji 
w kategorii NO GI białe pasy - 85,5 kg. 

Radosław Kubicki w kategorii GI niebie-
skie pasy – 76 kg zajął trzecią lokatę. 

W klasyfikacji drużynowej zawodnicy 
KW Grappler wywalczyli 4. miejsce. 

Impreza została zorganizowana przez 
MKS MMA TEAM i współfinansowana 
była ze środków Samorządu Wojewódz-

I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych

twa Mazowieckiego. Wydarzenie odbyło 
się pod patronatem Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskie-
go, Starosty Mińskiego Antoniego Jana 
Tarczyńskiego i Prezesa MOSiR Sp. z o.o. 
Roberta Smugi. 

oprac. na podst. mat. KW Grappler

5 czerwca Mińsko-Mazowiecki Klub 
Karate był organizatorem Mistrzostw 
Mazowsza w konkurencji KATA. Po-
mimo długiego weekendu i maratonu 
startów, zawodnicy dopisali.

Kata to bardzo ciekawe, specjal-
ne układy ćwiczeń, które wykonuje się  
w formie pokazu. W tym roku karatecy 
mogli powalczyć zarówno indywidual-
nie, jak i w kata synchronicznym, przy-
gotowanym przez trzyosobowe druży-

ny. Starty w zawodach są poprzedzone 
tygodniami ciężkich, pełnych skupienia  
i wysiłku ćwiczeń. 

W zawodach wzięło udział 122 karate-
ków z klubów działających na terenie Ma-
zowsza. Miński Klub jako członek Okrę-
gowego Związku Karate czynnie włącza 
się w organizację i udział w Mazowieckiej 
Lidze Karate, gdzie najmłodsi zawodni-
cy mogą rywalizować, pokonując tremę  
i pokazując poziom swojego wyszkolenia. 
Ukoronowaniem sezonu startowego jest 

fakt, że miński Klub zajął II miejsce dru-
żynowo, mimo że karatecy zaangażowani 
byli w organizację.
I miejsce Aleksandra Zęgota, 
II miejsce: Nina Bartnicka, Zofia Szewczyk, 
III miejsce: Daria Kwiatkowska, Aleksandra 
Najmrodzka.

Następny dzień także należał do bar-
dzo pracowitych. Końcówkę sezonu za-
wodniczego mińscy karatecy „uczcili”, 
startując w Otwartym Turnieju Józefowie. 
Oczywiście nie zawiedli, wrócili z medala-
mi, kolejnym bagażem ciekawych sporto-
wych doświadczeń i wrażeń. 
I miejsce: Nina Bartnicka, Sandra Kosiec, 
Daria Kwiatkowska,
III miejsce: Aleksandra Zęgota i Mikołaj 
Kwiatkowski.

Piękne i ważne jest to, że są praw-
dziwą drużyną – wspierają się, dopingują 
i nawzajem motywują. Wspólne godziny 
przepracowane na treningach i wzajemne 
motywowanie cementuje w nich niezwy-
kłe, godne podziwu wartości, jakimi są 
przyjaźń, braterstwo, niesamowity duch 
walki i pokorna, mądra niezłomność. 

oprac. na podst. mat. Klubu

Pracowity długi weekend u karateków
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UCHWAŁY RADY MIASTA Z 21 CZERWCA 2021r.:

• Uchwała Nr XXX.276.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Bur-
mistrza Miasta Mińsk Mazowiecki,

• Uchwała Nr XXX.277.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Miasta  Mińsk Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020,

• Uchwała Nr XXX.278.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Burmi-
strza Miasta Mińsk Mazowiecki z tytułu wykonania budżetu za rok 2020,

• Uchwała Nr XXX.279.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Mińsk Mazowiecki na rok 2021,

• Uchwała Nr XXX.280.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2030,

• Uchwała Nr XXX.281.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Mińsk Mazowiecki na 2021 rok,

• Uchwała Nr XXX.282.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regu-
laminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

• Uchwała Nr XXX.283.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
utworzenia Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, 

• Uchwała Nr XXX.284.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej 
ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne,

• Uchwała Nr XXX.285.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat 
abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty 
dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat,

• Uchwała Nr XXX.286.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego,

• Uchwała Nr XXX.287.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Mieście Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022,

• Uchwała Nr XXX.288.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalenda-
rzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,

• Uchwała Nr XXX.289.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego,

• Uchwała Nr XXX.290.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2118/27, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Romualda Traugutta.

Uchwały podjęte na sesji
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

Z PRAC RADY MIASTA

Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał znajdują się do wglądu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta:  

www.bip.minsk-maz.pl oraz w Biurze Rady Miasta, pok. 115 w Urzędzie Miasta.
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  Z PRAC RADY MIASTA

REZOLUCJA
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 29 maja 2021 r.
z okazji Jubileuszu 600-lecia Miasta Mińsk Mazowiecki

My, Radni VIII kadencji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, zgromadzeni na uroczystej sesji, reprezen-
tując wspólnotę samorządową miasta Mińsk Mazowiecki, niniejszą rezolucją pragniemy upamiętnić 
niezwykły jubileusz 600. rocznicy nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki. 

Ten przywilej lokacyjny w dniu 29 maja 1421 r. nadał osadzie książę mazowiecki Janusz I, rozpoczy-
nając tym samym historię Mińska Mazowieckiego jako nowego ośrodka miejskiego. 

Od 600 lat Mińsk Mazowiecki buduje swoją tożsamość historyczną, społeczną i gospodarczą, 
 czerpiąc z doświadczeń pokoleń. 

Świadomi wartości wielowiekowego dziedzictwa naszych poprzedników pragniemy wyrazić szacu-
nek i naszą głęboką wdzięczność wszystkim, którzy na przestrzeni tych lat swą pracą i zaangażowaniem 
przyczynili się do rozwoju oraz tworzenia dorobku naszej lokalnej ojczyzny.  

600 lat historii miasta to okres, który zobowiązuje wobec dokonań minionych pokoleń, ale tak-
że wobec wyzwań, jakie stawia teraźniejszość i  jakie przyniesie przyszłość, dlatego chcemy dbać  
o dorobek naszych poprzedników, pielęgnować go, pomnażać i strzec, nie szczędząc sił w pracy  
dla rozwoju naszego miasta. 

Deklarujemy otwartość na współpracę ze wszystkimi, dla których dobro Mińska Mazowieckiego jest 
najważniejsze. 

Niech ten wyjątkowy rok służy umacnianiu wzajemnych relacji, rozwojowi lokalnej demokracji oraz 
wzrostowi świadomości potrzeby wspólnej pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Miasta 
/-/ mgr Dariusz Kulma

 MIM / 2021 / MAJ/ CZERWIEC
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Mińsk Mazowiecki, 23 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mińsk Mazowiecki

Na podstawie  art. 17 pkt 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 oraz 46 ust. 1 pkt 1,  w związku  
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
zawiadamiam o  drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki, w granicach planu określonych w załączniku 
graficznym do uchwały Nr X.113.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mińsk Mazowiecki. Schemat granic projektu planu zamieszczono na zamieszczonym rysunku.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od  9 lipca 
2021 r. do 30 lipca 2021 r. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim pok. nr 116 oraz na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki (w zakładce „Gospodarka przestrzenna”). Dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 28 lipca 2021 r.  
o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim  przy  
ul. Józefa Piłsudskiego nr 1a  w Mińsku Mazowieckim. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona  
z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich  środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu   prze-
strzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na  środowisko należy składać:
1) w formie papierowej bądź drogą pocztową do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji  
3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 
2) w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl lub za pomocą platformy ePUAP, 
3) w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki,

Termin składania uwag upływa 13 sierpnia 2021 r. Wnoszący uwagę, w tym również w czasie dyskusji publicznej, zobowiązany jest podać: imię  
i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz  oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Dodatkowe informacje będą dostępne 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta Mińsk Mazowiecki: bip.minsk-maz.pl, na stronie miasta Miński Mazowiecki: www.minsk-
-maz.pl lub w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki pod numerem telefonu: 25 759 53 23 lub 25 759 
53 24.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane 
osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Więcej informacji związanych z wykonywaniem obowiązku, 
o którym mowa w art. 13 RODO uzyskacie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki w zakładce Gospodarka 
przestrzenna (www. bip.minsk-maz.pl).

Burmistrz Miasta
/-/ Marcin Jakubowski

URZĄD INFORMUJE

W 2020 roku PWiK w Mińsku Mazowiec-
kim dostarczyło mińszczanom 1,99 mln m3  

wody (wzrost o 1,1%) i odebrało 2,19 mln 
m3 ścieków (wzrost o 3,5%). Przedsiębior-
stwo wypracowało zysk w wysokości 1,33 
mln zł. Majątek Spółki – wartość aktywów 
wzrosła o 9,14 % do wysokości niemal  
80 mln zł.

Trwają największe w historii Spółki inwe-
stycje: modernizacja oczyszczalni ścieków  
i modernizacja SUW Kędzierak.  Inwestycje  
w 2020 r.  na łączną kwotę 11,43 mln zł  
w większości sfinansowano ze środków 
NFOŚiGW (6,5 mln zł). Wybudowano też 
3,21 km sieci wodociągowej  oraz 1,75 km 
kanalizacji sanitarnej m.in. w ulicach: 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich, Klonowej, w odcinku ul. 
Grochowskiej, Kolejowej i Królowej Jadwigi 
oraz  sieci spinającej ul. Chróścielewskiego 
z Kolejową.

W marcu 2021 r. Spółka podpisała  
z NFOŚiGW kolejną umowę na dodatkowe 
dofinansowanie w wysokości 9,87 mln zł.

Gratulacje dla władz Spółki oraz załogi za 
osiągnięte, mimo pandemii, świetne wyniki!

red. fot. z arch. UM MM

Podsumowanie wyników PWiK za 2020 rok
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