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Koniec wakacji to dobry czas na podsumowanie dzia-

łań roku jubileuszowego. Dziękujemy za Państwa obecność,  
komentarze, pochwały, ale także krytyczne uwagi związane  

z organizacją wydarzeń. Pozwalają nam one na lepsze zrozu-
mienie oczekiwań mieszkańców i podniesienie jakości naszej pra-

cy.  600 km na 600-lecie - to niezwykłe wyzwanie postawił przed sobą 
pan  Sebastian Reczek i w tydzień przebiegł dla miasta wspomniany dystans. 

Jesteśmy pełni podziwu dla tego wyczynu, ale równie wdzięczni kibicom za wsparcie biegacza. 
Postępy pana Sebastiana śledziliśmy w mediach społecznościowych. Na ostatniej prostej do biegu 
dołączyli burmistrz, radni i inni sprzymierzeńcy sportowca. Planując jubileusz, założyliśmy, że hasłem 
przewodnim będą RELACJE. Takie przedsięwzięcia urzeczywistniają nasze życzenia. Wspaniale 
było obserwować wspólną radość z sukcesu podczas zakończenia 600-kilometrowego biegu na 
600-lecie miasta. Na mecie pana Sebastiana witała duża grupa mieszkańców, rodzina, przyjaciele, 
koledzy, a wokół czuliśmy pozytywną energię spotkania. 

Hucznie obchodziliśmy imieniny Anny w tym roku. 26 lipca odsłoniliśmy pomnik Anny Mińskiej 
autorstwa rzeźbiarza Mateusza Sikory. Wydarzeniu towarzyszyły artystyczne działania performatyw-
ne i wspólne rapowanie utworu Kapeli Małego Stasia. Wszyscy goście spotkania otrzymali pamiąt-
kowy upominek i skosztowali pysznego imieninowego tortu. To była przyjemna część obchodów 
imieninowych. Jest jeszcze ta niemiła - fala krytyki w kierunku organizatorów dotycząca rzeźby Anny 
Mińskiej. Naturalne jest, że rzeźba nie musi podobać się wszystkim, jednak sposób wyrażania opinii 
przez mieszkańców bywa bardzo krzywdzący. Szanujemy odmienność gustów, rozumiemy różne 
preferencje, ale nie przyzwyczaimy się do obrażania i nie akceptujemy takiego komunikowania się.  
Z ust tegorocznej Gwiazdy Literatury pana Wiesława Myśliwskiego usłyszeliśmy: „Słowo tworzy świat”. 
Bądźmy wobec siebie krytyczni, ale szanujmy się. Stwarzajmy codziennie  lepszy świat.

Uczestniczycie Państwo w wydarzeniach jubileuszowych w naszym mieście. Nasi sąsiedzi na-
tomiast mają szansę poznania dziedzictwa kulturowego, społecznego, historycznego miasta dzięki 
projektowi „Mińsk na kółkach”. To cykl wyjazdowych warsztatów prowadzonych przez instytucje kul-
tury i sportu oraz mobilna, interaktywna wystawa, z którymi odwiedzamy okoliczne miejscowości. 
Dziękujemy za wzbogacenie programu projektu o warsztaty sportowe i muzyczne prowadzone 
przez pana Mariusza Szeląga, państwo Ewelinę i Marcina Frankiewiczów oraz Jacka Tomkiewicza. 
Działania w ramach tego projektu dają nam ogromną satysfakcję. Odwiedzający zaskoczeni są 
jakością i ilością przedsięwzięć reali-
zowanych w mieście.  Doceniają fakt, 
że na wystawie promujemy także dzie-
dzictwo całego powiatu oraz mówimy  
o ludziach, którzy dopiero wkraczają  na 
rynek sztuki.  

Trudno odnieść się do wszystkich 
wydarzeń jubileuszowych lipca i sierpnia. 
Zapraszam do lektury naszej gazety oraz 
relacji instytucji kultury i sportu. Znajdziecie 
tam Państwo szczegółowe opisy działań  
i fotografie dokumentujące wydarzenia. 

Wrzesień i początek października będą równie bogate w wydarzenia. Listopadowym Festiwa-
lem Skrzyneckiego zamkniemy program 600-lecia. Ale działania jubileuszowe będą kontynuowane 
do 29 maja 2022. W marcu zaprosimy na koncert Discovery & Movie połączony z pokazem filmo-
wym, którego gościem specjalnym będzie Krystyna Czubówna.  W planach mamy także otwarcie 
Skweru 600-lecia, gdzie zostanie umieszczony przestrzenny napis Mińsk Mazowiecki. 

Z nadzieją na możliwość spotkania czekamy na maj 2022 i wizyty partnerów z miast partner-
skich. Razem ze Studium Języków Obcych przygotujemy duże wydarzenie integrujące młodzież  
z naszego miasta i zagranicy. Uwieńczeniem jubileuszu będzie koncert symfoniczny, podczas któ-
rego nastąpi prawykonanie utworu na cześć miasta. O szczegółach wydarzeń będziemy Państwa 
informować na stronie internetowej miasta, w mediach społecznościowych i prasie. 

Bardzo dziękujemy za Państwa obecność na wydarzeniach jubileuszowych. Nieustannie za-
chęcamy do proponowania i organizowania swoich własnych pomysłów. Może jakiś łańcuch rąk 
oplecie nasze miasto? Może ktoś zainspirowany projektem 600 km na 600-lecie podejmie się innego 
wyzwania z sześćsetką w tle?  

Z serdecznymi pozdrowieniami 
Katarzyna Łaziuk

       SPIS TREŚCI
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo.

W połowie sierpnia, po długiej 
przerwie, miałem przyjemność 
spotkać się z Państwem w MSA 
na spotkaniu, podczas którego 
opowiedziałem o bieżących spra-
wach w mieście i naszych pla-
nach na nadchodzące miesiące 
i lata. Dziękuję za liczne pytania  
i uwagi, zarówno te zadawane na 
żywo, jak i te wcześniej przesłane 
na profilu miasta w social media. 

W sierpniu oficjalnie otworzy-
liśmy nowo wybudowane ulice 
Sikorskiego i Wolańskiego oraz roz-
poczęliśmy długo wyczekiwaną 
budowę ul. Huberta oraz łącznika 
ulic Mrozowskiej i Łąkowej (z 3-mi-
lionową dotacją od marszałka BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

woj. mazowieckiego). Na wielu 
miejskich ulicach, począwszy od 
centrum sukcesywnie w kierunku 
obrzeży, trwa wymiana nawierzch-
ni. Za wszelkie utrudnienia z tego 
wynikające przepraszamy, ale 
mam nadzieję, że wyższy komfort 
jazdy po wyremontowanych dro-
gach zrekompensuje Państwu krót-
kotrwałe niedogodności. 

Koniec wakacji to dla nas in-
tensywny czas przygotowań do 
rozpoczęcia roku szkolnego. Dzieci 
z Przedszkola Miejskiego nr 2 przy 
ul. Szkolnej czeka wyjątkowe wyda-
rzenie. W rok szkolny 2021/22 wejdą 
na salach w nowym budynku swo-
jego przedszkola. Ten nowoczesny 
i ekologiczny obiekt z trawnikiem 
na dachu powstał przy udziale 
środków europejskich. Przed nami 
jeszcze budowa placu zabaw,  
a po wyburzeniu starego budynku 
PM jeszcze szkolnego boiska. 

1 września rok szkolny rozpo-
czynamy w trybie stacjonarnym. 
Ciągłość nauki w  formie tradycyj-
nej zapewnić może tylko wysoki 
poziom wyszczepialności dzieci  
i młodzieży. Dlatego miasto podję-
ło decyzję o przygotowaniu punk-
tów szczepień w szkołach i prowa-

Marcin Jakubowski

dzi w tym kierunku przygotowania 
oraz rozmowy z placówkami me-
dycznymi. Zachęcam wszystkich 
Państwa do odpowiedzialnego 
podejścia do kwestii szczepień, 
ponieważ wysoki ich odsetek 
może nas uchronić przed kolejną 
falą śmiercionośnej pandemii.

15 września rusza głosowanie 
w bieżącej edycji Budżetu Oby-
watelskiego. To ogromna szansa 
na realizację pomysłów pocho-
dzących wprost od mieszkańców. 
Dotychczas zrealizowane projekty 
oraz nowe pomysły znajdą Pań-
stwo na www.minskmaz.budzet-
-obywatelski.org.

Ostatni weekend wakacji to 
moc pozytywnych wrażeń festi-
walu M4M, a za chwilę, bo już  
8 września, startujemy ze znanym 
wszystkim Festiwalem Himilsba-
cha. Nie zabraknie tradycyjnego 
„Monidła”, koncertów oraz wielkie-
go teatralnego finału. Serdecznie 
zapraszam!
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DZIEŃ PATRONA MIASTA
   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI

W tym roku ze względu na pan-
demię uroczystości miały trochę inną 
formą, ale na pewno nie mniej ważną, 
ponieważ mińska młodzież przyjęła  
z rąk biskupa Romualda Kamińskiego 
sakrament bierzmowania. Podczas uro-
czystości zebrani mieli nie lada okazję 
wysłuchać  koncertów dwóch chórów: 
„Schola  Cantorum Maximilianum” oraz 
„Vivo” z Publicznej Salezjańskiej Szkoły 
Podstawowej w Mińsku Mazowieckim. 

24 czerwca obchodziliśmy Dzień Patrona Miasta. 25 lat temu uchwałę o wybo-
rze patrona rada miasta przyjęła z inicjatywy ówczesnego burmistrza Zbigniewa  
Grzesiaka. Od tamtej pory społeczność Mińska Mazowieckiego co roku gromadzi 
się na wspólnej modlitwie i spotkaniach przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela. 

Warto wspomnieć, że chór „Vivo” jest 
jednym z chórów dziecięcych z całej 
Polski biorących udział w Chóralnym 
Projekcie Narodowego Forum Muzyki 
im. Witolda Lutosławskiego we Wrocła-
wiu – Akademia Chóralna. 

Okolicznościowe przemówienie wy-
głosił zastępca burmistrza Krzysztof 
Michalik, a odniósł się  w nim do związ-
ków samorządu z parafią. Radę Miasta 
Mińsk Mazowiecki z pocztem sztanda-
rowym reprezentowali  radni Tomasz 
Płochocki, Robert Ślusarczyk i Izabela 
Stolarczyk. Dziękujemy także uczniom 
Szkoły Podstawowej nr 6 za ich obec-
ność ze sztandarem.

Koniec uroczystości umilił wszyst-
kim słodki poczęstunek. (red.)
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AKTUALNOŚCI

We wtorek, 17 sierpnia, obchodziliśmy 
uroczyście 101. rocznicę Bitwy War-
szawskiej.

W okolicach Mińska Mazowieckie-
go rozegrał się końcowy epizod bitwy,  
a w jednym z najstarszych mińskich za-
bytków, kościele pod wezwaniem Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny, znaj-
duje się cudowny obraz Matki Boskiej 
Anielskiej zwanej Hallerowską. Przed 
tym wizerunkiem modlił się przed Bi-
twą Warszawską gen. Józef Haller, a 17 
sierpnia 1920 roku w towarzystwie nun-
cjusza apostolskiego Achillesa Rattiego, 
późniejszego papieża Piusa XI, dzięko-
wał za zwycięstwo nad bolszewikami. 

Podczas tegorocznych obchodów 
po uroczystej Mszy Świętej spotkaliśmy 
się z mieszkańcami na Placu Stary Ry-
nek przy Pomniku Niepodległości, gdzie 
w imieniu samorządu miasta głos zabra-
ła zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska. 
Pamięć o poległych w walkach za wol-
ność uczciliśmy salwą honorową, ape-
lem poległych oraz złożeniem kwiatów 
pod pomnikiem.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za 
obecność. (red.)

Bitwy Warszawskiej 

Metropolia warszawska to jeden z naj-
szybciej rozwijających się regionów  
Europy: ponad 3 mln mieszkańców,  
6 tys. km2, 70 gmin, 9 powiatów.

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa 
integruje mazowieckie gminy i powiaty 
okalające stolicę. Głównym celem sto-
warzyszenia jest wspieranie idei samo-
rządu terytorialnego oraz harmonijny 
rozwój społeczno-gospodarczy metro-
polii warszawskiej. 

https://sm.waw.pl/
https://www.facebook.com/Stowarzy-
szenieMetropoliaWarszawa

Burmistrz Marcin Jakubowski z nową funkcją
9 sierpnia walne zebranie Stowarzyszenia Metropolia Warszawa wybrało Marcina Jakubowskiego, burmistrza Mińska Mazo-
wieckiego, na funkcję skarbnika stowarzy-

101. rocznica

fot. z arch. UM MM
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   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI

100 lat temu, 21 czerwca 1921 roku, 
po latach wojennych trudów walk  
o wschodnie granice Rzeczypospolitej 
przybył do Mińska Mazowieckiego na 
stały garnizon 7. Pułk Ułanów Lubel-
skich. Wcześniej, w  marcu 1921 roku, 
Marszałek Józef Piłsudski odznaczył 
pułk orderem Virtuti Militari. 

Dzięki projektowi „Rewia Kawalerii” 
realizowanemu z tej okazji przez Biuro 
Programu “Niepodległa” i Muzeum Zie-
mi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim pod 
patronatem Ministra Obrony Narodowej 
Mariusza Błaszczaka oraz przy wsparciu 
Polskiej Fundacji Narodowej i Wojsko-
wego Instytutu Wydawniczego  miesz-
kańcy Mińska Mazowieckiego stali się 
świadkami uroczystości związanych  
z 100. rocznicą przybycia 7. PUL do na-
szego miasta. Realizatorem tego projek-
tu było Towarzystwo Pamięci 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego w Mińsku Mazowiec-
kim, które już od 32 lat jest kontynuato-
rem pamięci, tradycji i barw tej jednostki 
polskiej kawalerii. 

Uroczystości pułkowe rozpoczęły się  
19 czerwca w Muzeum Ziemi Mińskiej 
Dział 7. Pułku Ułanów Lubelskich (willa 
dr. Huberta), gdzie ułani przy ognisku 
opowiadali mieszkańcom historie zwią-
zane z  pułkiem, a przy akompaniamen-
cie gitary śpiewano pieśni kawaleryj-
skie. Główne uroczystości odbyły się 
20 czerwca. Po Mszy Św. Odprawionej  
w kościele pw. NNMP goście honorowi, 
mieszkańcy, poczty sztandarowe oraz 
grupy rekonstrukcyjne przemaszerowa-
li do dawnych koszar 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich, gdzie aktualnie mieszczą 
się jednostki Żandarmerii Wojskowej. 
Wcześniej kawaleria w sile 37 koni  

100. rocznica przybycia 

7. Pułku Ułanów Lubelskich 
do Mińska Mazowieckiego

i spieszona kawaleria w sile 15 ułanów 
przeszły przez park miejski na miejsce 
zbiórki, wywołując zachwyt odpoczy-
wających tam mińszczan. Samochód 
Ursus, działon armaty Bofors (3 konie)  
i powóz (2 konie) pojechały wygodniej-
szą drogą asfaltową. Po dotarciu do 
budynku dowództwa, gdzie także przed 
wojną urzędował dowódca 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich, nastąpiło uroczy-
ste przywitanie pocztu sztandarowego. 
Meldunek dowódcy pocztu rotmistrza 
Konowrockiego przyjął dowódca Od-
działu Specjalnego Żandarmerii Wojsko-
wej ppłk Arkadiusz Wojtaczka i dowód-
ca 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej 
ppłk Maciej Bańkowski. 

Po przemówieniach gości honoro-
wych dowódca uroczystości wydał roz-
kaz do defilady, która zakończyła część 
oficjalną. Plac został oddany w ręce pre-
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zesa Towarzystwa Pamięci 7. Pułku Uła-
nów Lubelskich Zenona Duszczyka. Na 
początek zaprezentował się Szwadron-
Kawalerii Wojska Polskiego z musztrą 
paradną oraz władaniem szablą i lancą. 

Ułani zaprezentowali cięcia szablą  
i najazdy z lancą na pozorniki. Następ-
nie na placu pojawili się kaskaderzy  
z grupy Sunt Bros z pokazem „dżygitki”. 
Ta część szczególnie przypadła do gu-
stu widzom, ponieważ jest bardzo emo-
cjonująca i efektowna.  Na koniec czę-
ści rekonstrukcyjnej zaprezentował się  
7. PUL w pokazach działoczynów z ar-
matą Bofors oraz spieszonego plutonu 
kawalerii. W doskwierającym upale ułani 
zaprezentowali umiejętności, które mu-
sieli posiadać wszyscy kawalerzyści. 
Pokaz strzelania z armaty bardzo po-
dobał się młodszej części publiczności 
- dużo dymu i huku. 

Kiedy z pola zeszli ostatni rekon-
struktorzy, wkroczyli na nie współcześni 
ułani z kawalerii

Powietrznej, by pokazać ciągłość 
tradycji Wojska Polskiego. W hukach 
wystrzałów i wybuchu granatów zapre-
zentowali swoje umiejętności w walce. 
Po nich na pole wjechali samochodami 
żołnierze z Żandarmerii Wojskowej, pre-
zentując ochronę lub odbijanie

więźniów. 

oprac. na podst. informacj organizatorów
fot. Leszek Siporski i z arch. UM MM

rysumek z plakatu Wojciecha Korkucia
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1 sierpnia 1944 r. obchodziliśmy 77. 
rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego. Ten heroiczny zryw nie 
pozostał bez w echa wśród mieszkań-
ców Mińska Mazowieckiego. Jedni  
patrzyli na płonącą stolicę, inni walczyli 
z bronią w ręku czy pomagali rannym.             
       
Gwoli wspomnienia rzecz o mińszczani-
nie z wyboru, warszawiaku z urodzenia 
Tadeuszu Bronisławie Wegnerze. Nazna-
czony doświadczeniami II wojny świa-
towej należał do pokolenia Kolumbów. 
Zanim wraz z wojną przyszła dorosłość, 
uczył się w Seminarium i Liceum Ogól-
nokształcącym Matematyczno-Fizyczne-
go Stowarzyszenia Dyrektorów Polskich 
Szkół Średnich Państwowych i Samo-
rządowych w Warszawie. W roku szkol-
nym 1940/41 rozpoczął studia na tajnych 
kompletach Politechniki Warszawskiej  
i Kursach Rysunku Technicznego St. Le-
sinowskiego. Wraz z rodziną mieszkał na 
warszawskiej Woli. Rodzina matki Kazi-
miery z d. Waligórskiej pochodziła z Wę-
gier, rodzina ojca Anastazego mieszkała 
w Warszawie. Tadeusz miał starszych 
braci: Eugeniusza, Edmunda, Czesława  
i siostrę Anastazję. 

Kiedy wybuchła wojna, bracia znaleźli 
się w konspiracji. W latach 1939-1944, 
używając pseudonimów Kruk lub 1823, 
Tadeusz został członkiem Narodowej Or-
ganizacji Wojskowej, a potem Armii Krajo-
wej. W czasie Powstania Warszawskiego 
w stopniu podchorążego walczył na Woli, 
potem na Starym Mieście. 1 sierpnia był 
w oddziale zgrupowania Paweł - batalion 
NOWAK Antoni 2, kompania Anna - II 
pluton, a od 7 sierpnia 1944 r. w Grupie 
Północ - zgrupowanie Róg -  batalion 
Gustaw - kompania Anna - II pluton. Na 
Starówce 27 sierpnia został ciężko ranny: 
Na parterze, w kuchni, leżał m. in. „Kruk” 
ranny 27 sierpnia na podwórzu tejże ka-
miennicy [ul. Kilińskiego 3]. Kiedy powra-
cał ze służby na kwaterę, rozerwał się tuż 
koło niego pocisk z granatnika i „Kruk” 
dostał blisko 40 odłamków w głowę, 
plecy, ręce i nogi. Dr „Morwa” [Tadeusz 
Pogórski] usunął mu część tych odłam-
ków (…) Przeniosłyśmy go na Długą 7 
do bramy [Janina Garncarczyk i Janina 
Gruszczyńska]. Sanitariuszki uratowały 
go przed spaleniem w płonącym szpita-
liku batalionowym. Potem cudem ocalał 
przed bestialskim mordem rannych na 
Długiej [zamordowano 430 osób]. Z cy-
wilami dotarł do Pruszkowa, a następnie 

do szpitala w Komorowie. Długo leczył 
rany, część odłamków – jak ten oddalony 
kilka milimetrów od serca, nosił w ciele 
do końca życia. Do końca życia nosił też  
w sercu pamięć o narzeczonej Fran-ciszce 
Tuszko - Hance, poznanej podczas pracy  
w Zakładach Philipsa. W 1943 r. wpro-
wadził ją do konspiracji, a 13 sierpnia 
1944 r. żegnał, gdy łączniczka umierała 
na jego rękach. Paradoksalnie jej śmierć 
ocaliła mu życie, gdyż, porządkując dro-
biazgi Hanki, siedział na tapczanie, pod-
czas, gdy koledzy oglądali zdobyty czołg. 
Czołg z ul. Kilińskiego okazał się śmiertel-
ną pułapką dla ponad 300 osób. Wiszący 
na ścianie mieszkania portret Franciszki 
towarzyszył Tadeuszowi przez całe życie. 

W marcu 1945 r. nie w pełni jeszcze zdro-
wy Tadeusz Wegner przyjechał do Mińska 
Mazowieckiego, gdzie z rodziną mieszka-
ła siostra Anastazja Wanda Kłos. 1 wrze-
śnia 1945 r. rozpoczął pracę w Publicz-
nej Szkole Powszechnej w Stojadłach, 
uzupełnił kwalifikacje pedagogiczne,  
a w 1966 r. ukończył Studium Nauczyciel-
skie o kierunku matematycznym. Od roku 
szkolnego 1950/51 pracował w Męskim 
Technikum Mechanicznym i Średniej 
Szkole Rzemiosł Budowlanych w Mińsku, 
a od 1951 r. również w Metalowej ZSZ. 
W latach 1959-1967 Tadeusz Wegner 
był kierownikiem Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. H. Sawickiej. Od 1968 r. uczył 
matematyki w Szkole dla Pracujących 

przy ZNTK, następnie został z-cą dyrek-
tora w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.  
W latach 80. XX w. odszedł na emeryturę, 
ale pracował jeszcze w Mechaniku jako 
wychowawca świetlicy. Choć uczył trud-
nego przedmiotu – matematyki, potrafił 
zainteresować uczniów, którzy dobrze go 
wspominają. Jednym z nich jest pisarka 
Małgorzata Gutowska-Adamczyk. Tak-
że rodzice i nauczyciele zachowali o nim 
miłą pamięć. 

Na emeryturze sympatycznego, starsze-
go pana w ciemnych okularach można 
było spotkać w okolicach ul. Dąbrów-
ki, gdzie mieszkał. Robił zakupy i dbał  
o gospodarstwo domowe, które wspólnie 
z żoną prowadził ponad 50 lat. W 1946 
r. ożenił się z absolwentką Konserwa-
-torium Muzycznego w Warszawie, na-
uczycielką śpiewu Jolantą Heleną Kozie-
rowską. Małżonkowie pracowali razem 
w szkole w Stojadłach i w SP nr 4. Ich 
oczkiem w głowie był jedyny syn Jacek 
(1950-2001), lekarz chirurg i urolog. 

Bracia Wegner często gościli u siostry 
Anastazji Kłos w Mińsku. Wanda Izabela 
Rombel – siostrzenica, pamięta ich zaj-
mujące opowieści o konspiracji i powsta-
niu. Zdarzało się, że besztali najmłod-
szego Tadeusza za zbytnią młodzieńczą 
brawurę podczas walk. Zapamiętała 
wujków jako wspaniałych, oddanych oj-
czyźnie ludzi, którzy, mimo poniesionych 
kosztów - Czesław stracił oko, Tadeusz 
ciężko ranny, Edmund w obozie, nie kwe-
stionowali sensu walk. Tadeusz Wegner 
swoimi przeżyciami chętnie dzielił się  
z młodzieżą mińskich szkół, m. in. był czę-
stym gościem lekcji I. Rombel w SP nr 1.  
Aktywnie udzielał się w środowisku kom-
batanckim byłych powstańców. Czynnie 
uczestniczył w powstawaniu monografii 
Roberta Bie-leckiego Gustaw – Harnaś 
dwa powstańcze bataliony - opowiadają-
cej m. in. o jego losach. Za pracę zawo-
dową, społeczną oraz czyn zbrojny został 
odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Warszaw-
skim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem 
Walecznych, Medalem za Warszawę.   

Tadeusz Wegner zmarł 20 marca 1999 r., 
spoczął obok żony (zm. 13 X 1998 r.) na 
mińskim cmentarzu komunalnym. 26 lipca 
2021 r. minęła 100. rocznica jego urodzin. 

dr  Lilla Kłos, fot. z arch ZSZ nr 2 
(Tadeusz Wegner, na zdjęciu z prawej)

   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI

100. rocznica urodzin 

śp. Tadeusza Wegnera
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AKTUALNOŚCI

27 czerwca o godz. 10:00 mińszczanin  
Sebastian Reczek wystartował, by 
przebiec jubileuszowe 600 km dla 
uczczenia 600. rocznicy nadania praw 
miejskich Mińskowi Mazowieckiemu. 

„Od Menska do Mińska” - idea tego 
biegu zrodziła się rok temu, a przyszedł 
czas, by zrealizować ją właśnie teraz, 
gdy nasze miasto obchodzi taki piękny 
jubileusz. Patronat honorowy nad wy-
darzeniem objął burmistrz Marcin Jaku-
bowski, a wsparcie dla sportowca za-
pewniły Urząd Miasta i Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. 

(red.), fot. z arch. Sebastiana Reczka

600 km na 600-lecie miasta

Dzień 
Niepodległości 
Ukrainy
Jak wiecie, wśród miast partnerskich 
Mińska Mazowieckiego jest też Boro-
dianka na Ukrainie.

24 sierpnia to Dzień Niepodległości 
Ukrainy. W tym roku święto to obcho-
dzone jest w sposób szczególny, ponie-
waż przypada w 30. rocznicę uchwale-
nia Deklaracji Niepodległości Ukrainy. 

Naszym przyjaciołom Ukraińcom, 
zwłaszcza z Borodianki, życzymy szczę-
ścia, pomyślności, wielu przyjaciół i so-
juszników. (red.)

Sebastian Reczek trasę podzielił na eta-
py i na każdym z nich dołączali do niego 
chętni biegacze czy rowerzyści. Wiele 
osób zaoferowało zorganizowanie po-
siłków, przekąsek dietetycznych, wody 
czy wsparło ciepłym słowem. Wszak 
Sebastian musiał skupić się na strategii  
i rozłożeniu sił na kolejne etapy. 

Sebastian Reczek swój 600-kilometro-
wy bieg zakończył 4 lipca w tym samym 
miejscu, gdzie do rozpoczął – przed 
Urzędem Miasta. Gratulujemy niesa-
mowitego pomysłu i świetnej kondycji!  
Z całego serca dziękujemy za taką for-
mę czczenia 600-lecia naszego miasta. 
Powodzenia na kolejnych szlakach!
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Sukces mińszczanki 
w Birmingham!
Praca Pauliny Rogalskiej, mieszkanki 
Mińska Mazowieckiego, zajęła pierw-
sze miejsce w międzynarodowym kon-
kursie patchworku i sztuki tekstylnej 
The Festival of Quilts w Birmingham  
w Wielkiej Brytanii. 

Na konkurs nadesłano prace z całego 
świata i zgłaszano je w różnych katego-
riach tematycznych. Praca pani Pauliny 
zwyciężyła w kategorii Quilt Creations, 
czyli przestrzennych obiektów wykona-
nych techniką patchworku. Jest to naj-
większa tego typu impreza w Europie  
i jedna z największych na świecie. 

Gratulujemy i cieszymy się ze wspaniałej 
promocji talentów mińszczan! (red.)

fot. P. Rogalska

18 sierpnia w Urzędzie Miasta Mińsk 
Mazowiecki odbyło się spotkanie w ra-
mach „Punktu Informacyjnego Fundu-
szy Europejskich”. 

Zaproszona ekspertka udzielała infor-
macji w zakresie: 
- wskazania narzędzi do wyszukania in-
ternetowych baz projektów; 
- Funduszy Europejskich, poszczegól-
nych Programów i Działań oraz progra-
mów zarządzanych centralnie przez Ko-
misję Europejską (m.in. Horyzont 2020, 
COSME, LIFE, ERASMUS, CEF); 
- przygotowania wniosku o wsparcie;
- realizacji i rozliczenia projektu;
- systemu wdrażania bądź zakwalifiko-
wania pomysłu na projekt do konkret-
nego Priorytetu/Działania w Programie 
finansowanym z FE;
- możliwości udziału w realizowanych 
przez innych beneficjentów, projektach 
współfinansowanych z FE. 

W trakcie spotkania istniała możliwość 
zadawania pytań dotyczących aktual-
nych naborów wniosków w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Mazowieckiego oraz Kra-
jowych Programów Operacyjnych. 

25 sierpnia odbyło się drugie spotkanie 
pn. „Fundusze Europejskie na założe-
nie i rozwój działalności gospodarczej" 
w ramach Punktu Informacyjnego Fun-
duszy Europejskich. 

Celem spotkania informacyjnego było 
przekazanie uczestnikom ogólnych in-
formacji na temat aktualnych naborów 
wniosków na założenie i rozwój dzia-
łalności gospodarczej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego oraz Kra-
jowych Programów Operacyjnych.  

W trakcie spotkania zostały omówione 
następujące zagadnienia: informacje na 
temat Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich (PIFE), możli-
wości wsparcia na założenie i rozwój 
działalności gospodarczej, wsparcie 
innowacyjnego pomysłu, możliwości 
otrzymania dofinansowania na działal-
ność innowacyjną oraz wprowadzenie 
do Perspektywy Finansowej 2021 – 
2027. 

Na koniec spotkania uczestnicy mieli 
możliwość zadawania pytań oraz sko-
rzystania z konsultacji indywidualnej.

Spotkanie w ramach 
„Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich” 
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AKTUALNOŚCI

26 lipca, kiedy obchodzi się imieni-
ny Anny, odsłonięto rzeźbę synowej 
stolnika zakroczymskiego Stanisława 
Mińskiego. Anna Mińska żyła w XVI w. 
Po śmierci męża Mikołaja z sukcesem 
gospodarowała dobrami miejskimi, 
a za jej czasów Mińsk przeżywał dy-
namiczny rozwój, stając się jednym  
z bardziej zaludnionych miast Mazow-
sza. W 1557 roku ufundowała w na-
szym mieście szpital. 

Odsłonięciu rzeźby autorstwa Mateusza 
Sikory towarzyszył event przygotowany 
przez aktorów Teatru Nowego z Łodzi. 
Gdy rzeźbiarz i sponsor dzieła Andrzej 
Kuć odsłaniali pomnik, odegrano hej-
nał. Uczestnicy wydarzenia otrzymali 
okolicznościowy upominek – lusterko  
z wizerunkiem Anny Mińskiej. Można 
też było skosztować imieninowego tor-
tu dla Ann. Całe wydarzenie było jed-
nym z punktów całorocznych obcho-
dów 600-lecia Mińska Mazowieckiego.

(red.), fot. z arch UM MM

Anna Mińska wróciła do miasta
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Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od  
1 września  2021 roku otwieramy 
nową trasę komunikacji miej-
skiej - rusza linia M4. Modyfika-
cji ulegną również dotychczaso-
we trasy linii M1, M2 i M3 oraz 
dostosowane zostaną rozkłady 
jazdy autobusów na tych liniach.  

Zapraszamy do korzystania z ko-
munikacji miejskiej. Nowe trasy 
autobusów przedstawione powy-
żej oraz nowe rozkłady jazdy ko-
munikcji miejskiej,  a także ceny 
biletów można znależć na oficjal-
nej stronie internetowej miasta 
www.minsk-maz.pl w zakładce 
MIESZKANIEC/KOMUNIKACJA 
MIEJSKA.

(red.), fot. z arch UM MM

AKTUALNOŚCI

Zmiany w komunikacji miejskiej 
od 1 września 2021
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Szanowni Państwo,

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski realizowany jest Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby mieszkającej w naszym mieście. 

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, mogą zgłosić się do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, gdzie 
czeka specjalnie przygotowane stanowisko z komputerem i przeszkolony pracownik naszego Urzędu. 

Drugą wygodną i bezpieczną opcją jest spis przez telefon. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod 
numer 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. 

Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? 
Czy wolisz dzwonić i ustalać wszystko 
telefonicznie? A może najwyżej stawiasz 
osobisty kontakt i bezpośrednią rozmo-
wę? Niezależnie od indywidualnych pre-
ferencji, każdy znajdzie odpowiedni dla 
siebie sposób, aby wypełnić obowiązek 
udziału w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). 
Najważniejsze, aby zrobić to szybko i nie 
narażać się na karę grzywny.

Rachmistrzowie spisowi dość często 
spotykają się z odmową od osób, które 
twierdzą, że mają na to czas do 30 wrze-
śnia. Jest to rzeczywiście termin końco-
wy NSP 2021, ale kontakt od rachmistrza 
oznacza, że nie można już czekać dłużej i 
należy spisać się z jego pomocą.

Osoby, do których rachmistrz jeszcze 
nie dotarł, powinny z kolei pamiętać, że 
wygodniej spisać się samemu i warto to 
zrobić jak najszybciej. Czekanie ze spi-
sem do końca września może zakończyć 
się tym, że ostatecznie zapomni się o tym 
obowiązku. 

Internet - szybko, wygodnie i od ręki

Podstawową metodą spisową jest for-
mularz online dostępny na stronie 

https://spis.gov.pl/

Aplikacja działa 24 godziny na dobę, od 
momentu pierwszego logowania mamy 
14 dni na dokończenie spisu. Jest to me-
toda najwygodniejsza i nie wymaga kon-
taktu z rachmistrzem.

Zadzwoń i spisz się!

Samospis przez telefon to odpowiednia 
opcja dla osób, które nie mają komputera 
z Internetem i które wolą mieć wsparcie 
rachmistrza. Z tej możliwości powinny 
też skorzystać osoby, które rozpoczęły 
spis samodzielnie przez Internet, nie do-
kończyły formularza, minęło już 14 dni od 
momentu logowania i ponowny dostęp 
do aplikacji spisowej został zablokowa-
ny. Wystarczy wybrać numer infolinii spi-
sowej 22 279 99 99, wcisnąć klawisz „1” 
(„Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021”), potem znów „1”, czyli 
„Spisz się przez telefon”. Po zgłoszeniu 
się konsultanta możemy rozpocząć spis 
lub dokończyć pytania w zablokowanym 
formularzu. 

Czekają na Ciebie 
w urzędzie miasta/gminy

Przewidziano również możliwość spisa-
nia się w urzędzie gminy/miasta. W każ-
dej gminie i mieście w Polsce funkcjonuje 
stanowisko spisowe, a wsparciem służy 

przeszkolony pracownik urzędu. Na wi-
zytę warto się wcześniej umówić tele-
fonicznie. W okresie letnim wiele gmin 
organizuje też mobilne punkty spisowe 
m.in. w parkach, na osiedlach czy impre-
zach plenerowych, zamieszczając infor-
macje o takich działaniach (termin i miej-
sce) na swojej stronie internetowej czy  
w mediach społecznościowych.

Rachmistrzowie przychodzą 
i dzwonią, aby pomóc

Rachmistrzowie spisowi pracują w tere-
nie i telefonicznie. Ta metoda spisu jest 
skierowana przede wszystkim do dwóch 
grup mieszkańców. Pierwszą są oso-
by przyzwyczajone do tradycyjnej for-
my spisu, czyli bezpośredniej rozmowy  
z rachmistrzem. Takich osób jest wciąż 
sporo, dlatego mimo szybko postępu-
jącej informatyzacji, rachmistrzowie po-
zostają istotnym elementem spisów po-
wszechnych w Polsce. 

Druga grupa, dla której rachmistrzo-
wie będą stanowić cenną pomoc, to 
wszystkie osoby, które przekładają spis 
w nieskończoność. Powinny skorzystać 
z tej okazji i z pomocą rachmistrza wy-
wiązać się wreszcie z tego obowiązku.

Czekanie może kosztować 
nawet 5 tys. zł!

Dlaczego tak ważne jest, aby spisać 
się jak najszybciej i nie czekać z tym do 
ostatniego dnia spisu? Jeśli przegapimy 
termin i przypomnimy sobie o spisie już 
po jego zakończeniu, popełniamy wy-
kroczenie. A to może oznaczać grzyw-
nę - jej wysokość zależy od decyzji sądu  
i może sięgać nawet 5 tys. złotych. 

Również odmowa udzielona rachmi-
strzowi jest traktowana jako niewywiąza-
nie się z obowiązku spisowego, dlatego 
nie warto zwlekać. Do wyboru mamy kil-
ka metod spisowych. Wybierzmy odpo-
wiednią dla siebie.

URZĄD INFORMUJE

Nie czekaj, spisz się już teraz!
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 MIM / 2021 / MAJ/ CZERWIEC

Obowiązek udziału w Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 (NSP 2021) jest nałożony na Cie-
bie mocą ustawy. Jeśli uporczywie bę-
dziesz odmawiać spisania się, grozi Ci 
kara grzywny w wysokości nawet do 5 
tys. złotych! Już trwają przygotowania 
pierwszych wniosków do sądu. 

Mimo zbliżającego się półmetka NSP 
2021 wielu mieszkańców nie wypełniło 
jeszcze obowiązku spisowego. Tłuma-
czenia są z reguły podobne : „brakuje 
mi czasu”, „zrobię to we wrześniu” lub 
„poczekam na rachmistrza”. Ryzyko jest 
jednak takie, że w końcu zapomnimy się 
spisać. A z tym wiążą się określone kon-
sekwencje. 

Jakim prawem?
Obowiązek spisowy jest zapisany  

w ustawie o narodowym spisie  
powszechnym ludności i mieszkań  
w 2021 r. (art. 3). Zgodnie zaś z ustawą 
o statystyce publicznej „Kto wbrew obo-
wiązkowi odmawia wykonania obowiązku 
statystycznego albo udzielenia informacji  
w spisie powszechnym lub innym bada-
niu statystycznym, podlega grzywnie” 
(art. 57).

Z osobami, które nie spisały się 
przez Internet lub telefon, skontaktuje 
się rachmistrz spisowy. Jeśli w trakcie 
rozmowy z rachmistrzem będziemy na 
różne sposoby unikać udziału w spi-
sie, jest to równoznaczne z odmową, 
co może skutkować przekazaniem do 
organów ścigania zawiadomienia o nie-
dopełnieniu obowiązku ustawowego  
i wszczęciem postępowania. Podstawą 
do takiego działania jest zapis z art. 17a 
ustawy narodowym spisie powszech-
nym: „Osoba fizyczna objęta spisem 

powszechnym nie może odmówić prze-
kazania danych w ramach spisu po-
wszechnego z zastosowaniem metody 
wywiadu bezpośredniego lub metody wy-
wiadu telefonicznego”.

Skąd kwota 5 tys. złotych możliwej 
grzywny? 
W Kodeksie wykroczeń znajdujemy zapis: 
„Grzywnę wymierza się w wysokości od 
20 do 5000 złotych” (art. 24).

Wszystko jest zatem precyzyjnie ure-
gulowane i nie ma podstaw do kwestio-
nowania zarówno obowiązku spisowego, 
jak i karania za unikanie spisu. 

Chcesz uniknąć grzywny?
Po prostu spisz się! W dowolny sposób 
– najlepiej od razu przez Internet na stro-
nie https://spis.gov.pl/, w punkcie spiso-
wym w Urzędzie Gminy/Miasta lub przez 
infolinię spisową pod numerem 22 279 
99 99. Nie odmawiaj rozmowy z rachmi-
strzem. Skontaktuje się on z Tobą oso-

Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić grzywny!

biście lub zadzwoni, a na wyświetlaczu 
telefonu pojawi się numer 22 828 88 88 
lub numer infolinii spisowej. Pamiętaj, że 
Rachmistrz chce Ci pomóc w spisie! Je-
śli jesteś w danej chwili zajęty i nie masz 
czasu, ustal inny możliwie szybki termin 
rozmowy.  

Co zrobi rachmistrz, gdy odmó-
wisz?
Rachmistrz przy każdej odmowie spisa-
nia się (również w trakcie rozmowy te-
lefonicznej, kiedy argumentujesz, że do 
końca spisu masz jeszcze czas) ma obo-
wiązek przygotować specjalną notatkę 
urzędową. Na jej podstawie będą kiero-
wane do sądu wnioski o ukaranie. Nie-
stety jest już kilka przypadków wszczęcia 
takiej procedury. 

Czy warto ryzykować konieczność 
wizyt w sądzie, składania zeznań i płace-
nia wysokiej grzywny? Odpowiedz sobie 
sam.

Zaufaj rachmistrzowi – jego zadaniem jest Ci pomóc
Rachmistrzowie to nie oszuści! Ich praca polega na tym, żeby docierać do osób, które z jakichś powodów nie wypełniły 
obowiązku spisowego i im pomóc. 

Oczywiście mogą zdarzyć się przypadki podszywania się pod rachmistrza i zawsze trzeba zachować ostrożność. Jeśli masz 
obawy co do rozmowy z rachmistrzem, zweryfikuj jego tożsamość:
- na stronie https://spis.gov.pl/ w zakładce „Sprawdź tożsamość rachmistrza”,
- poprzez infolinię statystyczną pod numerem 22 279 99 99,
- kontaktując się z Gminnym Biurem Spisowym.

Rachmistrz zadzwoni z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz liczbę połą-
czeń z tych numerów niektóre telefony mogą wskazywać te numery jako zagrożenie lub spam. Jeśli zadzwoni jeden z dwóch 
wspomnianych numerów, odbierz połączenie bez zbędnych obaw. 

Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle łatwiejszy, że to on poprowadzi nas po całym formularzu spisowym. Jeśli 
mamy jakieś wątpliwości co do treści pytań, możemy od razu poprosić rachmistrza o wyjaśnienie. 

Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydatna w przypadku osób, które nie czują się zbyt pewnie używając komputera  
i Internetu. Formularz spisowy jest bowiem dostępny wyłącznie w formie elektronicznej – jeśli nie umiemy się spisać samo-
dzielnie, należy bezwzględnie skorzystać z pomocy rachmistrza. 
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     SPORT

Do półfinałów awansowały po 
2 najlepsze ekipy. Po bardzo zacię-
tych i ciekawych pojedynkach poznali-
śmy pierwszych półfinalistów turnieju.  
W pierwszym spotkaniu o wejście do fi-
nału zmierzyli się zawodnicy z GOSiR 
Mrozy, a ich przeciwnikiem była dru-
żyna Czerwone Spodenki. Po piętna-
stominutowym spotkaniu zwyciężyli ci 
drudzy. W drugim półfinale No Name 
pewnie pokonali zespół Smaki. W meczu  
o 3 miejsce lepsi okazali się koszykarze  
z Mrozów. 

Finał był jednostronnym widowi-
skiem. No name nie mieli najmniejszych 
problemów i pokonali Czerwone Spoden-
ki. Na koniec został rozegrany challenge 
„ Big Shoot” czyli indywidualne rzuty 
z połowy boiska, który wygrał Andrzej 
Abramowski z GOSiR Mrozy. Zwycięzcy 
zostali nagrodzeni nagrodami pieniężny-
mi oraz pamiątkowymi pucharami.

Letni Turniej Koszykówki Ulicznej

W weekend 22-23 maja w Warszawie 
zostały rozegrane wojewódzkie turnie-
je finałowe minisiatkówki „kinder joy of 
moving 2021” w kategoriach dwójek, 
trójek i czwórek siatkarskich. 

22 maja rozegrano finały wojewódzkie w 
trójkach siatkarskich. Wystąpiły w nim 

młode mińszczanki urodzone w roku 
2009: Julia Staszczak, Amelia Piotrow-
ska, Hanna Król, Adrianna Winiarska 
oraz „wypożyczona” z KS Saska War-
szawa Nikola Sztylko. Drużynę MKS 
Olimp Mińsk Mazowiecki 1/KS Saska 
Warszawa trenuje Marcin Szulc. W tur-
nieju wystąpiło 12 zespołów żeńskich, 

które zostały podzielone na dwie gru-
py. W meczach grupowych po pięciu 
zwycięstwach drużyna awansowała do 
półfinału z pierwszego miejsca po po-
konaniu Nike Ostrołęka 2 (21:9), Sparty 
Warszawa 1 (23:21), Dębiny Nieporęt 
1 (21:18), Metro Warszawa 1 (21:10) 
i MOS Wola 1 (21:10). W półfinale wy-
grała z Nike Ostrołęka 4 (21:16), by  
w finale zmierzyć się ponownie ze Spar-
tą Warszawa 1 - 1:2 (15:11, 11:15, 4:11). 
W finale lepsza okazała się drużyna ze 
stolicy, a mińszczanki zostały wicemi-
strzyniami Mazowsza!
 
Mistrzowie i wicemistrzowie każde-
go województwa wywalczyli awans do 
Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mi-
strzostw w Minisiatkówce 2021, któ-
ry zostanie rozegrany w dniach 26-29 
sierpnia br. 

Przed dziewczętami kolejne wyzwanie  
i przygotowania do turnieju, w którym wy-
stąpią 32 najlepsze zespoły z całej Polski.  

Życzymy powodzenia!
 

Marcin Szulc
fot. z arch. MKS Olimp

22 sierpnia na boisku przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim odbył się Letni Turniej Koszykówki Ulicz-
nej. Do turnieju zgłosiło się 8 zespołów w kategorii open. Drużyny zostały rozlosowane do dwóch grup w których zagrały 
systemem każdy z każdym.

Mińszczanki 
wicemistrzyniami Mazowsza

mat. i fot. organizator turnieju
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URZĄD INFORMUJESPORT

W  turnieju uczestniczyło blisko 300 
zawodników z 30 klubów. Rozegrano 
ponad 300 walk na 3 planszach w for-
mułach walki na pałki piankowe (naj-
młodsi), pointfighting (walka przerywa-
na) oraz Kick-Light (walka ciągła).  Do 
Mińsk Mazowieckiego pierwsi zawodni-
cy przyjechali już w piątek w godzinach 
popołudniowych w celu rejestracji oraz 
zweryfikowania wagi.  Walki w sobotę 
rozpoczęły się punktualnie o 8:30 i trwa-
ły do 20:30. Turniej odbył się sprawnie, 
bez zakłóceń, przy asyście licencjono-
wanych sędziów Polskiego Związku 
Kickboxingu. 

Był to już 12. ogólnopolski turniej 
sportów walki, a 14. impreza sporto-
wa zorganizowana przez Klub Walhalla  
z Mińska Mazowieckiego.

Drużyna organizatora w klasyfikacji 
generalnej zajęła drużynowo III miejsce. 
A na najwyższym podium stanęli: Ma-
rika Morelowska (Kick Light), Dominika 
Chłopik (Pałki Piankowe), Rafał Wilczek 
(Kick Light), Wojciech Chłopik (Pałki 
Piankowe), Błażej Jagusiak (Pointfigh-
ting). Na podium znaleźli się również: 
Wojciech Gryz (II msc. pałki pinakowe), 
Błażej Jagusiak (III msc. pałki pianko-
we), Gabriela Skrabarczyk (II msc. – 
pointfighting), Karol Kędziorek (III msc. 
pointfighting), Wojciech Chłopik (III 
msc. Pointfighting), Filip Boruciński (III 
msc. poinftighting), Adrian Śledziewski 
(II msc. Kick-Light), Oskar Pechcin (III 
msc. Kick-Light), Mikołaj Komorzyc-
ki (III msc. Kicklight), Mateusz Salach 
(III msc. Kick-Light), Kamila Chłopik (III 
msc. Kick- Light), Marika Morelowska (II 
msc. Pointfighting), Michał Wąsiewicz 
(III msc. Pointfighting).

Pomysłodawcą i organizatorem tego 
przedsięwzięcia był Kamil Chłopik – wła-
ściciel Klubu Sportowego Walhalla Fight 
Club, trener Kickboxingu. Jak sam do-
daje, początkowo miał być to mały tur-
niej dla kilku klubów z okolicy, a jednak 
mimo upalnej pogody, pory już wakacyj-
nej, wyszła dość spora i licząca się im-
preza Kickboxingu. Po raz kolejny wraz 
z zawodnikami, rodzicami adeptów  
i przyjaciółmi klubu udało się stanąć na 
wysokości zadania i Letnie Grand Prix 
Polski odbyło się na najwyższym krajo-
wym poziomie. 

Organizatorzy dziękują partnerom  
i sponsorom turnieju. Burmistrzowi Mar-
cinowi Jakubowskiemu za patronat ho-

Grand Prix Polski w Kickboxingu
19 czerwca w Mińsku Mazowieckim odbył się ogólnopolski turniej Kickboxingu 
zorganizowany przez Walhalla Fight Club – „Letnie Grand Prix Polski w Kickboxin-
gu” pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu.

norowy, Polskiemu Związkowi Kickbo-
xingu za współpracę oraz Mirosławowi 
Samociukowi, dyrektorowi  Szkoły Pod-
stawowej nr 4 za zaufanie. 

Sponsorem Głównym turnie-
ju były firmy: Weskadbud – Budowa 
domów pod klucz oraz firma KOMA 
-  Odzysk Surowców Wtórnych, po-
zostali sponsorzy to: Żłobek Jacek  
i Agata z Mińska Mazowieckiego, pra-
cownia Wiewióra Handmade.  

Partnerami turnieju byli: nasze-slub-
ne.pl oraz MOSiR Mińsk Mazowiecki. 

mat. i fot. organizator turnieju
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25 sierpnia wicemarszałkini wojewódz-
twa mazowieckiego Elżbieta Lanc go-
ściła w Mińsku Mazowieckim, by na 
zaproszenie burmistrza Marcina Jaku-
bowskiego wziąć udział w oficjalnym 
„wbiciu łopaty” pod budowę łącznika 
ulicy Łąkowej z ulicami Mrozowską 
i Dźwigową. Na miejscu obecny był 
również przewodniczący rady miasta 
Dariusz Kulma oraz radni, wykonawca 
i nadzór budowlany. 

13 lipca br. zawarto umowę na udzie-
lenie dotacji celowej na realizację tego 
zadania w ramach instrumentu wspar-
cia zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa mazowieckiego. 
Wartość udzielonej przez marszałka do-
tacji to 3 000 000 zł.

Wykonawcą zadania jest firma Roboty 
Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk, 
a zakończenie prac przewiduje się na 
koniec maja 2022 r. 

W ramach inwestycji wykonane zostaną: 
sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie 
uliczne, kanał technologiczny, prze-

Rozpoczęliśmy budowę łącznika ulicy Łąkowej 
z ulicami Mrozowską i Dźwigową

budowa sieci gazowej oraz nowa na-
wierzchnia jezdni, zjazdów i chodników, 
nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Prędkość projektowa ulic to 30 km/h. 
Odwodnienie jezdni oraz chodników 
projektuje się jako powierzchniowe po-
przez odpowiednie spadki podłużne  
i poprzeczne oraz ścieki przy krawęż-
nikowe i powierzchniowe do projek-
towanej kanalizacji deszczowej wraz  
z wylotem do rzeki Srebrna. Od strony 
rzeki zaprojektowano pobocze gruntowe  
o szerokości 1,5 m.

Wykonanie tego zadania poprawi do-
stępność terenów inwestycyjnych zlo-
kalizowanych  bezpośrednio przy pro-
jektowanej inwestycji  i  niewątpliwie  
w znacznym stopniu wpłynie na popra-

wę atrakcyjności sąsiadujących terenów. 
Zostaną stworzone bezpieczne warunki 
dojazdu do pracy dla pracowników za-
trudnionych w znajdujących się tu zakła-
dach pracy oraz dla mieszkańców mia-
sta i gminy do centrów handlowych. Dla 
kierowców z południowej części miasta 
skróci się czas dojazdu do stacji PKP (od 
strony Zatorza) oraz do centrum.

Rozpoczęcie przez miasto działań inwe-
stycyjnych w tym obszarze przyniesie 
zarówno korzyści społeczne odczuwal-
ne w długim okresie, jak i poprawi wize-
runek tego obszaru, tak aby zmieniło się 
jego postrzeganie przez mieszkańców, 
turystów czy inwestorów.

(red.), fot. z arch. UM MM

INWESTYCJE
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Całkowita wartość projektu 
wyniosła 13 706 600,98 zł,  
w tym kwota dofinansowania 
11 650 610,83 zł.

Celem projektu była poprawa gospoda-
rowania wodami opadowymi na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki poprzez budo-
wę systemu odwodnienia, w tym sieci 
kanalizacji deszczowej i zbiorników re-
tencyjnych.

Umowę o dofinansowanie z funduszy 
unijnych zawarto 18 sierpnia 2017 r. 

Objęła  ona realizację 6 zadań  inwesty-
cyjnych. W 2019 roku rozszerzono za-
kres przedsięwzięcia o kolejne zadania. 
Łącznie w ramach projektu zrealizowa-
no  17 zadań inwestycyjnych:
1. Budowa kanalizacji wód opadowych 

w ulicy Grzeszaka; 
2. Budowa kanalizacji wód opado-

wych oraz zbiornika retencyjnego 
w ulicy Kolberga; 

Miasto Mińsk Mazowiecki zakończyło realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami 
opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększe-
niem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 
projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Zakończenie projektu dotyczącego 
retencji wód opadowych

RETENCJA WÓD OPADOWYCH
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RETENCJA WÓD OPADOWYCH

3. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ulicy Rodziny Łubieńskich; 

4. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ulicy Narutowicza; 

5. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ulicy Jaśminowej; 

6. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ulicy Osiedlowej;

7. Budowa kanalizacji wód opado-
wych w ulicy Marii Grochowskiej  
i ulicy Hipolita Konopki;

8. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ulicy Ignacego Paderewskiego

9. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ul. Konstytucji 3 Maja;

10. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ul. Wesołej;

11. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ul. Zofii Kalinowskiej;

12. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ul. Janka Paruzela;

13. Przebudowa rowu na odcinku od  
ul. Leśnej do ul. Walerego Wró-
blewskiego oraz przebudowa zbior-
ników retencyjnych;

14. Budowa systemu odwodnienia   
ul. Żwirowej;

15. Budowa systemu odwodnienia   
ul. 7. Pułku Ułanów Lubelskich;

16. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ul. gen. Władysława Sikorskiego;

17. Budowa kanalizacji wód opadowych 
i zbiornika retencyjnego w ul. por. 
Ludwika  Wolańskiego i Leopolda 
Okulickiego.
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600 drzew na 600-lecie miasta

Przedsięwzięcia te w większości stano-
wiły element większych  zadań infra-
strukturalnych, jakimi są budowa i/lub 
przebudowa dróg gminnych. W niniej-
szym projekcie  uwzględniono jedynie 
wydatki związane z infrastrukturą doty-
czącą gospodarowania i odprowadzania 
wód opadowych. 

Dzięki projektowi unijnemu „Rozbudo-
wa systemu gospodarowania wodami 
opadowymi w Mińsku Mazowieckim –  
I etap” w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 wybudowano  ok. 8  km sieci  ka-
nalizacji deszczowej oraz 8 urządzeń 
służących gospodarowaniu wodami 
opadowymi, w tym: zbiornik retencyjny 
przy ul. Kolberga, zbiornik retencyjny 
przy ul.  Wolańskiego, 3 zbiorniki w par-
ku miejskim oraz separatory. 

Ponadto:
– wody opadowe są odprowadzane do 
sieci kanalizacji deszczowej i nie po-
wodują lokalnych podtopień,
– do rzeki Srebrna odprowadzane są 
podczyszczone ścieki,
– miasto zyskało nowe tereny pod za-
budowę w rejonie ulic Grzeszaka i Kol-
berga,
– budowa zbiornika retencyjnego po-
zwoliła na spowolnienie spływu wód 
opadowych do rzeki Srebrna oraz na 
zachowanie naturalnego obiegu wody 
w przyrodzie,
– wody opadowe doprowadzone do 
zbiornika retencyjnego mogą być po-
nownie wykorzystane w celach spo-
łeczno-gospodarczych, np. do podle-
wania zieleni miejskiej, czyszczenia 
miejskiej kanalizacji czy zabezpie-
czenia p. pożarowego.

Wszystko to, przyczyniło się do znacz-
nej poprawy jakości  życia mieszkańców 
naszego miasta.

Więcej szczegółów można znaleźć na 
stronie internetowej miasta w zakład-
ce dotyczącej projektu, na której na 
bieżąco były  udostępniane informacje 
związane z przebiegiem projektu oraz 
podejmowanymi działaniami.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
fot. z arch. UM MM, Leszek Siporski

Systemem gospodarowania wodami opadowymi 
został objęty obszar o powierzchni  ok. 14 ha. 

RETENCJA WÓD OPADOWYCH
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10 sierpnia burmistrz Marcin Jakubowski 
w towarzystwie radnych miejskich oraz 
przedstawiciela lokalnej społeczności 
dokonał oficjalnego otwarcia ulic Wolań-
skiego i Sikorskiego.

Wykonawcą obu zadań była firma Ro-
boty Drogowe i Brukarskie Mirosław Kry-
siuk. Dokumentację projektową opraco-
wało Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej 
Małetka. 

Nadzór inwestorski w branży drogowej 
sprawowany był przez Arkadiusza Boguc-
kiego z Zarządu Dróg Miejskich Sp. z o.o., 
w branży sanitarnej przez Jerzego Nieścio-
ruka. 

W ramach inwestycji na ul. Wolań-
skiego wykonano m.in.: przebudowę sieci 
gazociągowej, rozbiórkę i budowę w no-
wej lokalizacji kanalizacji sanitarnej, sieć  
kanalizacji deszczowej wraz z drenażem  
i zbiornikami retencyjnymi rurowymi  o ob-
jętości 225 m3, oświetlenie uliczne, dwa ka-
nały technologiczne, jezdnię o nawierzchni  
z betonu asfaltowego  oraz z betonowej 
kostki brukowej na ślepych odcinkach, 
chodniki z betonowej kostki brukowej, 
ścieżkę pieszo-rowerową z bezfazowej 
kostki brukowej, ścieżkę rowerowej o na-
wierzchni bitumicznej szerokości 2,0 m,  
zjazdy indywidualne i publiczne, wyniesio-
ne skrzyżowanie ul. Wolańskiego z ul. Kró-
lewiecką, 17 równoległych miejsc postojo-
wych, 3 place do zawracania na ślepych 
zakończeniach odcinków ul. Wolańskiego, 
nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Wartość wykonanych robót budowla-
nych na ul. Wolańskiego wyniosła 3 925 
087 zł, w tym wartość robót związanych 
z budową systemu odwodnienia 1 196 
389,47 zł.

Budowa systemu odwodnienia w tej 
inwestycji została    zrealizowana w ramach 
projektu pn. "Rozbudowa systemu gospo-
darowania wodami opadowymi w Mińsku 
Mazowieckim - I etap".

Na ten cel miasto otrzymało dofinan-
sowanie w wysokości 1 016 931,05 zł  
z Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 
Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabez-

Otwarcie ulic Wolańskiego i Sikorskiego
pieczeniem i zwiększeniem odporności na 
klęski żywiołowe, w szczególności kata-
strofy naturalne oraz monitoring środowi-
ska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospoda-
rowania wodami opadowymi na terenach 
miejskich.

W ramach inwestycji na ul. Sikorskiego 
wykonano m.in.: jezdnię o szerokości 5,0 
m o nawierzchni z betonu asfaltowego (na 
odcinku od ul. Leśnej do Krasickiego) oraz 
z betonowej kostki brukowej (na odcinku 
od ul. Krasickiego w kierunku północnym), 
obustronne chodniki, zjazdy i place do 
zawracania z betonowej kostki brukowej, 
nowy przepust pod drogą, sieć kanalizacji 
deszczowej, drenaż  odsączający korpus 
drogi, zlikwidowano rów przydrożny wraz z 
przepustami, wykonano nowe oznakowa-
nie poziome i pionowe.

Wartość wykonanych robót budowla-
nych wyniosła 1 696 456,55 zł, w tym war-
tość robót związanych z budową kanaliza-
cji deszczowej  598 562,01 zł.

Budowa systemu odwodnienia w tej 
inwestycji została    zrealizowana w ramach 
projektu pn. "Rozbudowa systemu gospo-
darowania wodami opadowymi w Mińsku 
Mazowieckim - I etap".

Na ten cel miasto otrzymało dofinanso-
wanie w wysokości 508 777,71 zł z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja 
do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem  
i zwiększeniem odporności na klęski żywio-
łowe, w szczególności katastrofy naturalne 
oraz monitoring środowiska, typ projektu 
2.1.5 Systemy gospodarowania wodami 
opadowymi na terenach miejskich.

(red.), fot. z arch. UM MM

RETENCJA WÓD OPADOWYCH
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9 sierpnia miało miejsce tzw. wbicie łopaty pod budowę  
ul. Huberta. Dokonali tego: burmistrz Marcin Jakubowski, 
radni miejscy, wykonawca, nadzorca robót drogowych oraz 
przedstawiciel przedsiębiorców, których firmy zlokalizowane 
są przy ul. Huberta i którzy sfinansowali dokumentację pro-
jektową tej inwestycji. Umowę na budowę ul. Huberta podpi-
sano 1 czerwca 2021 r.

Wykonawcą zadania jest firma Roboty Drogowe i Brukarskie 
Mirosław Krysiuk. Wartość umowy  to 954 986,56 zł
Przewidywany termin zakończenia prac – koniec 2021 r.
W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć kanalizacji desz-
czowej oraz nowa nawierzchnia jezdni, parkingów, zjazdów  
i chodników, nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Nadzór nad robotami drogowymi pełniony jest przez ZDM Sp. 
z o.o. Nadzór nad robotami związanymi z budową sieci kanali-
zacji deszczowej - Jerzy Nieścioruk. Dokumentacja projektowa 
została wykonana  w 2018 r. przez firmę Projektowanie  i Nad-
zór Robót Drogowych Jakub Król.

(red.), fot. z arch. UM MM

Trwa budowa ul. Huberta

7 sierpnia burmistrz, pracownicy 
wydziału inwestycji, przedstawiciele 
biura projektowego i różnych środo-
wisk sportowych (rolki, deskorolki, 
hulajnogi, rowery) wspólnie konsul-
towali koncepcję Centrum Sportów 
Miejskich, które powstać ma na ty-
łach „Budowlanki”. 

Wynikiem konsultacji będzie osta-
teczna koncepcja i przejście do eta-
pu opracowania dokumentacji pro-
jektowej.

(red.), fot. z arch. UM MM

Konsultowaliśmy projekt 
Centrum Sportów Miejskich
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17 czerwca naszym gościem był  
Rafał Ziemicki, który trzykrotnie od-
wiedził Amerykę Południową, eksplo-
rując Peru, Boliwię, Brazylię, Argenty-
ne, Chile wraz z Wyspą Wielkanocną 
oraz Kolumbię. 

Swoje wspomnienia opublikował  
w książce „Spojrzeć w oczy Wirakoczy”. 
Jak sam wspomina, Ameryka Południo-
wa była jego pierwszą wielką podróż-
niczą miłością, a przez pewien czas 
świat kończył się dla niego na tym kon-
tynencie. Zdaniem autora da się taką 
postawę racjonalnie wyjaśnić. Ameryka 
Południowa ma bowiem do zaoferowa-
nia dosłownie wszystko, czego podróż-
nik szuka, opuszczając progi swojego 

Otwarcie
Książkomatu!

„Biblioteka podróży” z Rafałem Ziemickim

2 lipca mińska biblioteka oficjalnie 
otworzyła KSIĄŻKOMAT, który jest ma-
rzeniem każdej takiej placówki. Otwie-
ramy się na nowe możliwości, nowe 
technologie. Zgodnie z oczekiwaniami 
naszych mieszkańców idziemy z du-
chem czasu. Chcemy, aby nasza bi-
blioteka była nowoczesna i dostępna 
dla każdego użytkownika.

Urządzenie jest samoobsługowe i po-
zwala na samodzielny zwrot i odbiór 
zamówionych wcześniej materiałów 
bibliotecznych. Dzięki tej inwestycji 
placówka będzie mogła funkcjonować 
całodobowo i bezkontaktowo. Urzą-
dzenie jest intuicyjne, zintegrowane z 
systemem bibliotecznym SOWA. Nowa 
usługa będzie promować czytelnictwo i 
mamy nadzieję, że zachęci wszystkich 
do korzystania z biblioteki.

Urządzenie zostało sfinansowane ze 
środków budżetu Miasta Mińsk Mazo-
wiecki. W imieniu czytelników i biblio-
tekarzy dziękujemy burmistrzowi Marci-
nowi Jakubowskiemu oraz zastępczyni 
burmistrza Elizie Bujalskiej, którzy ofi-
cjalnie otworzyli pierwsze skrytki Książ-
komatu.

W lipcu z nowego urządzenia skorzysta-
ło 390 czytelników, zarejestrowaliśmy 
460 zwrotów i 436 wypożyczeń. Zachę-
camy wszystkich do tej wygodnej formy 
korzystania z biblioteki przez 24 godziny 
na dobę.

Karolina Wieczorek
MBP Mińsk Mazowiecki
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niej najważniejsze jest, aby odbiorcy jej 
twórczości podczas lektury odczuwali 
emocje, a czytanie było dla nich zabawą 
i niezapomnianą przygodą. Rozmawiali-
śmy także o jej najnowszej książce „Wy-
starczy chcieć” oraz zbiorze opowiadań 
„Facet na wakacje”, którego jest współ-
autorką. Czy Joanna Grajda planuje ulo-
kować akcję przyszłej powieści w Miń-
sku Mazowieckim? Czy można stworzyć 
książkę, w której kompletnie nie byłoby 
wątków miłosnych? Odpowiedzi autorki 
na te i inne pytania poznacie, oglądając 
nagranie ze spotkania stale dostępne na 
bibliotecznym kanale YouTube.  

Katarzyna Pskiet
  MBP Mińsk Mazowiecki

domu. Ameryka Południowa to fanta-
styczni ludzie. To Andy od wzgórz na 
północy kontynentu, po mroźne, nagie 
szczyty Patagonii. To pełna egzotycz-
nego piękna Amazonia. Wszystkie te 
wymienione powyżej miejsca oraz wiele 
więcej niesamowitych zakątków Rafał 
Ziemicki uwiecznił na zdjęciach, które 
zaprezentował podczas spotkania.  

W okresie letnim w ramach cyklu spotkań 
„Latarnicy Polski Cyfrowej” w bibliotece 
odbywały się warsztaty wprowadzające 
seniorów, słuchaczy Mińskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w tajniki cyfro-
wych technologii. Zajęcia poprowadził 
Kamil Zieliński - Latarnik Polski Cyfrowej 
w  związku z  projektem Stowarzyszenia 
“Miasta w Internecie”.

Była to kontynuacja inicjatywy „Polska 
Cyfrowa Równych Szans” skoncentro-
wanej na edukacji cyfrowej osób do-
rosłych, w tym Polaków powyżej 65. 
roku życia, którzy stanowią największą  
w naszym kraju grupę wykluczonych cy-
frowo.

Spotkanie autorskie 
z Joanną Grajdą
6 lipca, w ramach internetowego studia 
„Między półkami”, biblioteka poprowa-
dziła spotkanie autorskie z Joanną Graj-
dą – znaną pisarką, która na stałe miesz-
ka w naszym mieście. Zadebiutowała 
książką „Karuzela życia”. Ta lektura, jak 
również kolejne powieści jej autorstwa: 
„Zawsze warto” i „Wystarczy chcieć”, 
niezmiennie cieszą się dużym zaintere-
sowaniem czytelników naszej biblioteki.  

Z Joanną Grajdą dyskutowaliśmy o ro-
mantyzmie w literaturze oraz o tym, co 
wyróżnia jej książki na rynku literatury 
obyczajowej. Autorka zdradziła, że dla 
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W niedzielę, 8 sierpnia, swoją Gwiazdę, 
w jedynej w Polsce Alei Gwiazd Litera-
tury przed Miejską Biblioteką Publicz-
ną w Mińsku Mazowieckim odsłonił 
znakomity pisarz Wiesław Myśliwski, 
dwukrotny laureat Nagrody Literackiej 
Nike. To wielkie wyróżnienie dla biblio-

teki, dla miasta, które aktualnie świę-
tuje jubileusz 600-lecia nadania praw 
miejskich i dla powiatu będącego  
w tym roku Stolicą Kultury Mazowsza.

Spotkaliśmy się na skwerze przy 
Placu Kilińskiego, gdzie od godziny 

14:00 odbywał się Piknik Czytelniczy 
Czytanie na trawie. Z tej okazji odby-
ło się wiele rodzinnych atrakcji m.in.: 
kreatywne warsztaty prowadzone 
przez bibliotekarzy Oddziału dla Dzieci, 
warsztaty głośnego czytania dla naj-
młodszych z Wydawnictwem Zielona 
Sowa, interaktywne spotkanie literackie 
z Panem Poetą, bookcrossing, mikser 
regionalny, zagadki, krzyżówki i anima-
cje dla dzieci z książką. Piknikowi to-
warzyszyły zaproszone przez bibliotekę 
wydawnictwa, lokalne firmy, instytucje 
i organizacje: Wydawnictwo Znak, Mu-
zeum Ziemi Mińskiej, Giganci Progra-
mowania, Mińskie Centrum Profilaktyki, 
Centrum Młodzieżowe Międzyczas, Bi-
blioteka Pedagogiczna, PWiK i Mobilne 
Lody Gelato naturale.

Od godziny 16:00 miały miejsce 
wydarzenia zorganizowane w ramach 
VII Alei Gwiazd Literatury. Tegorocz-
nym laureatem był Wiesław Myśliwski. 
Pisarzowi towarzyszyła żona Wacława 
Myśliwska oraz przyjaciel Stanisław 
Baj - artysta, który namalował obrazy 
ilustrujące nowe wydania książek pi-
sarza publikowanych w Wydawnictwie 
Znak. Galę poprowadziła Kinga Sabak 
- nasza czytelniczka, dwukrotna laure-
atka konkursów literackich z okazji Alei 
Gwiazd Literatury, absolwentka filologii 
polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. 
W swojej przemowie (całość dostęp-
na na www.mbpmm.pl) opowiedziała  
o osobistych doświadczeniach z litera-
turą autora Kamienia na kamieniu. Za-
chęcała do czytania powieści Wiesława 
Myśliwskiego, w których można się 
schronić i poczuć prawdziwą wartość 
słów. Z każdej strony jesteśmy dziś 
otoczeni słowami, nadmiarem słów.  
I ten nadmiar słów jest odwrotnie pro-

porcjonalny do ich jakości. Podczas gali 
mieliśmy okazję wysłuchać rozmowy pi-
sarza z Katarzyną Kotecką, która śpiewa 
i tworzy poezję, ale przede wszystkim 
jest autorką i moderatorką profilu Wie-
sław Myśliwski na Facebooku. Dla obu 
prowadzących spotkanie twórczość te-

Piknik Czytelniczy 
z Gwiazdą Literatury
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gorocznego laureata była tematem prac 
dyplomowych, a obecnie jest częścią 
ich życia. Statuetkę Gwiazdy Literatury 
wręczył pisarzowi patron wydarzenia 
burmistrz Marcin Jakubowski. Zgodnie 
z niepisaną tradycją portret 
pamięciowy autora stworzył 
i osobiście wręczył artysta 
Krzysztof Rusiecki.

Podczas spotkania au-
torskiego Wiesław Myśliw-
ski mówił, że literatura jest 
sztuką słowa. Podkreślał 
wyższość języka mówio-
nego nad tekstem pisa-
nym oraz że słowo tworzy 
świat. 

– Rzadko jeżdżę na takie 
uroczyste okazje, a od dwóch 
lat nigdzie nie byłem, nawet 
na Festiwalu Stolica Języka 
Polskiego w Szczebrzeszy-
nie. Ale uznałem, że wła-
ściwie skoro Mińsk Mazo-
wiecki obchodzi 600-lecie, 
to jest to szczególna chwila i nie powinien 
odmówić przyjazdu tutaj. Życzę miastu, chyba 
600 lat następnych, to byłoby jednak ograni-
czenie, życzę więc wieczności. I cieszę się, że 
przyjechałem do państwa. – powiedział Wiesław 
Myśliwski. 

Na zakończenie dodał - Bardzo czę-
sto dochodzi do nas światło z dawno 
zgasłych gwiazd. Chciałbym, żeby ta 

moja gwiazda była w takiej odległości 
od nas, żeby światło kiedy zgaśnie, szło 
bardzo długo. 

Wydarzeniu towarzyszyły dwie wy-
stawy: reprodukcje obrazów Stanisła-

wa Baja, przeplatane cytatami 
z utworów 

Wiesława My-
śliwskiego oraz twórczość Wiesława 
Myśliwskiego w przekładach. VII Gala 
Alei Gwiazd Literatury odbyła się pod 
patronatem Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcina Jakubowskiego 
oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich.

To było wyjątkowe literackie spo-
tkanie, pełne wdzięczności i wzruszeń. 
Autografom nie było końca. Przepiękne 
popołudnie zakończył koncert polskiej 
muzyki ludowej pt. Korzenie Muzyki 
Chopina w wykonaniu Kapeli Niwiń-
skich.

Jesteśmy niezmiernie dumni, 
że nasza biblioteka promuje 
literaturę z najwyższej pół-
ki w tak wyjątkowy sposób. 
Aleja Gwiazd Literatury cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
wśród lokalnej społeczności, 
przyciąga do naszego miasta 
wybitnych pisarzy z całej Polski 
oraz miłośników twórczości wy-
branej Gwiazdy. W tym roku od-
wiedzili nas czytelnicy Wiesława 
Myśliwskiego z Gdańska, Płocka, 
Łodzi, Poznania i Opola. Mińsk 
Mazowiecki staje się więc popu-
larnym miejscem spotkań czytelni-
czych.

Cieszymy się, że pan Wiesław 
Myśliwskich obdarzył nas zaufa-
niem i odwiedził nasze miasto,  
a Aleja Gwiazd Literatury wzbogaciła  

się o kolejną, wyjątkową, literacką 
Gwiazdę. 
     

Karolina Wieczorek
MBP Mińsk Mazowiecki 

fot. z arch.  MBP
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Gorące lato
w bibliotece
Lato, lato… Co, Wy dzieci, na to?  
Z pewnością większość maluchów na tak 
postawione pytanie, odpowie gromkim 
HURA!!! Biblioteka doskonale zdaje sobie 
sprawę, jak ważne dla każdego dziecka 
są wakacje, dlatego na letni sezon przy-
gotowała dla swoich najmłodszych czy-
telników różnorodne zajęcia. 

Całe wakacje prężnie działała „Letnia 
Czytelnia” ulokowana na skwerze przy 
Placu Kilińskiego. Codziennie młodsi  
i starsi mieszkańcy miasta mieli okazję 
odpocząć na leżakach, ciesząc się słoń-
cem i dobrą lekturą. Ponadto w ramach 
wakacyjnego cyklu „Pod gołym niebem. 
Żyj w rytmie natury” w naszej „Letniej 
Czytelni” odbyły się inspirujące spotka-
nia dla młodzieży, podczas których roz-
mawialiśmy o jodze, zumbie, siatkówce, 
slow joggingu i triathlonie. Dla młodszych 
dzieci na skwerze odbywały się „Czyta-
nia bez lipy” – głośno czytaliśmy „Dzieci 
z Bullerbyn” oraz „Pippi Pończoszankę”.  

6 lipca i 10 sierpnia do biblioteki przybył Teatr 
Echo, który zaprezentował dwa spektakle:  
„Przygody niebieskiego smoka” oraz „Gu-
cio chusteczka”. W zielonej scenerii skweru 
przy Placu Kilińskiego dzieciaki na letnich 
kocykach z zainteresowaniem uczestniczyły  
w bajkowych przedstawieniach.

      KULTURA

W ramach tegorocznych „Wakacji w Bi-
bliotece” dzieci i młodzież uczestniczyły w 
wielu warsztatach. „Klub Harry’ego Pot-
tera” stworzył wyjątkowy street art, ma-
luszki zaś dzielnie pracowały nad makietą 
naszego miasta przyszłościw związku  
z obchodami 600–lecia miasta, jak rów-
nież przygotowały prace plastyczne  pt. 
„Marzenia w słoiku”. Warto wspomnieć, 
że tuż przed wakacjami odwiedziła nas 
firma Kalander i poprowadziła warsztaty 
drukarskie. Wytchnieniem od kreatyw-
nych aktywności była „Letnia Kinoteka”.  

Nie ma wakacji z biblioteką bez spotkań 
autorskich dla dzieci! W tym roku naszym 

Klub Czytelnika – Ijasz
Zapraszamy na spotkanie w pierwszy po-
niedziałek września. Lektura na inaugurację 
kolejnego klubowego roku czytelniczego to 
“Ijasz” Tomasza Różyckiego.
Nie uwierzycie, ale w treści pojawia się fraza 
o świętowaniu 600-lecia miasta.

gościem była Magdalena Bernat–Prota-
ziuk, która opowiedziała o wydanym nie-
dawno zbiorze wierszy dla dzieci „Mińsk 
mi się śni”. Autorka zdradziła tajemnice 
Mińska Mazowieckiego zaklęte w sło-
wach wierszy. 

Co prawda lato nas opuszcza, ale pamię-
tajmy, że biblioteka jest otwarta dla ma-
łych czytelników cały rok. Zapraszamy!

     
  Katarzyna Pskiet
  MBP Mińsk Mazowiecki

Klub Czytelnika – Ijasz
8 września (uwaga: wracają środy) o godz. 
13.00, wyświetlimy z audiodeskrypcją ame-
rykański komediodramat z 2018, opowiada-
jący opartą na faktach historię pianisty Dona 
Shirleya oraz jego kierowcy i ochroniarza – 
Tony’ego Vallelongi.
Film “Green Book” zdobył wiele nagród, m.in. 
Oscary dla najlepszego filmu, za scenariusz 
oryginalny i dla najlepszego aktora drugopla-
nowego.
Film pokażemy dzięki porozumieniu ze Sto-
warzyszeniem DeFacto.
Kinoteka w reżimie sanitarnym. Obowiązują 
maseczki, dezynfekcja i limity osób.

zapowiedzi MBP
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dawnictwo a5, copyright 2021

• Greaves, Abbie : Jedno słowo za 
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tekst: Anna Cudna 
MBP Mińsk Mazowiecki
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W czerwcu nadal dalej zgłębialiśmy 
online tajniki genealogii. Wspólnie  
z dr. Andrzejem Nowikiem szukaliśmy 
przodków i ustalaliśmy rodzinne powią-
zania. Na naszych kanałach w mediach 
społecznościowych dostępne są nagra-
nia z wykładów.

25 czerwca na scenie MDK mogliśmy 
usłyszeć wyjątkowe trio Pietrzyk Świą-
tek Waszkiewicz prezentujące utwory 
z premierowego albumu "Mgnienie". 
Jak sami wspominają, pewnego dnia 
wzięli skrzypce, pianino, saksofon, gi-
tarę elektryczną i zaczęli eksperymen-
tować - jakie dźwięki można wydobyć 
z instrumentów, jakie barwy uzyskać, 
jaką atmosferę stworzyć, jak możemy 
to wszystko zgrać, co można opowie-
dzieć. Od tamtej pory ćwiczą wspólnie 
sztukę improwizacji swobodnej, próbu-
ją wspólnie stać się muzyką, wzajemnie 
się inspirując. Ula Świątek lubi black 
metal i chorał gregoriański, Lila Wasz-
kiewicz codziennie słucha barokowych 
oper (głównie tych w języku włoskim), 
a Emil Pietrzyk nie słucha żadnej mu-
zyki oprócz swojej własnej. Improwizu-
ją swobodnie, a ich narracja muzyczna 
jest pozbawiona gatunkowych ram.

Wspólnie z Maggy Back 26 czerwca 
wyciszaliśmy się na warsztatach ko-
lażu, które zabrały nas w kreatywną 
podróż do fascynującego świata obra-
zów. Tworzyliśmy kolaże, dowiadując 
się wiele o tej ponadczasowej technice. 
Dzięki wskazówkom prowadzącej  wie-
my, jak gromadzić własne materiały, 

jak zabrać się za robienie kolaży i na co 
zwracać uwagę.

To, że marny czeka nas los, gdy zabrak-
nie pszczół, to już wiemy. Pytanie - co 
można zrobić, aby zadbać o te, które 
latają i zapylają. Pomóc mogą przygoto-
wane na naszych warsztatach domki dla 
pszczół, które 4 lipca wspólnie tworzyli-
śmy z pracownią Too Doo.

„Kobiecym głosem na dwa serca” to 
nasza propozycja na pierwszy waka-
cyjny koncert plenerowy. 4 lipca na 
tarasie MDK usłyszeliśmy oryginalne 
kompozycje Doroty Wasilewskiej i Julity 
Kożuszek do słów Edwarda Stachury, 
Dagny Ślepowrońskiej, Dariusza Wa-
silewskiego, Jana Jakuba Należytego  
i Tadeusza Kubiaka, a także evergreeny 
w tłumaczeniu Jana Jakuba Należytego, 
takie jak The shadow of Your Smile, Iv 
got You under my skin, My funny Valen-

tine, Im calling You, Iv dreamed of You 
z repertuaru Barbry Streisand, Franka 
Sinatry i Nathalie Cole, a także w orygi-
nalnej wersji językowej, przepiękną pio-
senkę Carli Bruni. Wokalistki nie stroniły 
od klasyki i aby dopełnić koncertową 
opowieść o kobiecej duszy, zaśpiewały 
Plaisir d'Amour i Ave Maria skompono-
waną przez Astora Piazzollę.

Dobra zabawa wcale nie jest uzależ-
niona od wieku. Przekonali się o tym 
uczestnicy potańcówki międzypokole-
niowej, która odbyła się 10 lipca na ta-
rasie MDK. Nie trzeba być wytrawnym 
tancerzem, aby dobrze się bawić pod-
czas plenerowej imprezy w parku. Tu 
wiek nie ma znaczenia, ważne jest po-
zytywne nastawienie i chęć dobrej za-
bawy. Zwłaszcza gdy zachęca do tego, 
dając przykład, nie kto inny, jak sama DJ 
Wika - znana i uznana animatorka wielu 
tanecznych wydarzeń, prowadząca dys-
koteki w Polsce i za granicą. 

Ile razy Wasz telefon ucierpiał w pleca-
ku, torebce, tylko dlatego, że był źle za-
bezpieczony? Po naszych warsztatach  
z 11 lipca taka sytuacja się już nigdy nie 
powtórzy, ponieważ wiecie już, jak zro-
bić nie tylko funkcjonalne, ale również 
piękne etui na telefon. 

Jack Moore jest młodym, niebywale uta-
lentowanym gitarzystą i kompozytorem. 
Miłość do tego instrumentu zaszczepił 
w nim jego ojciec, Gary Moore, z którym 
przez wiele lat występował podczas go-
ścinnych koncertów i na festiwalach na 
całym świecie. 11 lipca Jack Moore wy-

Wakacyjna kultura
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stąpił na plenerowej scenie MDK wspól-
nie z Łukaszem Gorczycą, Tomkiem 
Dominikiem i Bogdanem Topolskim. 
Wokalnie, z utworami legendy brytyj-
skiej muzyki Gary'ego Moore'a, zmierzył 
się Szymon Pejski.

„Opowieści wagantów” to plenerowy 
spektakl, skierowany do młodszej wi-
downi, który dzieci mogły zobaczyć 18 
lipca. Trupa wędrujących lalkarzy, ty-
tułowych Wagantów, jeździ ze swoim 
wozem od wsi do wsi, z miasta do mia-
sta, grając swoje opowieści dla dzieci 
i dorosłych. Tym razem zobaczyliśmy 
dwie historie będące adaptacją bajek 
braci Grimm. Pierwsza to bajka o dziec-
ku szczęścia, chłopcu który wyrusza do 
piekła po trzy złote włosy z głowy dia-
bła. Druga bajka opowiadała o córce 
młynarza, która przez pychę swego ojca 
trafia do królewskiego lochu. „Opowie-
ści Wagantów” to próba odtworzenia 
średniowiecznego spektaklu lalkowego. 
Lalki wykonane zostały z przedmiotów 
codziennego użytku, takich jak kosze, 
drewniane łyżki, puchary, miotły itp. 

Tomek Kowalski zachwycił całą Polskę 
swoim wykonaniem piosenek Dżemu w 
programie „Must Be the Music”. Jego 
niezwykły talent zapewnił mu zwycię-
stwo. Od tego czasu jego kariera na-
brała tempa. Charyzmatyczny wokalista 
znany jest między innymi z roli Ryśka 
Riedla w spektaklu „Skazany na Bluesa” 
w reżyserii Arkadiusza Jakubika.

Koncert „Jeszcze wiatr odmieni się” (18 
lipca) był gratką dla wszystkich fanów 
rockowych oraz bluesowych brzmień  
i doskonałą okazją do zapoznania się  
z twórczością muzyczną Tomka.

„W krainie Brzechwy i Tuwima” to kon-
certowa propozycja dla najmłodszego 

pokolenia, ale również sentymentalny 
powrót do dzieciństwa dla ich opieku-
nów i rodziców. Na letniej scenie MDK 
(25 lipca) wystąpiły trzy postaci – Pan 
Burak, Szczypiorek oraz Marchewka, 
które śpiewały piosenki do wierszy gi-
gantów pióra – Jana Brzechwy i Juliana 
Tuwima. 

25 lipca na plenerowej scenie MDK wy-
stąpiła Miejska Orkiestra Kameralna pod 
batutą Wenantego Macieja Domagały. 
Publiczność usłyszała muzykę lekką i 
przyjemną w wykonaniu uznanej miń-
skiej orkiestry, gromadzącej muzyków 
klasycznych.

Tydzień później na scenie MDK Miejska 
Orkiestra Kameralna wystąpiła ze spe-
cjalnym udziałem Danuty Stankiewicz 
podczas koncertu „W pamięci naszej – 
ta pieśń” z okazji 77. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego i 77. roczni-
cy Mińskiego Dnia Wolności. 

Do 20 sierpnia na trawniku przed MDK 
można było obejrzeć plenerową wysta-
wę malarstwa Bogumiły Delimaty. W jej 
pracach dominują motywy figuratywne. 
Obrazy emanujące ciepłym kolorem 

przenoszą nas w świat południowych 
klimatów. Styl jej prac przywołuje na 
myśl malarstwo postimpresjonistów. 
Farba dość grubo kładziona, żywe i od-
ważne zestawienia barw ze zdecydowa-
ną dominantą ciepłych kolorów. Twarze 
postaci są namalowane subtelniej po-
łączeniem delikatnego laserunku z ry-
sunkiem linii twarzy. Jak mówi o sobie 
autorka, taniec nauczył ją pokory i dys-
cypliny – i owe cechy przenosi na każdą 
dziedzinę, którą się zajmuje, w tym tak-
że malarstwo.

8 sierpnia zaprosiliśmy młodych widzów 
na wesoły i bardzo kolorowy spektakl 
„Koty trzy”. W kocim świecie wcale nie 
jest zwyczajnie i nudno. Pazurek, Chru-
pek i Kitka to naprawdę niezłe gagat-
ki i dlatego przydarzają się im całkiem 
śmieszne i "wybuchowe" historie. 

Nowa inicjatywa Miejskiego Domu 
Kultury w Mińsku Mazowieckim - [łan] 
SLOW day! Przez cały dzień (14 sierp-
nia) w parkowych alejkach przy Pałacu 
Dernałowiczów można było bliżej po-
znać lokalne autorskie marki, twórców 
rękodzieła, a także firmy, którym bliskie 
sercu jest funkcjonowanie w nurcie slow 
i eco friendly. Panie mogły wziąć udział 
w warsztatach gimnastyki słowiańskiej 
prowadzonych przez Ewę Marzannę 
Jurkowską (Pierwotneja). Dla dzieci 
przygotowane były przez Agnieszkę 
Mike (Bez Trudu) warsztaty kulinarne 
vege/eco. Serfenta poprowadziła warsz-
taty wyplatania z wikliny. Niezwykłe były 
również warsztaty jogi śmiechu popro-
wadzone przez Piotra Bielskiego. Zain-
teresowaniem cieszyła się aromaterapia 
przygotowana przez Karolinę Rucińską 
(OlejkoLandia). Wydarzeniu towarzy-
szyły  ekotargi żywności, kosmetyków 
i mody. Udział w nich wzięli: Jest Pięk-
nie, Anna Jankowska, Peppo Fabryka 
Królika, Zamknij to, Chleb każdy inny, 
Klaudia Karpińska. Na zakończenie cu-
downe wrażenia muzyczne zapewniła 
Kapela ze Wsi Warszawa.
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Od 12 lipca przez pięć dni spotyka-
liśmy się z dziećmi na tarasie MDK, 
i nawiązując do 600-letniej historii 
Mińska Mazowieckiego, zgłębialiśmy 
średniowieczne zwyczaje. A wszystko  
w ramach „Wakacji w Pałacu”. 

12 lipca dzieci zobaczyły pokaz 
edukacyjny w wykonaniu rycerza i jego 
giermka.  Tematem były początki pań-
stwa polskiego - odbył się turniej strze-
lania z łuku oraz inne zabawy historycz-
ne, m.in. walka na miecze, karmienie 
smoka, burzenie zamku i wielka gra 
planszowa.

Pieniądz w średniowieczu był tema-
tem przewodnim drugiego dnia „Przy-
gód z historią”. Dzieci wybijały i projek-
towały własne monety, szyły sakiewki 
na nie i sporo dowiedziały się o formach 
płacenia w średniowieczu.

W przeddzień rocznicy Bitwy pod 
Grunwaldem odbył się pokaz eduka-
cyjny o rycerzach z jej czasów. Zapre-
zentowano uzbrojenie i multimedialną 
inscenizację bitwy. Uczestnicy zajęć 

„Klasa Czarodziejów – po marzenia!” to 
ogólnopolska trasa koncertowa stwo-
rzona na podstawie książki, która ma 
szansę stać się światowym bestsel-
lerem. Barwny i przebojowy koncert  
z grą świateł i udziałem dzieci zagościł 
na scenie MDK 15 sierpnia. Nie zabra-
kło magicznych sztuczek, wspólnych 
układów tanecznych, eksperymentów 
naukowych oraz dużej dawki humoru. 
W programie znalazł się koncert Ewy 
Suarez z piosenkami z albumu „Klasa 
Czarodziejów” oraz niesamowite eks-
perymenty naukowe na dowód tego, że 
nauka może być fascynującą przygodą. 

wzięli udział w turnieju plebejskim, zma-
gając się w wyścigu w nartach Bolka, 
biegu rycerskim, rzucie podkową, ma-
chinie do fechtunku, strzelaniu z łuku i 
kręciole.

Na najdzielniejszych rycerzy czekały 
nagrody niespodzianki.

15 lipca odbyły się warsztaty rzemiosł 
dawnych - czerpania papieru, skryby, na-
uki pisma średniowiecznego, powroźnika 
i wyplatania sznurów.

Na zakończenie „Przygód z historią” 
zorganizowaliśmy grę terenową oraz 
podsumowaliśmy warsztaty. Wręczone 
zostały upominki dla dzieci, które wzięły 
udział we wszystkich pięciu dniach zajęć.

Nazwani przez Pawła Dunina-Wąsowi-
cza sumieniem polskiego rock'n'rolla, 
ze względu na szczere do bólu teksty 
opisujące sytuacje gitarowych zespołów 
z małych miasteczek, Maki i Chłopaki 
wystąpili w MDK 15 sierpnia. Trio po-
chodzi z Mrozów i jego twórczość najle-
piej podsumowują słowa redaktora Pio-
tra Kowalczyka (Pulp, Machina, Lampa): 
„Wczesny Muniek, wczesny Doherty, 
wczesny Weller, Rivers Cuomo, Henryk 
Ulik i Billy Bragg”.

Agnieszka Boruta MDK, 
fot. z arch MDK

Przygoda z historią
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8 sierpnia na placu przed MDK odbyła 
się  premiera spektaklu plenerowego 
„Teraźniejszość”. Widowisko było dru-
gą częścią „Mazowieckiego Tryptyku 
Teatralnego”  realizowanego w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

 „Cudowne przedstawienie, 
ważny przekaz, wspaniałe emocje,”, 
„świetnie zrobione”, „mega muzyka”, 
„piękny taniec”, ”czy można liczyć na 
powtórkę?”- komentowali po spektaklu 
mińszczanie, których urzekła zarówno 
unikalna forma widowiska łącząca ta-
niec, muzykę na żywo, teatr ruchu z ele-
mentami cyrkowymi, grą świateł, jak rów-
nież przesłanie spektaklu. A o czym był 
spektakl? Jak sam tytuł wskazuje, o te-
raźniejszości. Widowiskowa dzisiejszość 
przedstawiona została niejako w krzy-
wym zwierciadle, uwypuklając wszystkie 
współcześnie drażliwe kwestie. Zoba-
czyliśmy smutną przypowieść o upadku 
człowieka, który wpierw wierny swoim 
wartościom, próbuje budować relacje 
i dostosować się do otaczającego go 
świata. Świata, w którym rządzą fałszywe 
autorytety, w którym jednostka jest wy-
łącznie trybikiem w jednolitym systemie 
społecznym. Bohater  powoli dostoso-
wuje się do społeczeństwa, gdzie króluje 
pieniądz, gdzie ścierają się ze sobą wła-
dza i religia.

Scenariusz do spektaklu napisała 
Urszula Brzost, choreografię ułożył Ja-
kub Chocholski, a muzykę skomponował 
zespół DiAnti (Grzegorz Fiks, Mariusz Ja-
guścik, Kamil Dobosz, Marek Kułakow-
ski). Spektakl wyreżyserowały Anna Ob-
szarna i Urszula Brzost. W roli człowieka 
wystąpił wrocławski mim Jan Grządziela, 
a we współczesnych niewolników wcie-
lili się aktorzy z rodzimego Teatru Po 
Godzinach: Paulina Dobosz, Katarzyna 
Zawadzka, Anna Jaworska, Iwona Rusz-
czak, Maria Padzik, Ewa Ryciak, Andrzej 
Wiśniewski. Obsadę aktorską wsparli 
tancerze ze Studia Tańca La Flaca: Kac-

per Sarna, Wiktoria Trochimiak, Wiktoria 
Wąsowska, Zuzanna Źrodowska, Micha-
lina Żelazowska, Julia Dróżdż, Małgorza-
ta Karczmarczyk, Anita Chojecka i Jakub 
Chocholski, którzy każdy taneczny gest, 
skłon, krok dopracowali do perfekcji. Na 
szczudłach można było zobaczyć Seba-
stiana Gontarza oraz Michała Zasłonę. O 
maski, scenografię i kostiumy zadbały: 
Anna Obszarna, Maja Bielawska i Anna 
Jachimowicz. 

Teraźniejszość
To oczywiście tylko część osób 

pracujących nad projektem, bowiem 
technicznie i logistycznie za całość od-
powiadał Miejski Dom Kultury w Miń-
sku Mazowieckim. Spektakl został 
zrealizowany ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Mazowsza,  
a współfinansowany był przez MDK 
Mińsk Mazowiecki.

Agnieszka Boruta, fot. z arch MDK
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W dniach 11¬–30 lipca odwiedzają-
cy Dział 7. Pułku Ułanów Lubelskich 
Muzeum Ziemi Mińskiej mogli wziąć 
udział w pokazie filmu „Wiktoria 1920”, 
który stworzony został w 2020 roku na 
setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. 
Zrealizowany był w technologii VR 
360° przez Fundację Koncept Kultura 
oraz Biuro Programu „Niepodległa”  
w ramach projektu Wirtualny Teatr Hi-
storii „Niepodległa”. 

Dzięki specjalnym goglom widzowie 
oglądali projekcję w wirtualnej kopule 
sferycznej o średnicy 8 metrów i wyso-
kości 4,5 metra, co  przenosiło ich nieja-
ko w sam środek oglądanych wydarzeń. 
Immersji dopełniały słuchawki oraz ob-
rotowy fotel.

Fabuła blisko 30-minutowego filmu 
opowiada historię grupy śmiałków, któ-
rzy podejmują się niebezpiecznego za-
dania dostarczenia meldunku do biura 
szyfrów w warszawskiej Cytadeli. Za-
grożenie ze strony bolszewików zmusza 
niejednokrotnie Tadka, poprzez którego 
oczy widz ogląda bieg wydarzeń, do 
podejmowania ryzykownych decyzji. 
Wraz z kompanami sięga on po broń 
w starciu z wrogiem oraz wyskakuje ze 
spadochronem z  samolotu. 

„Wiktoria 1920” VR 
- pokazy w MZM Dział 7. PUL

Oprócz muzeum w Mińsku pokazy 
filmu zaplanowano w takich miastach, 
jak Sulejówek, Wołomin, Legionowo, 
Grodzisk Mazowiecki, Płock, Hel, Po-
znań czy Wrocław. W internecie może-
my film obejrzeć w każdej chwili w ser-
wisie YouTube. 

Beata Sajewska
fot.  Anna Bińkowska

Cezary Pomykało
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23 lipca  na ul. Warszawskiej na wyso-
kości Placu Kilińskiego Muzeum Ziemi 
Mińskiej ustawiło ławki dekorowane 
rzeźbiarsko przy pomocy pił spalino-
wych, z których każda odnosi się do 
ważnego dla miasta zakładu przemy-
słowego. Rzeźby wykonane zostały  
w czerwcy br. podczas II Pleneru Rzeź-
biarskiego w Dziale 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich Muzeum Ziemi Mińskiej 
przy ul. Sosnkowskiego.

 Roman Ruśplo upamiętnił fa-
brykę drewnianych talerzy i zabawek 
Drzewodar, która od 1881 roku dzia-
łała przy ul. Siennickiej. W swojej pra-
cy wykorzystał motywy roślinne znane  
z wyrobów zakładu. Marcin Lichosyt 
wykonał ławkę, której oparcie przedsta-
wia most kratownicowy, z czego słynęła 
fabryka K. Rudzki i S-ka. Ławeczka Fa-
bryki Urządzeń Dźwigowych autorstwa 
Grzegorza Michlaka wyposażona jest 
w pokaźny żuraw wieżowy. W oparcie 
swoich ławek artystycznie zaingerowali 
także Janusz Błażejewski i Łukasz Za-
błocki, którzy zajmowali się odpowied-
nio Zakładami Naprawczymi Taboru 
Kolejowego ”ZNTK” oraz zakładami wy-
twórstwa obuwia skórzanego WZPS Sy-
rena. W pierwszym przypadku w opar-
ciu wyrzeźbiono zespół trakcyjny EN57, 
a w drugim wkomponowano w nie dyna-
micznie ułożone buty. 

oprac. na podst. mat. MZM

Ławki Historii
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29 czerwca Mińskie Towarzystwo Mu-
zyczne zaprosiło słuchaczy do Miejskiej 
Szkoły Artystycznej na wydarzenie, ja-
kim niewątpliwie był koncert "Muzyka 
filmowa i okolice", który w wyjątkowy 
sposób połączył miłośników jazzu oraz 
wspaniałej polskiej kinematografii. 

Zespół Moon Ship to niekwestionowani 
mistrzowie aranżacji najwyższych lotów: 
Mariusz "Fazi" Mielczarek - saksofon, 
lider; Piotr Wróbel - fortepian; Adam 
Lewandowski - perkusja Mirosław Wi-
śniewski - bass.
     Projekt stanowi propozycję odkrycia 
na nowo znanych i lubianych tematów 
muzycznych. Utwory z polskich filmów  
i seriali np. 07 zgłoś się, Stawka większa 
niż życie, Prawo i pięść czy Moja Ballada 
Krzysztofa Komedy są dla artystów in-
spiracją do poszukiwania zaskakujących 
brzmień jazzowych.

Muzyka filmowa w MSA

„Pater Noster” - „Ojcze Nasz”, Mo-
dlitwa Pańska – najstarsza modlitwa 
chrześcijaństwa – była motywem ty-
tułowym i przewodnim koncertu, który 
27 czerwca w kościele św. Antoniego 
zaprezentował Oktet Wokalny Manu-
faktura Dźwięku. 

Słowa tej modlitwy wybrzmiały w aran-
żacji różnych autorów, ale te wykonania 
Modlitwy Pańskiej wzbogacono jednym 
i tym samym motywem zaczerpniętym 
z utworu autorstwa mińszczanina Grze-
gorza Duchnowskiego. Ten werset po-
czątkowy jego wersji Pater Noster był 
swoistym refrenem koncertu. Na począ-

tek - Pater Noster jako chorał gregoriań-
ski. Następnie zabrzmiał utwór Już się 
zmierzcha – modlitwa gdy dziatki spać 
idą autorstwa renesansowego polskiego 
kompozytora Wacława z Szamotuł. Po-
tem psalm 51. w aranżacji Cypriana Ba-
zylika Z głębokości grzechów moich oraz 
antyfona maryjna Stabat mater dolorosa 
– Stała matka boleściwa autorstwa Jacka 
Piecha.  
     Podczas występu oktet eksperymen-
tował z formą wykonawczą, zmieniał 
utarte schematy, a wszystko to w jed-
nym celu — rozkoszowania się pięknem 
muzyki sakralnej. Nie jest ona obecnie 
popularna, a jest to jedna z piękniej-

Ogromne doświadczenie „Faziego”, wy-
bitnego saksofonisty jazzowego mocno 
związanego z polską kinematografią, 
owocuje ciekawymi zestawieniami tego, 
co już nam znane, ale w niecodziennej 
i interesującej aranżacji. Poczuć w nim 
można było pasję i świadomość każdego 
dźwięku. Dzięki tym cechom słuchacze 
mieli możliwość interpretacji klasyków 
gatunku na nowo, mogli stać się częścią 
całego przedstawienia, które przeniosło 
ich w podróż po świecie filmu, balansu-
jąc na granicy różnych rodzajów sztuki. 

mat. i fot.: MTM

szych form muzycznych. Gdy słuchamy 
jej w świątyni, ma ona wówczas szcze-
gólny wydźwięk.
     Druga część koncertu to Pater no-
ster w aranżacji Igora Strawińskiego, na-
stępnie antyfona Witaj Królowo – Salve 
Regina autorstwa duetu Gunnar Erics-
son i Lars Janson. I wiersz Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, do którego mu-
zykę napisał Józef Świder – Modlitwa 
do Bogarodzicy. 

Ostatnia część wieczoru to kompo-
zycja Ocze Nash autorstwa Nikolaya 
Kedrova – dwudziestowiecznego rosyj-
skiego kompozytora muzyki sakralnej.  
Z kolei responsorium O vos omnes - 
tekst zaczerpnięty został z Księgi La-
mentacji autorstwa hiszpańskiego kom-
pozytora Pablo Casalasa. Po nim utwór 
Ubi Caritas autorstwa Oli Gjello oraz Vi-
derunt omnes fines terrea w kompozycji 
Mikołaja Zieleńskiego. Koniec zwieńczy-
ło pochwalne Alleluja Gordona Younga. 
     Muzyka sakralna jest owocem twór-
czego dialogu pomiędzy sztuką mu-
zyczną a wiarą chrześcijańską. Jej 
celem jest, jak podkreśla papież Franci-
szek, „wzbudzenie zachwytu i pragnie-
nia piękna, pogłębianie wrażliwości du-
chowej i zamiłowania do wszystkiego, 
co jest autentycznym wyrazem ludzkie-
go geniuszu i odbiciem bożego piękna”.

Rafał Ostrowski
fot. MTM

„Pater Noster” 
Koncert Oktetu Wokalnego Manufaktura Dźwięku
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W dalszej części koncertu zabrzmia-
ły: „Scandynavian Shuffle” Svenda 
Asmussena, “Name that Tune” Graysto-
na Ivesa oraz dwa utwory sakralne: cha-
sydzka pieśń “Ken Bakodesh Chaziticha”  
w aranżacji Gila Aldemy oraz “Kep your 
lamp(s)”  tradycyjny gospel bluesowy  
w opracowaniu Andre Thomasa.

Muzyczną podróż zakończyły: 
„Birds” - słowa i muzyka Ola Bremnes 
(norweski muzyk i pisarz) oraz „Kom” 
w kompozycji szwedzkiej kompozytorki 
Moniki Aslund.

Szymon Bielecki
fot.: MTM

Muzyczne miniatury w kościelnej scenerii

Mińskie Towarzystwo Muzyczne wraz z Miejskim Domem Kultury  zorganizowało 30 lipca koncert o nietypowym tytule  
„Kiedy Tenor spotka Sopran (historia miłosna z pianistą w tle)”. 

Bohaterami tego koncertu, a raczej całego spektaklu, byli śpiewacy: Ewelina Pachnik - sopran, Emil Ławecki – tenor oraz 
pianista Marcin Piotr Łopacki. Słowem koncert okraszał Rafał Ostrowski. Romantyczne arie, pełne pasji pieśni miłosne, gorące 
duety miłosne operowe i operetkowe przeplatane fantastyczną grą aktorską stworzyły muzyczne widowisko wykraczające dale-
ko poza zwykłe odśpiewywanie utworów. Widowisko, które na długo zapadnie w pamięć publiczności. 

Rafał Ostrowski
fot.: Wójtowicz Lenses Fotografia

Kiedy Tenor spotka Sopran

„Miniatury dla mojego Miasta” z okazji jubileuszu 600-lecia miasta Mińsk Mazowiecki to koncert, który 20 czerwca w kościele 
pw. NNMP wykonał Chór Kameralny MTM. Pod przewodnictwem Tomasza Zalewskiego zespół przywitał słuchaczy utworem 
„Evening rise” - duchowym utworem rdzennych Amerykanów.



               WWW.MINSK-MAZ.PL                MIASTOMINSKMAZOWIECKI                MINSK_MAZ                 MINSK_MAZOWIECKI38

Uchwały - sesja nadzwyczajna 28.06.2021 r.
• Uchwała Nr XXXI.291.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2021 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki,
• Uchwała Nr XXXI.292.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2021 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim,
• Uchwała Nr XXXI.293.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Mińsk Mazowiecki na rok 2021,
• Uchwała Nr XXXI.294.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2021 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2030.

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.

Powiatowe stypendia 
dla studentów 
pielęgniarstwa 
i położnictwa
Rada Powiatu Mińskiego podjęła uchwa-
łę o stypendiach dla studentów II i III roku 
studiów licencjackich oraz I i II roku ma-
gisterskich na kierunkach położnictwo  
i pielęgniarstwo. Będą to kwoty 800 zł lub 
1200 zł miesięcznie w zależności od roku  
i stopnia studiów. 

Warunkiem jest podjęcie po zakończeniu 
studiów pracy na pełen etat w SP ZOZ  
w Mińsku Mazowieckim lub placówkach 
DPS w powiecie mińskim na okres minimum 
2 lat. Istotne jest to, że student nie musi być 
mieszkańcem naszego powiatu. Program 
„Medyk” jest odpowiedzią na znaczny nie-
dobór specjalistycznej kadry medycznej, 
w tym pielęgniarstwo i położnictwo, które 
na krajowym rynku pracy są jednymi z naj-
bardziej deficytowych zawodów w Polsce. 
Miński szpital od kilku lat ma duże problemy 
ze skompletowaniem odpowiedniej liczby 
pielęgniarek i położnych, a średnia wieku 
pracującej kadry wynosi 55 lat. Ten sam 
problem dotyczy domów pomocy społecz-
nej prowadzonych przez Powiat Miński.

Nabór wniosków Zarząd Powiatu Mińskiego 
ogłosił 16 sierpnia br., a termin przyjmowa-
nia dokumentów upływa 15 października br.

Stosowne dokumenty znaleźć można na 
stronie: http://powiatminski.pl/
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