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Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej
Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego
za okres od 22 m arca 2014 roku do 28 m arca 2015 roku

Funkcjonowanie Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego skupiało się
w omawianym okresie na działalności wydawniczej, wystawienniczej, związanej z ra
towaniem zabytków i pozostałej popularyzującej historię powiatu mińskiego i Mińska
Mazowieckiego.
W ramach działalności wydawniczej TPM M wydało:
a. ) 22. tom „Rocznika Mińskomazowieckiego”.
b. ) Informator z okazji X I I I Społecznej Kwesty na Rzecz Ratowania Zabytko
wych Nagrobków, znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazo
wieckim.
c. ) Obecnie prowadzone są prace zmierzające do wydania albumu fotograficzne
go „Mińsk Mazowiecki w latach 1944 - 1989” (planowany termin wydania maj
2016 r.).
W ramach działalności wystawienniczej TPMM :
a.) Przygotowało i zaprezentowało kilka wystaw poświęconych historii miasta
i powiatu, które były umieszczone w gablotach nieczynnego kina „Światowid”.
Obecnie można tam oglądać wystawę prezentującą zdjęcia Mińska Mazowiec
kiego z przełomu lat 60 - tych i 70 - tych ubiegłego wieku.
W ramach działalności związanej z ratowaniem zabytków TPMM , dzięki zaan
gażowaniu własnych środków finansowych, zebranych w ramach kwesty cmentarnej
na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, znajdujących się na mińskim cmentarzu
parafialnym odnowiło dwie tablice nagrobne wymagające pilnych prac konserwator
skich, tj. Józefa Wiśniewskiego i Józefa Pajewskiego. Przy odnowionych obiektach
zostały umieszczone również tabliczki informacyjne. Ratowanie zabytkowych nagrob
ków znajdujących się na mińskim cmentarzu parafialnym znalazło pełne poparcie pro
boszcza parafii p.w. NNMP ks. dr Marka Sędka, który z myślą o odrestaurowanych
obiektach wyznaczył na cmentarzu miejsce, gdzie będą one mogły być eksponowane.
W ramach działalności pozostałej, popularyzującej historię TPMM:
a. ) Zorganizowało i przeprowadziło sesję popularnonaukową „Z mazowieckich
piasków znani i nieznani...część X ”.
b. ) Prowadziło stronę internetową www.tpmm.pl oraz profil na facebooku, na któ
rych zamieszczane są informacje dotyczące bieżącej działalności TPMM, a także
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materiały prezentujące honorowych członków TPMM i prezesów stowarzyszenia.
Profil TPMM na facebooku polubiło już ponad dwieście siedemdziesiąt osób.
c. ) Zainicjowało cieszące się dużą popularnością konkursy poświęcone historii
m iasta i powiatu. Zaliczyć doń można:
- cztery internetowe konkursy fotograficzne „Gdzie to je s t” oraz jeden po
święcony patronom mińskich ulic.
- ogólnodostępny Otwarty Test Wiedzy o Historii Mińska Mazowieckiego.
d. ) Prowadziło dyżury członków zarządu TPM M w siedzibie MZM i TPMM ,
udzielając w ich trakcie konsultacji zainteresowanym osobom.
e. ) Wspólrealizowalo jednodniowe obchody upamiętniające 71. rocznicę likwida
cji getta żydowskiego w Mińsku Mazowieckim.
f. ) Przygotowało i przeprowadziło kilka prelekcji poświęconych historii świa
ta. W ich trakcie prelegentami byli: Damian Sitkiewicz, Alicja Gontarek, Artur
Wróblewski i Mirosław Lissowski.
g. ) Zorganizowało trzy wycieczki turystyczno-krąjoznawcze - „Hajda na za
mek”, „Na mazowieckim szlaku” i „Po koronę króla Daniela”. W wycieczkach
wzięło udział 130 osób, natomiast na listach rezerwowych można było znaleźć
jeszcze 50 osób chętnych do wyjazdu. W ramach wycieczek, poza walorami rekre
acyjnymi, warto odnotować nawiązanie i odnowienie kontaktów z organizacja
mi pozarządowymi spoza powiatu mińskiego, np. z Towarzystwem Miłośników
Góry Kalwarii, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Węgrowskiej, Towarzystwem
Przyjaciół Żelechowa, władzami samorządowymi Pilawy i Sobieni Jezior.
h. ) Poczet sztandarowy TPM M i delegacja z wiązanką kwiatów uświetniała
większość najważniejszych świąt patriotycznych, odbywąjących się na tere
nie miasta. W ramach pocztów TPM M było reprezentowane przez: Tomasza
Adamczaka, Piotra Wojdygę, Bartosza Mendyka, Michała Rogalę, Małgorza
tę Przybysz, Krzysztofa Zgutkę, Wojciecha Bednarczyka, Paulinę Szyjanowicz
i Leszka Polkowskiego.
i. ) 1 i 2 listopada 2014 r. została przeprowadzona X I I I społeczna kwesta na rzecz
ratowania zabytkowych nagrobków, znajdujących się na cmentarzu parafialnym
w Mińsku Mazowieckim. W je j trakcie zebrano kwotę wynoszącą niewiele ponad
13 800 zł.
j . ) Przedstawiciele TPM M brali udział w spotkaniach adresowanych do organi
zacji pozarządowych, organizowanych przez mazowiecką federację „Mazovia”
i Urząd Miasta Mińska Mazowieckiego.
k. ) Ufundowało okolicznościowe nagrody dla organizatorów różnych przedsię
wzięć mających m iejsce na terenie m iasta i powiatu, np. Klubu Dawnych Moto
cykli „Magnet”, Mińskiego Towarzystwa Szachowego, Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, a także niektórych mińskich szkól, np. Zespołu
Szkól Ekonomicznych i Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Ja n a Pawła I I w Mińsku
Mazowieckim.
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1.) Zgłosiło następujące kandydatury do nagrody powiatowej „Laura” 2014:
Janusza Kuligowskiego, Dawida Matwieja i Klub Honorowych Dawców Krwi
działający przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazo
wieckim.
n. ) Współorganizowało kilka przedsięwzięć mających m iejsce na terenie mia
sta i powiatu.
o. ) Zorganizowało spotkanie integracyjne członków TPM M w postaci spotkania
opłatkowego.
p. ) Przeprowadziło kwerendy w ogólnopolskich archiwach celem reprodukowa
nia materiałów dotyczących historii miasta i powiatu.
r. ) Przeprowadziło spontaniczną akcję „Majowe Ostatki w TPM M ”, z której
skorzystało ponad dwadzieścia osób.
s. ) Je s t w trakcie przygotowywania sesji naukowej wspólnie z Instytutem Pa
mięci Narodowej, która będzie poświęcona funkcjonowaniu powiatu mińskiego
w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej.
t. ) Odsłoniło kamień pamiątkowy poświęcony ponad pięćdziesięcioletniej dzia
łalności TPM M na terenie m iasta i powiatu. Przy okazji nawiązano kontakty
z członkami rodzin byłych prezesów naszego stowarzyszenia lub też samymi
prezesami.
u. ) Prowadziło działania zmierzające do odnowienia nowej siedziby TPM M ,
gdyż ja k pamiętamy, w czerwcu ubiegłego roku TPM M pożegnało się z pomiesz
czeniami znajdującymi się przy ulicy Okrzei 16 i „przywitało się” z lokalem znaj
dującym się przy ulicy Piłsudskiego 27. Przy okazji warto podkreślić wysiłek
włożony w przeprowadzkę przez Sylwestra Dźwigalę, M arka Nowickiego, Pio
tra Nowickiego, Michała Rogalę, Michała Culka, Marka Łodygę, Rafała Szczepankowskiego, Marka Wielgo i Wojciecha Bednarczyka.
Warto podkreślić, że w omawianym okresie czasu do TPM M zapisały się cztery
osoby. Obecnie do organizacji należy 98 osób. Do księgozbioru TPMM zostało przeka
zanych ponadto około stu pozycji książkowych i czasopiśmienniczych w dużej mierze
poświęconych historii miasta i powiatu. Są one na bieżąco opracowywane i wpisywane
do księgozbioru TPM M przez panią Bożenę Szczęsną - członka TPMM i pracownika
M iejskiej Biblioteki Publicznej. Do zbiorów TPM M trafiły również sztandar, doku
menty, fotografie i licząca ponad sześćdziesiąt przedmiotów kolekcja aparatów foto
graficznych zebranych przez Ryszarda Ablewskiego.
W omawianym okresie TPMM korzystało z lokalu znajdującego się w siedzibie
Muzeum Zfemi Mińskiej na zasadzie odpłatnego najmu, w miesięcznej wysokości 50 zł.
Obecnie obowiązująca umowa najmu pomieszczeń w budynku przy ulicy Piłsudskiego
27 wygasa 31 grudnia 2014 r., zaś wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzch
ni 72 metrów kwadratowych je s t przewidziany na czas nieokreślony.
W omawianym okresie TPMM współpracowało przede wszystkim z oddziałem
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mińsku Mazowieckim oraz
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z Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, Miejskim Domem Kultury w Kału
szynie, Miejską Biblioteką Publiczną w Mińsku Mazowieckim, Urzędem Miasta Mińsk
Mazowiecki, Starostwem Powiatu Mińskiego, mińskimi i powiatowymi szkołami, komen
dą Ochotniczego Hufca Pracy w Mińsku Mazowieckim, organizacjami pozarządowymi
z terenu powiatu mińskiego i spoza jego granic, 2. Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą,
Instytutem Pamięci Narodowej, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Gminą Wyzna
niową Żydowską w Warszawie, księżmi z mińskich i powiatowych parafii, mińskimi i po
wiatowymi przedsiębiorcami, wreszcie z ogólnopolską i lokalną prasą. Wszystkim tym
osobom i podmiotom składam serdeczne podziękowania za owocną współpracę
Słowa podziękowań kieruję również pod adresem wszystkich członków TPMM .
Członkom zarządu dziękuję za cierpliwe uczestniczenie w posiedzeniach, pracowitość
w czasie obrad zarządu i poza nim, która przełożyła się kolejne sukcesy odniesione
przez TPM M . Członkom komisji rewizyjnej dziękuję za surowe, rzetelne i sprawiedli
we ocenianie prac zarządu i uczestniczenie w pozostałych pracach związanych z funk
cjonowaniem TPM M . Wszystkim pozostałym członkom TPM M dziękuję za poświęcony
czas przeznaczony na wspieranie działalności TPM M , m.in. poprzez udział w pocztach
sztandarowych i wiązankowych, pomoc w przygotowywaniu wystaw, pracach związa
nych z przygotowywaniem publikacji, wygłaszaniu wykładów. Dziękuję za wytrwałą
pracę redakcji „Rocznika Mińskomazowieckiego” - sztandarowego wydawnictwa pu
blikowanego przez TPM M . To dzięki Wam to wydawnictwo nie tylko utrzymuje wysoki
poziom merytoryczny i edytorski, ale i stale się rozwija. Dziękuję również osobom nie
należącym do naszego stowarzyszenia, ale wspierającym jeg o funkcjonowanie. Cieszę
się, że jesteście z nami.
Tomasz Adamczak
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