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Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego uprzejmie informuje, że dzię
ki Państwa ofiarności, wspólnie udało się nam zebrać na zeszłorocznej kweście sumę
13,111,79 zł._Tb kwota oraz niewykorzystane środki finansowe z lat ubiegłych w sumie
7 945,60 zł zostały przeznaczone w bieżącym roku na odrestaurowanie zabytkowych
nagrobków, znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim. S ą to:
1. Żeliwny krzyż i tablica w piaskowym postumencie Felicyi z Orłowskich Rzym
skiej - żony byłego naczelnika powiatu stanisławowskiego zmarłej w 1868 r.
2. Płyta nagrobna Ja n a Piorunkiewicza zmarłego w 1899 r.
3. Unikatowy, żeliwny krzyż z drugiej połowy X IX wieku, który ozdobiony je s t mo
tywem anioła zamiast figury Jezusa Chrystusa, poświęconym osobie nieznanej.
Do odnowienia, za zgodą księży proboszczów parafii Narodzenia Nąjświętszej
Marii Panny dr Marka Sędka i Jerzego Mackiewicza, został również przekazany usytu
owany w głównej alei nagrobek Leopolda Johna zmarłego w 1887 r. Powróci on na swo
je miejsce na wiosnę przyszłego roku. Na jego renowację i konserwację zbieraliśmy
pieniądze na tegorocznej kweście, podczas której udało się nam wspólnie zebrać kwotę
10 657 zł. Wieloletnia współpraca Towarzystwa z mińską parafią NNMP doprowadziła
ponadto do przekazania na rzecz naszej organizacji pola grobowego rodziny Jungów.
Po jego uporządkowaniu zostało tam przygotowane lapidarium, gdzie zostały prze
niesione obiekty odrestaurowane w 2015 r. Serdeczne podziękowania składamy księ
dzu proboszczowi Jerzem u Mackiewiczowi oraz Panu Krzysztofowi Gałęzowskiemu za
ufundowanie ceglanego postumentu pod zabytkowy żeliwny krzyż. Restauratorskie
prace zostały przeprowadzone przez konserwatora Grzegorza Swierczyńskiego i jego
współpracowników. Warto podkreślić, że pod jego kierunkiem zostało już odnowionych
kilka nagrobków znajdujących się na cmentarzu w Mińsku Mazowieckim. Duży wkład
pracy w uratowanie od zniszczenia mińskich świadectw przeszłości wniosła firma Ze
nona i Renaty Hawryluk “Usługi cmentarne”. Podziękowania kierujemy również na
ręce Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Lądowego „Mazowieckie Mo
sty” Sp. zo.o. w Mińsku Mazowieckim mgr inż. Jerzego Kalinowskiego, dzięki któremu
kilkanaście odrestaurowanych nagrobków otrzymało nowe i niezawodne fundamenty.
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Począwszy od zorganizowania pierwszej kwesty przez TPM M , w roku 2001,
wspólnie przyczyniliśmy się do uratowania od zniszczenia 23 nagrobków znajdujących
się na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim. W związku z tym serdeczne
podziękowania składamy wszystkim osobom dobrej woli, które podczas kwest przeka
zywały nam pieniądze na ratowanie zabytkowych nagrobków, kwestarzom społecznie
i aktywnie uczestniczącym w kwestach TPM M oraz wszystkim sponsorom wspierają
cym naszą inicjatywę.
Wszystkie osoby pragnące wesprzeć nasze przedsięwzięcie uprzejmie infor
mujemy, że istnieje możliwość przekazywania środków finansowych na konto TPMM.
Pieniądze prosimy wpłacać na następujący numer konta: 75 9226 0005 0000 1560 2000
0010. W tytule przelewu prosimy o umieszczenie dopisku “na ratowanie zabytkowych
nagrobków”. Dziękujemy.
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