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Gwiazdy
Festiwalu 4M

Lubię stare
motocykle

Sadzimy kwiaty
na balkonie
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Euro 2012:
stadiony na Ukrainie
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Dariusz Mól

Redaktor naczelny
tygodnika „Strefa Mińsk”
Już w piątek rusza wielkie muzyczne
wydarzenie, czyli tegoroczna edycja Festiwalu 4M – Mińsk Mazowiecki Miasto
Muzyki. Przez trzy festiwalowe dni na
scenie zagrają lokalne zespoły, kapele biorące udział w konkursie „Rock In Mińsk
Fest 2012”, a także gwiazdy – Hey, Izrael,
Luxtorpeda, Power of Trinity, Krzysztof
Napiórkowski i Jarosław Wasik. Zapraszam na str. 12, na której przedstawiamy
festiwalowych gości.
27 maja ksiądz dziekan Dariusz Walicki,
proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny będzie świętował
25-lecie kapłaństwa. Z kolei 8 września
odbędą się uroczystości 590-lecia powstania najstarszego kościoła w naszym
mieście. W związku z tymi rocznicami

postanowiłem podpytać księdza proboszcza, prawie jak na spowiedzi, o jego pracę
duszpasterską i nie tylko. Wartością tego
wywiadu są archiwalne zdjęcia – myślę,
że razem z tekstem tworzą one bardzo
ciekawą całość.
W dniach 1-3 czerwca odbędzie się siedemnasta edycja Mazowieckiego Rajdu
Weteranów Szos „MAGNET”. Organizuje
go Klub Dawnych Motocykli „Magnet”,
który skupia zarówno motocyklistów dosiadających dawne jednoślady, jak i kolekcjonerów, pasjonatów i restauratorów
zabytkowych pojazdów. Jednym z nich
jest Daniel Gągol, prezes KDMM, który
w „Strefie” opowiada o swoich maszynach i zbliżającym się rajdzie.
„Zimni ogrodnicy” już za nami, a to
oznacza, że najwyższa pora zacząć rozglądać się za sadzonkami kwiatów, które
za kilka tygodni staną się ozdobą balkonów. Izabella Walewska-Ogrodnik przygotowała krótki przewodnik dla wszystkich, którzy zamierzają posadzić np.
kolorowe pelargonie, surfinie, begonie,
werbeny, lobelie, bakopy i fuksje.
W „Strefie kibica EURO 2012 Mariusz
Kamiński tym razem zabiera nas na
Ukrainę i przedstawia stadiony w Kijowie, Charkowie i Doniecku. A wielbicieli naszego komiksu „Brama czasu” jak
zwykle zapraszam na str. 17.
Miłej lektury i wszystkiego dobrego :)

Strefa informacji 

str. 4

„Mazowiecka Piętnastka”, nowe tablice
PKP, Marcin Ciszewski w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Dzień Miasta na Starym
Rynku, turniej w grę karcianą „Jakub
Wędrowicz”
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Iza Furdal o Dniu Matki
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„To Pan Bóg wybiera” – wywiad z księdzem
dziekanem Dariuszem Walickim, proboszczem parafii pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny
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„Gwiazdy Festiwalu 4M”, czyli krótki przewodnik po artystach i zespołach, którzy
wystąpią w naszym mieście
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„Lubię stare motocykle” – przekonuje Daniel Gągol, prezes Klubu Dawnych Motocykli „Magnet”
Strefa kibica Euro 2012
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Stadiony w Kijowie, Charkowie i Doniecku
Gdzie dostaniesz Strefę Mińsk: rano, w czwartek nasi kurierzy są na stacji PKP
w Mińsku; tygodnik jest do wzięcia m.in.: w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Piłsudskiego 1a; w miejskim Aquaparku MOSiR, ul. Wyszyńskiego 56; w Miejskim Domu
Kultury, w restauracji La Bella, ul. Piłsudskiego; w przychodni Melisa, ul. 11 listopada
4/18; w sklepie Office 1, ul. Warszawska; w sklepie spożywczym przy ul. Łupińskiego
i przy ul. Śniadeckich, w sklepach „Topaz”, a także w wielu sklepach na terenie miasta.
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Trzynasty odcinek komiksu „Brama czasu”

Strefa flesz 
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Fotorelacja z mińskich wydarzeń
Nie przegap – kalendarz miejskich imprez

Ogłoszenia drobne 

str. 19
R e k l a m a

W trudnej chwili żałoby jesteśmy
do Państwa dyspozycji o każdej porze dnia i nocy
Mińsk Mazowiecki, ul. Kościelna 6, tel. (25) 759 05 05, 503 823 712
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Nowe tablice PKP

„Mazowiecka Piętnastka”

R e k l a m a

Marcin Ciszewski w MBP
Jak podaje portal minskmaz.com, na peronach PKP w Mińsku i okolicznych stacjach
pojawiły się nowe gabloty informacyjne,
w których podróżni mogą znaleźć rozkłady
jazdy pociągów i inne ważne informacje.
Właścicielem gablot jest spółka Koleje Mazowieckie, która w ramach całego projektu
od drugiej połowy 2011 r. zamontowała 144
gabloty na 104 stacjach i przystankach osobowych. W celu zabezpieczenia ich przed
zniszczeniem zastosowano odpowiednią
szybę oraz wzmocniono tył przez zastosowanie grubszej blachy. Dodatkowo gabloty
są pokryte powłoką antygraffitową.

Gry karciane
Tego jeszcze w Mińsku nie było – w sobotę, 2 czerwca odbędzie się turniej dla
początkujących w grę karcianą „Jakub
Wędrowicz” opartą na powieściach Andrzeja Pilipiuka.

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
Marcin Jakubowski
zaprasza na

DZIEŃ MIASTA
1421-2012
„Między Menskiem a Sendomierzem”
29 MAJA 2012 ROKU (wtorek)
18.00-21.00
PLAC STARY RYNEK
W programie:

• Uroczysta Sesja Rady Miasta

• Konkurencje wytrzymałościowo-sprawnościowe:
- jazda na rowerze stacjonarnym
- wyciskanie odważnika, brzuszki
• Pokaz walk rycerskich Bractwa Rycerskiego Ziemi Mińskiej
• Atrakcje zręcznościowe dla dzieci
• Mała gastronomia
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Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
na spotkanie z Marcinem Ciszewskim,
autorem popularnych powieści „Upał”,
„www.ru2012.pl”, „Mróz”, „Major”,
które odbędzie się w czwartek, 24 maja
o godz. 18.30 w sali konferencyjnej MBP.
Wstęp wolny.
„Gdyby ktoś przed 11 września powiedział,
że to jest możliwem, roześmiałbym się. [...]
Po 11 września i po przeczytaniu tej książki nie zdecydowałbym się na [...]sformułowanie, że to w Polsce jest niemożliwe.
Niezwykła akcja, niezwykłe okoliczności
i niezwykły pomysł autora: po raz pierwszy w polskiej literaturze ktoś próbuje się
zmierzyć z terroryzmem, czyli z atakiem
terrorystycznym w Polsce – to rzecz kompletnie niewyobrażalna” – powiedział Jerzy Dziewulski, były policjant i antyterrorysta o książce „Upał”.
Marcin Ciszewski jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego ze
specjalizacją historia najnowsza. Swoją wiedzę wykorzystuje w pisanych przez siebie powieściach sensacyjnych. Jego książki znikają
z półek księgarskich i z regałów bibliotek. Ale
to nie dziwi, bo wyobraźnia autora tworzy
trzymające w napięciu scenariusze. Podczas
czwartkowego spotkania będzie okazja do
zapytania o warsztat pisarski, a także o to,
czy może jakieś wydarzenia opisane w powieściach nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości. Tego nie można przegapić!

Dzień Miasta
na Starym Rynku
We wtorek, 29 maja w godz. 18-21 na Starym
Rynku odbędzie się Dzień Miasta „Między
Menskiem a Sendomierzem”. Obecność
wszystkich mińszczan obowiązkowa :)
W programie przewidziano wiele atrakcji,
m.in.: uroczystą sesję Rady Miasta, konkurencje wytrzymałościowo-sprawnościowe (np. jazda na rowerze stacjonarnym,
wyciskanie odważnika, brzuszki), atrakcje
zręcznościowe dla dzieci. Będzie można też
zobaczyć pokaz walk rycerskich Bractwa
Rycerskiego Ziemi Mińskiej, a także skorzystać z oferty małej gastronomii.

Oprac. DM na podst. inf. organizatorów, fot. Leszek Siporski (minskmaz.com), organizatorzy

W niedzielę, 27 maja Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji zaprasza na Ogólnopolski Bieg Uliczny XVII „Mazowiecka
Piętnastka”. Jak co roku biegacze spotykają się na placu przed Miejskim Domem
Kultury przy ul. Warszawskiej 173.
Bieg główny (dystans 15 km) rozpocznie się
o godz. 12 (kategorie wiekowe to: kobiety
– 16-29, 30-39, 40-49, 50 i powyżej; mężczyźni – 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70
i powyżej; osoby niepełnosprawne). Wcześniej
rozpoczną się „Biegi dziecięce”. Szkoły podstawowe: o godz. 10 – klasy IV i młodsze na
dystansie 500 m; o godz. 10.10 – klasy V-VI na
dystansie 800 m. Szkoły gimnazjalne: o godz.
10.20 i 10.35 – klasy I-III na dystansie 1600 m.
Szkoły ponadgimnazjalne: o godz. 10.50 – klasy I-III na dystansie 3200 m. O godzinie 11.30
zostanie przeprowadzony II „Bieg krawaciarza” na dystansie ok. 300 m, na którym urzędnicy będą mogłli zaprezentować się mieszkańcom miasta w niecodziennej odsłonie.
Ale biegi to nie jedyne atrakcje „Mazowieckiej Piętnastki”. Mińszczanie będą mogli
spotkać się z Grażyną Rabsztyn, trzykrotną
mistrzynią Europy w biegach przez płotki
na 100 m, wziąć udział w wielu konkursach
z nagrodami, a maluchy – skorzystać z wielu
darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci. Sportowe zmagania zakończy o godz. 13
występ Zbigniewa Wodeckiego. Więcej informacji na www.mosir.org.pl

Start o godz. 9 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Sosnkowskiego 43. Każdy może przyjść – wpisowe wynosi 10 zł
(każdy uczestnik otrzymuje zestaw kart
do gry) – zapisy mailowo: jk.minskmaz@
gmail.com. Na uczestników turnieju czeka
pokaźna pula nagród.

Nie ma jak u mamy
Mama – najpiękniejsze słowo świata. To z nią łączy nas
szczególna więź, której nie przerwie nigdy żaden spór
czy złość. Więź, która przetrwa wszystkie burze i niepowodzenia. To ona, jako pierwsza, odczuła nasze istnienie, nosiła pod sercem. Dla nas odłożyła na bok realizację własnych marzeń – wszystko po to, by móc poświęcić
nam jak najwięcej czasu.
w średniowieczu. Powrócił dopiero
w XVII w. w Anglii i nazywał się „niedziela u matki”. Według tradycji dzieci
miały swoim mamom dawać różnorodne
podarunki, głównie bukiety pachnących
kwiatów oraz słodycze. W zamian za pamięć i podarunki mamy miały dawać swoim dzieciom błogosławieństwo na przyszłe
życie. Ten piękny zwyczaj przetrwał jedynie do XIX w. Potem ponownie zaczęto go
obchodzić dopiero po zakończeniu II wojny światowej. W Polsce Dzień Matki świętowano po raz pierwszy w 1914 r. w Krakowie. W czasie pierwszej i drugiej wojny
światowej zaprzestano celebrowania tego
święta, jednak po zakończeniu okresu wojennego do celebracji 26 maja powrócono.
Dzień Matki jest w naszym kraju obchodzony niemal przez każdego – młode

osoby, które mieszkają ze swoimi rodzicami, jak i dorosłe, samodzielne, które
mają już swoje rodziny, a ich matki są już
osobami na emeryturze. Nieważne bowiem, w jakim wieku jest nasza mama,
jedno jest pewne – na pewno ucieszy się
z naszych życzeń.
„Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać, pokonując
stojące na jej drodze przeszkody, tylko
miłość matki ma się bez zdobywania
i bez zasług” (Herman Auerbach).
Izabela Furdal
R e k l a m a

Nie straszne jej były nieprzespane noce
i wielogodzinne kołysanie na rękach. Pomagała nam stawiać pierwsze kroki i najbardziej ze wszystkich cieszyła się, gdy
udało się nam przejść o własnych siłach
kilka centymetrów. Byliśmy dla niej największym szczęściem. I do dziś jesteśmy,
bez względu na to, ile mamy lat.
Co roku, gdy zbliża się 26 maja niejeden
z nas ma nie lada problem. Każdy chciałby dać swojej mamie prezent, który byłby
w stanie oddać w pełni wdzięczność i miłość, jakie do niej czujemy. W takich chwilach nawet słowa „kocham Cię, mamo”
brzmią banalnie. Święto to jest bez wątpienia jednym z najpiękniejszych. Jednak
mimo to powinniśmy o naszych rodzicielkach pamiętać codziennie, a nie tylko
tego dnia. To święto ma na celu okazanie
w jakiś szczególny sposób naszym mamom szacunku, miłości oraz wdzięczności za wszelki trud włożony w nasze
wychowanie – możemy obsypać mamę
kwiatami, upominkami lub buziakami,
które przecież nic nie kosztują.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że początki
tego święta mają swoje korzenie już w czasach starożytnych. Grecy oraz Rzymianie
otaczali kultem swoje matki-boginie. Matki
te były dla nich symbolem płodności, zdrowia, a także urodzaju. Zwyczaj ten umarł
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To Pan Bóg wybiera

Tata zmarł, gdy miałem 7 lat, a siostra pół
roku i na barki mamy spadł ciężar utrzymania domu i rodziny. Widziałem, jak było jej
trudno. Przez cztery lata pracowałem w nieistniejących już zakładach Mera-Pnefal Falenica, wyjeżdżałem w delegacje, zajmowałem
się komputerami, które wtedy miały wielkość
pokaźnej szafy. Pamiętam, jak w 1980 r. moja
koleżanka poszła do klasztoru. Rozmawialiśmy wtedy o tym, że może też powinienem
wstąpić do seminarium, ale skończyło się na
mówieniu, a życie toczyło się dalej. Po kilku
miesiącach znów się spotkaliśmy – ona wracała z kościoła, ja do niego szedłem. Przywitaliśmy się i Ania powiedziała, że wciąż pamięta
naszą rozmowę, w której mówiłem o wstąpieniu do seminarium. Pożegnaliśmy się i poszedłem na mszę. Nie wiem, co się wtedy stało,
pewnie zadziałał Pan Bóg, ale po wyjściu z kościoła byłem już przekonany, że wstąpię do
seminarium.
Tak nagle? Przecież ksiądz pracował,
uczył się?

27 maja ksiądz dziekan Dariusz Walicki, proboszcz parafii pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny będzie świętował 25-lecie
kapłaństwa. Z kolei 8 września odbędą się uroczystości 590-lecia
powstania najstarszego kościoła w naszym mieście. Takie okazje zobowiązują, dlatego poprosiliśmy księdza proboszcza, aby
opowiedział nam trochę o sobie i swojej pracy duszpasterskiej,
prawie jak na spowiedzi :)

D. W. – To Pan Bóg wybiera. Ale nie od razu powiedziałem w domu o mojej decyzji. Najpierw
postanowiłem, że zaliczę sesję egzaminacyjną
na studiach i dopiero potem oznajmiłem mamie, że chcę wstąpić do seminarium. Przyjęła
to spokojnie, choć z niepokojem, wiem, że na
pewno się bała, jak sobie sama z poradzi. Ale
nie protestowała, zaakceptowała moją decyzję.

25 lat to sporo czasu...

A jak zareagowali w pracy? To był początek
lat 80., zakład komputerowy był pewnie
chlubą komunistycznego systemu, a tu pracownik taki numer chce wykręcić?

ks. Dariusz Walicki (D. W.) – Sporo, ale najgorsze jest to, że zleciały te lata nie wiadomo
kiedy (śmiech).
Powołanie czy impuls, jak to było z decyzją
o wstąpieniu do seminarium?
D. W. – To był proces. Pamiętam, jak w szkole średniej babcia mówiła mi, że bardzo by
chciała, abym został księdzem. A ja zawsze
R e k l a m a
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odpowiadałem, że „jak babcia chce, to niech
sama idzie do seminarium”. Nie miałem pojęcia, skąd jej taki pomysł przyszedł do głowy,
bo nawet nigdy nie byłem ministrantem. Ale
mijały lata, zrobiłem maturę, poszedłem na
studia, podjąłem pracę...
Każdy młody człowiek chce się usamodzielnić i mieć swoje pieniądze...
D. W. – W moim przypadku chodziło o coś innego. Chciałem zarabiać, aby pomóc mamie.

D. W. – Umówiłem się na rozmowę z moim
kierownikiem. Usiedliśmy i zacząłem mu
mówić, że chciałbym zrezygnować z pracy,
bo postanowiłem wstąpić do seminarium.
Nie znałem jego poglądów na wiarę. Brałem
pod uwagę, że może się zdenerwować albo
że będzie mnie odwodził od podjętej decyzji,

tymczasem on opuścił głowę, zamyślił się i po
chwili powiedział: „Panie Darku, pan spełnia
moje niespełnione marzenia”. Nie spodziewałem się takich słów. Bardzo mnie zaskoczył.
Uporządkował ksiądz wszystkie sprawy
ze studiami, pracą, w domu i wstąpił do
seminarium?
D. W. – Włąśnie tak, chciałem być w porządku
wobec siebie. A potem zgłosiłem się na Krakowskie Przedmieście – do ówczesnego wicerektora ks. Kędziory. Nie byłem już młody jak
na standardy seminaryjne. Miałem 24 lata.
Księży wyświęca się w wieku 25 lat, a ja dopiero zaczynałem. Można powiedzieć, że późno
się nawróciłem (śmiech).

Byłem pierwszym wikariuszem. Do Pruszkowa zawiózł mnie nyską brat cioteczny. Nie
było tam jeszcze plebanii, więc ksiądz proboszcz ulokował mnie w sali katechetycznej.
Przez długi czas ta sala była i moją sypialnią,
i kuchnią, i pokojem gościnnym. Wszystko,
co tam zrobiłem, było dla mnie, młodego
księdza, nowe. Nowe także dla tworzącej się
wspólnoty wiernych. Bardzo miło wspominam tamten czas.
A potem?
D. W. – Potem byłem wikariuszem w kilku parafiach i proboszczem w kościele św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce.
Jak ksiądz trafił do Mińska?

Pamięta ksiądz swoją pierwszą parafię,
w której rozpoczął posługę kapłańską zaraz
po wyświęceniu?
D. W. – Bardzo dobrze. To była budująca się
wtedy parafia św. Józefa w Pruszkowie i dopiero rozpoczynało się tam duszpasterstwo.

D. W. – To było dla mnie ogromne zaskoczenie. Pamiętam, że w marcu wizytował parafię w Kobyłce arcybiskup Leszek Głódź, który
chwalił moją pracę i na żadne zmiany się nie
zanosiło. A w kwietniu zostałem wezwany
do Kurii. Rozmowa była bardzo krótka. Arcybiskup powiedział: „Proponuję księdzu
Mińsk, jako proboszczowi”. Przyznam, że
zaniemówiłem. Ale według prawa kanonicznego muszę się zgodzić na to, aby zostać proboszczem. Arcybiskup Leszek Głódź
spojrzał na mnie wyczekująco. A ja w końcu
odpowiedziałem, że się zgadzam. Usłyszałem
„dziękuję”, a kiedy wychodziłem, arcybiskup
dodał: „Och, jeszcze o jednym zapomniałem,
dziekanem ksiądz będzie”. I w taki sposób
się dowiedziałem, że zostałem proboszczem
w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Mińsku.
Jak księdza przyjęto w nowej parafii?
D. W. – Uroczysty ingres, czyli wprowadzenie
nowego proboszcza, odbywał się 17 czerwca.
I pamiętam, jak ówczesny burmistrz miasta
pan Zbigniew Grzesiak witał mnie w imieniu
władz i opowiadał o symbolice „17” w historii

Z siostrą podczas zbawy gwiazdkowej.
Mińska. Okazuje się, że było sporo wydarzeń,
które wydarzyły się właśnie 17 dnia jakiegoś
miesiąca, choćby 17 sierpnia Matka Boża Hallerowska. Pan burmistrz powiedział, że mój
ingres wpisuję się w tę historię, bo rozpoczynam posługę 17 czerwca. Było to bardzo miłe.
Ale miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie.
Gdy wchodziliśmy do kościoła, nie wiadomo
skąd pojawiły się nade mną dwa białe gołębie i frunęły nad całą procesją aż do ołtarza.
Potem zrobiły kółko nad prezbiterium i usiadły na dwóch ramionach krzyża na ołtarzu.
Zapewniłem wszystkich, że nie były to moje
tresowane gołębie. Naprawdę nie wiedziałem,
skąd się wzięły. Ich pojawienie się w kościele
odebrałem jako pewien symbol. Miałem przygotowane przemówienie, ale przez gołębie
powiedziałem coś zupełnie innego. W historii
gołąb jest symbolem pokoju, a w religii – symbolem Ducha Świętego, zapewniłem więc, że
R e k l a m a
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przychodzę do mińszczan z orędziem miłości,
prawdy i pokoju. Wtedy rozległy się brawa.
Zapewnił ksiądz, że przychodzi w pokoju, a zaraz potem zaczął wybijać szyby
w kościele?
D. W. – (śmiech) Tak, w poniedziałek poprosiłem kościelnego, aby wybił szyby, bo żadne
okno się nie otwierało. Były lato, upał, widziałem, jak parafianie na mszy ocierają pot z czoła, i postanowiłem, że trzeba wietrzyć kościół.
Zrobiłem to w dobrej wierze, ale wieść szybko
się rozeszła, że nowy proboszcz dopiero co
przyszedł, a zaczął już wybijać szyby w zabytkowej świątyni. To było sześć lat temu, ale
sprawa wybitych szyb dalej się za mną ciągnie
(śmiech). W minionym tygodniu załatwiałem
jakąś sprawę w jednym z urzędów i nieznajomy pan zapytał mnie, z jakiej jestem parafii.

Kiedy powiedziałem, że ze starego kościoła,
od razu usłyszałem, że pewnie jestem tym
księdzem, który powybijał szyby. Przyznałem
się (śmiech), ale zapewniłem, że teraz są już
inne okna, że można je uchylać i dzięki temu
wietrzyć świątynię. Patrząc z perspektywy
czasu, najpierw poinformowałbym wiernych,
dlaczego chcę to zrobić. Zresztą, po pewnym
czasie ludzie zauważyli, że dzięki mojej decyzji jest jednak lepsza wentylacja w kościele,
szczególnie latem podczas niedzielnych mszy.
Jacy są mińszczanie?
D. W. – Wszystko zależy od człowieka. Wielu
ludzi jest miłych, pomocnych, ale są też i tacy,
którzy zawsze będą z czegoś niezadowoleni
i wtedy rozmowy bywają trudne.
Jaki powinien być dobry proboszcz?
D. W. – Przede wszystkim powinien być dobrym człowiekiem. Na pewno nie powinien
też zapominać, że jest księdzem. Ponadto,
proboszcz musi być gospodarzem i zarządcą
parafii, musi podejmować rozsądne i mądre
decyzje. Zdaję sobie sprawę, że moje miejsce
we wspólnocie jest wyjątkowe, ale człowiek
nie jest samotną wyspą. Spotykam się z parafianami podczas dyżurów wtorkowych.
Coraz więcej osób przychodzi do mnie, żeby
po prostu porozmawiać czy poprosić o radę.
Coraz częściej nie wystarcza tych dwóch godzin we wtorek i wtedy umawiamy się na
inną godzinę, poza czasem kancelaryjnym.
Te spotkania są dla mnie bardzo ważne, bo
nawet jeśli nie mogę pomóc, to świadomość,
że wysłucham kogoś spokojnie, znaczy bardzo wiele dla osoby, która znalazła się w jakiejś trudnej sytuacji.
Widać, że gospodarz i zarządca remontuje
kościół...

Przy biurku i gigantycznych komputerach
w zakładach Mera-Pnefal Falenica.
R e k l a m a
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D. W. – Już od kilku lat trwa remont kościoła. Świątynia wymagała osuszenia, zrobienia

wentylacji, wymiany okien, wstawienia witraży. Sporo kosztowało wybudowanie nowego
parkanu w miejsce starego, który się przewrócił. W ostatnim czasie była odnowiona
chrzcielnica, odrestaurowano boczne ołtarze,
teraz trwają prace renowacyjne związane
z amboną. Po 10 czerwca rozpocznie się malowanie wnętrza kościoła, aby świątynia była
odrestaurowana na jubileusz 8 września. Potrzeba też odnowienia zewnętrznej elewacji
świątyni. Generalnego remontu wymagają
też organy i główny ołtarz. Myślę również, aby
ocieplić strop w świątyni. A proszę mi wierzyć, że wszystkie te prace wiążą się z ogromnymi kosztami, np. remont wewnętrznej elewacji wyceniono na ponad 200 000 zł. Poza
tym, robót w zabytkowym obiekcie nie może
wykonać dowolna firma, co byłoby pewnie
o wiele tańsze, tylko taka, która ma specjalne
uprawnienia do prowadzenia takich prac.
Wszystko też musi być uzgodnione z konserwatorem zabytków.
Skąd ksiądz bierze pieniądze na tak kosztowne remonty?
D. W. – Prawie 99% to ofiary wiernych. Rzadko mówię o pieniądzach, ale jak się zwracam
z prośbą, bo potrzeba coś pilnie zrobić, to
zawsze mogę liczyć na pomoc parafian. Korzystałem też z różnych dotacji, np. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Urzędu Marszałkowskiego czy z funduszy
ochrony środowiska, ale teraz jest o nie coraz
trudniej. W tym miejscu pragnę serdecznie
podziękować moim parafianom za wszystkie
ofiary składane na utrzymanie naszej świątyni i bardzo im dziękuję.
Słyszy się w mediach, że ubywa wiernych
w kościele, a jak to jest w Mińsku?
D. W. – Jeśli chodzi o uczestniczenie we Mszy
Świętej, to w naszej parafii notujemy ok.
30% frekwencję. Ale przez te sześć lat, kiedy
jestem proboszczem w Mińsku, myślę, że

trochę więcej osób przychodzi do kościoła,
przynajmniej w te niedziele, kiedy odbywa
się liczenie wiernych. Proszę też pamiętać,
że przez ostatnie lata pobudowało się w mieście wiele bloków, w których zamieszkały
osoby napływowe i dla nich Mińsk jest tylko
sypialnią. W tygodniu pracują w Warszawie,
a w soboty i niedziele często wyjeżdżają do
swoich rodzin. Kontakt z nimi jest więc niewielki. Potwierdza to też kolęda – na nowych
osiedlach tylko co czwarta rodzina przyjmuje księdza w swoim mieszkaniu.
A może to kwestia tego, że Kościół nie nadąża za współczesnością? Może jest za bardzo
archaiczny w swoich „wymaganiach”?
D. W. – Wiemy, co dzieje się w środkach masowego przekazu, jak jest pokazywany Kościół
i jakie postawy są lansowane i akceptowane
przez coraz większą część społeczeństwa.
Dotyczy to choćby seksu przedmałżeńskiego,
homoseksualizmu, związków nieformalnych.
Ale trudno tu mówić o archaizmie. Kościół
ma 2 tys. lat, a współcześni są ci, którzy żyją
w obecnych czasach. Proszę pamiętać, że inne
podejście do życia było 100 lat temu, a inne
jest teraz w dobie nauki, techniki, swobody,
gdy świat jest już globalną wioską. Musimy
to rozdzielić. Ale nauka kościoła nie zmienia
się od 2 tys. lat – prawdy wiary, wymagania,
sakramenty, czyli to, co zostało ustanowione
przez Chrystusa, się nie zmieniają. Nie ma
więc co mówić, że to wszystko powinno być
inne. Niektórzy uważają np., że nie wszystkie
przykazania są na czasie. Ale to nie przykazania mają być na czasie. Jeśli uważamy się za
ludzi wierzących, to wierzymy w to, co objawił
Chrystus. To jest punktem odniesienia. Owszem, zmieniały się na przestrzeni wieków
np. sposoby udzielania sakramentów – takie
sprawy mogą ewoluować, ale nie zmieniła
się istota sakramentu. Prawdy wiary, jak pan
powiedział, są archaiczne, ale nigdy nie będą
zmienione. To, co przeżywamy, winniśmy odnosić do tego, w co wierzymy. Można spojrzeć

na przykazania i okaże się, że tego nie wolno,
tamtego i jeszcze czegoś, że nie są na czasie.
Ale Chrystus nikogo do wiary nie przymuszał.
I nikomu nie obiecywał, że jak pójdzie za nim,
to będzie się łatwo żyło.
To może ludzie narzekają na instytucję
Kościoła?
D. W. – Kościół tworzy każdy ochrzczony. To
jest istota Kościoła. W wymiarze ludzkim Kościół jest zhierarchizowaną instytucją, jedną
z niewielu działających w ten sposób, ale to
jest tylko jeden z jego wymiarów. Każdy z nas
jest słaby i grzeszny. Pamiętajmy też, że osoby, które przychodzą do kościoła, przychodzą
z własnej woli.
Parafia obchodzi 590-lecie istnienia. Czy coś
specjalnego ksiądz szykuje z tej okazji?
D. W. – To okazja do pewnej mobilizacji, nie
tylko w wymiarze np. remontów świątyni,
lecz także mobilizacji w wymiarze duchowym. Zresztą tę rocznicę świętujemy już od
początku roku. W styczniu na pewno wydarzeniem kulturalnym był koncert kolęd w wykonaniu „Mazowsza”. Niedawno wróciliśmy
z pielgrzymki parafialnej do Rzymu do grobu
Jana Pawła II. Jest przygotowywana książka
pisana przez parafiankę Lillę Kłos poświęcona
historii parafii i na pewno ukaże się 8 września. Ciekawostką, którą mogę przekazać, jest
to, że pani Lilla Kłos wyszukała informację
mówiącą o tym, że jednym z proboszczów naszego kościoła był późniejszy prymas Polski.
Który – powiemy w swoim czasie. Zostanie też
wydany kalendarz ścienny ze zdjęciami świątyni z zaznaczonymi dniami ważnymi dla parafii, miasta, gminy.
A wcześniej będzie ksiądz świętował 25-lecie posługi kapłańskiej.
D. W. – Cieszę się, że moje uroczystości wplatają się w rocznicę parafii. Będę je obchodził 27

Błogosławieństwo prymasa Józefa
Glempa podczas święceń kapłańskich.
maja na Mszy Świętej o godz. 16 – każdy, kto
na nią przyjdzie, dostanie pamiątkowy obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Hallerowskiej.
A później odbędzie się piknik parafialny na
terenie między plebanią a kościołem. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie – będzie
grill, wata cukrowa dla dzieci, loteria, a nawet
występ zespołu „Charyzmaty”, który także
zagra po kilka pieśni na każdej Mszy Świętej,
które odbędą się 27 maja. W organizację pikniku zaangażowali się harcerze i parafianie, za
co z całego serca im dziękuję.
Rozmawiał Dariusz Mieczysław Mól,
fot. z archiwum ks. proboszcza Dariusza Walickiego,
Leszek Siporski (minskmaz.com)
R e k l a m a
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Balkony w kwiatach
Ukwiecony balkon to piękna i naturalna zewnętrzna ozdoba domów i mieszkań. Kolorowe kaskady roślin już od wielu lat są
nieodzownym elementem dekoracyjnym naszego miasta, przykuwają wzrok przechodniów i rozweselają szarą panoramę betonowych blokowisk.

Wystarczą nieduże inwestycje, trochę
umiejętności i wiedzy oraz szczere chęci,
aby spróbować stworzyć domową zieloną
oazę i cieszyć się efektami własnej pracy
nawet do późnej jesieni – do czego gorąco
namawiam. A od czego zacząć?

Naczynia na rośliny
Uprawa roślin balkonowych i tarasowych
wymaga odpowiednio dobranych naczyń. Ze
względu na gatunki i odmiany roślin, jakie
chcemy posadzić w swoich „miniogródkach”,
wybieramy pojemniki o odpowiednim
kształcie i właściwej strukturze. Pamiętajmy,
że gdy łączymy sadzonki we wspólnych nasadzeniach, musimy zapewnić komfortowe
warunki wszystkim posadzonym roślinom,
a wymagania na przykład iglaków i bylin
często bardzo się różnią! Wśród mińszczan
najpopularniejszą formą upiększania balkonów są skrzynki balkonowe, w których
szadzone są przede wszystkim rośliny
bujnie kwitnące, o dłuższych, zwisających
pędach i łodygach. Pojemniki wykonane są
najczęściej z tworzywa sztucznego, które
szybko się nagrzewa i wpływa na wysuszanie ziemi, dlatego regularne podlewanie

i nawożenie są ważnymi elementami
w uprawie kwiatów balkonowych. Przed
zawieszeniem skrzynek należy wykonać
w nich otwory zapewniające odpływ nadmiaru wody i wypełnić spody drenażem
(keramzyt, grys lub żwirek).

zdobyły urozmaiconą kolorystyką i obfitością kwiatostanów.

Podstawowe zasady pielęgnacji
roślin sadzonych w pojemnikach

Werbeny – jeśli zapewnimy im żyzną glebę, lekko zacienione stanowisko i stosowne
nawozy, odwdzięczą się wyjątkowo efektownym kwiatostanem.

• sadzonki umieszczamy w odstępach
ok. 15 cm, pozostawiamy przestrzeń
potrzebną do swobodnego rozrastania
się rośliny,
• dobieramy odpowiednią ziemię
i właściwe naczynie,
• kwiaty podlewamy najlepiej wczesnym
rankiem lub późnym wieczorem,
• usuwamy przekwitnięte kwiatostany
i przycinamy pędy, co zapewni roślinie
dłuższe i obfite kwitnienie oraz bujne
rozkrzewianie,
• regularnie zasilamy nawozem i eliminujemy szkodniki.

Begonie – stosunkowo delikatne, lecz cieszą oko nie tylko różnobarwnymi kwiatami, lecz także sercowatymi liśćmi.

Lobelie, bakopy i fuksje to rośliny o oryginalnych kwiatach, które coraz częściej są
ozdobą mińskich balkonów.
Oprac. Izabella Walewska-Ogrodnik
napisz do autorki: iza.walewska.ogrodnik@
strefaminsk.pl

Najpopularniejsze kwiaty
balkonowe
Pelargonie – są znane od wielu lat i wciąż
cieszą się dużym zainteresowaniem ze
względu na proste zasady pielęgnacji, różnorodność gatunków i odmian oraz wyjątkowo długi okres kwitnienia.
Surfinie – najlepiej czują się w miejscach
nasłonecznionych, a swoją popularność
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Gwiazdy Festiwalu 4M
Podczas trzech dni Festiwalu 4M na scenie zobaczymy i usłyszymy lokalnych wykonawców oraz
kapele biorące udział w konkursie „Rock In Mińsk Fest 2012”. Ale Festiwal 4M to także występy
gwiazd. Oto nasz krótki przewodnik po artystach i zespołach, którzy wystąpią w naszym mieście
podczas trzech dni festiwalu.

fot. Anna Górajka

Piątek, 25 maja

Na początek Krzysztof Napiórkowski z zespołem, który zdobył kilkanaście nagród na największych festiwalach twórczości studenckiej,
m. in. na „Spotkaniach Zamkowych” w Olsztynie czy „Poetyckiej Dolinie” w Warszawie.
W latach 1999-2004 był liderem studenckiego
kolektywu „Po godzinach”. „Introspekcja”,
debiutancki krążek Napiórkowskiego, ukazał
się w 2007 r., a pochodzące z niego utwory
„Wracaliśmy”, „Optymistycznie”, „Na ulicach”, „Kiedy ty wychodzisz” gościły na listach przebojów wielu rozgłośni radiowych.
W latach 2008-2010 Krzysztof Napiórkowski
R e k l a m a
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występował w projekcie „Granie Herberta”,
upamiętniającym rok Zbigniewa Herberta.
Pracuje również jako autor muzyki, kompozytor, instrumentalista i producent. Swobodnie
sięga po różne stylistyki, których wspólnym
mianownikiem są wyważone, bogate kompozycje, a także pełne dystansu do świata poetyckie teksty piosenek. Jego nowy studyjny
album „Drugi oddech” ukazał się 13 marca
2012 r. Występuje z Maciejem Magnuskim
(bas), Kacprem Stolarczykiem (gitara) i Danielem Kapustką (perkusja).

Gwiazdą pierwszego dnia festiwalu będzie
legenda polskiego reggae – zespół Izrael,

który powstał w marcu 1983 r. w Warszawie
z inicjatywy lidera i gitarzysty Brygady Kryzys Roberta Brylewskiego oraz wokalisty
Deutera Pawła „Kelnera” Rozwadowskiego.
Debiut sceniczny grupy odbył się 25 kwietnia 1983 r. w warszawskich „Hybrydach”,
z którymi zespół był związany przez dłuższy
czas. Pierwszy wielki przebój „Idą ludzie Babilonu” powstał jeszcze w tym samym roku
i zdobył sporą popularność, a Izrael zaczął
koncertować pod hasłem „Boża muzyka
w Babilonie”. Pierwsza płyta „Biada, biada, biada” nagrana w maju 1983 r. ukazała
się jednak dopiero za kilkanaście miesięcy.
Skład zespołu był bardzo płynny, a ustabilizował się dopiero w 1989 r. W 1990 r. Izrael
wyjechał do Wielkiej Brytanii na zaproszenie Marcina Millera. Efektem tej wyprawy
była jedna z najbardziej niesamowitych
polskich płyt – „1991”. Piosenki „Płonie
Babilon”, „Rastaman nie kłamie” czy „Biada narodom” to już klasyka. Izrael po raz
pierwszy wystąpi w Mińsku!

„Power of Trinity” powstał w Łodzi i jak
większość artystów z polskiego „Manchesteru” wytworzył swój oryginalny styl oparty na łączeniu rzeczy na pozór bardzo od
siebie odległych. Muzycy mieszają mocne,
surowe rockowe riffy z dubstepem oraz elementami charakterystycznymi dla muzyki
reggae, przywołują na myśl dokonania mistrzów mieszania gatunków w rodzaju The
Clash czy Police. Album „Loccomotiv” trafił
do sklepów jesienią 2011 r. i od tamtej pory
wciąż zdobywa nowych słuchaczy. A singiel
„Chodź ze mną” podbija playlisty kolejnych
stacji radiowych. Siłę „Power of Trinity” najlepiej czuje się na koncertach.

fot. Aleksandra „Acidolka” Mielińska

Zespół Luxtorpeda powstał w 2010 r. z inicjatywy Roberta Friedricha, gitarzysty i wokalisty znanego z takich formacji jak Acid Drinkers, Turbo, Flapjack, Arka Noego, 2Tm2,3
i KNŻ. Do współpracy muzyk zaprosił gitarzystę Roberta Drężka, basistę Krzysztofa Kmiecika, związanych wcześniej z Armią, a obecnie

Niedziela, 27 maja

Na festiwalowej scenie wystąpi Jarosław
Wasik. Z wykształcenia aktor – wokalista
i kulturoznawca, z zamiłowania autor tekstów i organizator imprez artystycznych.
Jest członkiem Rady Artystycznej Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie i dyrektorem artystycznym Festiwalu „Poetycka Dolina” w Warszawie. Laureat koncertu
„Debiuty” KFPP Opole ’94, Studenckiego
Festiwalu Piosenki w Krakowie, Olsztyńskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy
Poezję” i wielu innych festiwali. Dwukrotnie otrzymał „Lirę Orfeusza” – główną nagrodę Centralnych Eliminacji OKR. Nagrał
cztery autorskie płyty: „Nastroje”, „Zielony
z niebieskim”, „Fabryka nastrojów” i „Nie
dotykaj”. Piosenki z tych albumów na pewno usłyszymy w Mińsku.

fot. Tomasz Milewski

Drugi dzień Festiwalu 4M to konkursowe
zmagania podczas „Rock In Mińsk Fest
2012”. Gwiazdami wieczoru będą zespoły
Power Of Trinity oraz Luxtorpeda.

z formacją 2Tm2,3, oraz perkusistę Tomasza
Krzyżaniaka, znanego wcześniej z Turbo i Armii. W 2011 r., w trakcie nagrywania albumu,
skład powiększył się o wokalistę Przemysława
Frencela, rapera znanego z hip-hopowego duetu 52 Dębiec. Debiutancki album „Luxtorpeda” ukazał się 9 maja 2011 r. Dzięki połączeniu
bezkompromisowych brzmień garażowopunkowo-rockowych z tekstami mówiącymi
o życiu każdego człowieka, o walkach, upadkach i nadziei grupa zyskała ogromną rzeszę
fanów. A utwór „Autystyczny” wspiął się na
pierwsze miejsca wielu list przebojów. W rankingach i podsumowaniach muzycznych
2011 r. Luxtorpeda uplasowała się w ścisłej
czołówce, niejednokrotnie zajęła 1 miejsce.

fot. Bartek Klimas

Sobota, 26 maja

Hey to jeden z najważniejszych polskich
zespołów rockowych. Od 1992 r. ich twórczość – znakomite kompozycje opatrzone poruszającymi i szczerymi tekstami
charyzmatycznej Katarzyny Nosowskiej
– szybko zjednała sobie publiczność. Zespół w czerwcu skończy 20 lat, ale takie
utwory jak „Teksański”, „Moja i twoja nadzieja”, „Zazdrość” czy „Sic” zna każdy.
Pierwsza płyta Hey „Fire” wydana w 1993
r. jest dziś jedną z najmocniejszych pozycji kanonu polskich albumów rockowych.
Kolejne krążki to „Ho!” (1994), „Heledore”
(1995), „?” (1995), uważany za jeden z najważniejszcyh krążków grupy „Karma”
(1997) oraz „Hey” (1999). Po wydaniu tego
albumu z zespołu odszedł współzałożyciel
i lider Piotr Banach. Zastąpił go gitarzysta
Paweł Krawczyk. I już z nim w składzie
ukazały się kolejne płyty „[sic!]” (2001),
„music, music” (2003) i „Echosystem”
(2005). W 2009 r. wyszedł głośny krążek
„Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!”. Nowy
studyjny album Heya jest planowany na
2012 r. W mińsku zespół zagra w składzie:
Katarzyna Nosowska (wokal), Marcin Żabiełowicz (gitara), Jacek Chrzanowski (bas),
Robert Ligiewicz (bębny), Paweł Krawczyk
(gitara). Dodatkowo magia świateł i fantastyczne brzemienia godnie zakończą drugi
Festiwal 4M w naszym mieście.
Oprac. na podstawie materiałów organizatorów,
fot. organizatorzy, Leszek Siporski (minskmaz.com),
www.festiwal4M.pl
R e k l a m a

NeoDerm

Dr n. med. Marta Górska

OCENA I USUWANIE

ZNAMION

DERMATOLOG
DERMATOLOGIA OGÓLNA I ESTETYCZNA

kompleksowe leczenie chorób skóry w tym

TRĄDZIKU, ŁUSZCZYCY, BIELACTWA
ocena i usuwanie włókniaków, brodawek
DERMATOLOGIA ESTETYCZNA: peeling, Botox, usuwanie zmarszczek, przebarwień, korekta ust

ul. Kazikowskiego 10A, I piętro, Mińsk Maz.
zapisy w godz. przyjęć: 25 758 26 54

godziny przyjęć: wt., czw. 10 - 19; śr., pt., sob. 10 - 15
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Trzymasz w garażu stary motocykl?

Skąd u ciebie taka pasja?

Daniel Gągol (D. G.) – Teraz mam dwa
motocykle – M 72 z 1948 r. i Hondę CX 500
rocznik 78, z tym że ten drugi jest czasowo
unieruchomiony z powodu awarii. „Emkę”
mam niemal zawsze gotową do jazdy. Darzę ją większym sentymentem, chyba trochę w imię zasady, że „im motocykl starszy,
tym ciekawszy”.

D. G. – W dzieciństwie przesiadywałem godzinami na dziadkowych motorowerach,
potem wypatrywałem na starych filmach
pięknych pojazdów z nietypową linią, aż
w końcu przyszedł czas na realizację marzeń.
Jako nastolatek, gdy koledzy dosiadali współczesnych wtedy maszyn, ja importowałem
do garażu rozmaite graty czy jak to się teraz
określa – złom użytkowy, z którego z czasem
wyłonił się pierwszy samodzielnie złożony
motocykl. Tak to w skrócie wyglądało.

Jak znalazł się w twoich rękach?

Lubię
zabytkowe
motocykle
Klub Dawnych Motocykli Magnet (KDMM) działa w Mińsku
od połowy lat 90. XX wieku
i skupia zarówno motocyklistów dosiadających dawne jednoślady, jak i kolekcjonerów,
pasjonatów i restauratorów zabytkowych pojazdów. Rozmawiamy z Danielem Gągolem,
prezesem KDMM.
R e k l a m a
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D. G. – Nabyłem go kilkanaście lat temu od
klubowego kolegi. Ogólnie była w niezłym
stanie, jednak jej pierwsze zimowanie
w moim garażu to remont elementów mechanicznych, lakierowanie, chromowanie
– słowem – gruntowne odświeżenie. W garażu czeka jeszcze na remont wózek boczny, tzw. kosz i M 72 będzie kompletny, bo te
motocykle fabrycznie wychodziły w takim
zestawie. Dodam, że jest to najdłużej posiadany przeze mnie jednoślad z kilku dotychczas wyremontowanych czy eksploatowanych. Sądzę, że skazany jest już u mnie
na dożywocie (śmiech).

Stare motocykle to kosztowne hobby?
D. G. – Z każdym hobby oprócz radości wiążą
się jakieś koszty. Myślę jednak, że pieniądze,
choć niezbędne przy restauracji dawnych
pojazdów, giną w czasie godzin mozolnej
pracy warsztatowej, a zadowolenie, w miarę
odradzania się zabytku, wymazuje z pamięci
kwoty, jakie trzeba było zainwestować. Zresztą gwarantuję, że każdy kto, remontuje hobbystycznie takie pojazdy, zapytany o sumę
pieniędzy przeznaczonych na swoją perełkę,
podrapie się po głowie i nie udzieli konkretnej odpowiedzi.

Sam go odrestaurowałeś?
Czy rodzina podziela twoje zainteresowania?
D. G. – Staram się, jak każdy pasjonat
motoryzacyjnych zabytków, wykonywać
możliwie jak najwięcej prac samodzielnie. Remont czy odbudowa to nieodłączne
elementy tego hobby. Ponadto znajomość
budowy czy umiejętność naprawy są niezbędne, gdy ktoś decyduje się takimi maszynami podróżować, bo w sytuacjach kryzysowych trzeba liczyć na siebie i własne
umiejętności.
Stare samochody też lubisz?
D. G. – Naturalnie. Interesuje mnie szeroko
pojęta dawna motoryzacja. Póki co, zabytkowego auta nie mam, ale kiedyś – kto wie?

D. G. – Nie ma wyjścia. To choroba nieuleczalna, a wszelkie próby perswazji mogą tylko pogorszyć sprawę (śmiech). Oczywiście
żartuję. Szczęśliwie moja żona Aleksandra
nie tylko akceptuje tę pasję, lecz także ją ze
mną dzieli i bardzo mnie wspiera. Latem
podróżujemy głównie jednośladem i razem
odwiedzamy zloty i rajdy zabytkowych motocykli. Ponadto, w domu wszędzie polegują
jakieś części, a ostatnią zimę motocykl spędził w mieszkaniu, co jest najlepszym dowodem na pełne zrozumienie (śmiech).
A może marzysz o jakiejś szczególnej maszynie, którą bardzo chciałbyś mieć?

D. G. – Lista byłaby długa (śmiech). Gustuję
w europejskich jednośladach. Szczególnie
lubię angielską i niemiecką szkołę budowy motocykli. Tak do lat 70. XX wieku.
Naprędce przychodzi mi do głowy RUDGE
500 Ulster, ale raczej niewielu osobom coś
to powie, bo firma zakończyła produkcję
motocykli w latach 40 ubiegłego wieku.
Lubisz po pracy odpalić motor i pojechać
przed siebie?
D. G. – Niezbyt często tak robię. Jazda w kółko
po mieście nigdy mnie nie bawiła. Największą
frajdę sprawiają mi dalsze podróże, dlatego
w miarę możliwości staramy się razem z przyjaciółmi z klubu co roku uczestniczyć w rajdach i zlotach motocyklowych w Polsce.
Masz jakieś inne pasje poza zabytkowymi
motocyklami?
D. G. – Przede wszystkim historia. Także
podróże, naturalnie starym motocyklem.
Książka, naturalnie historyczna. I zakochany jestem w Warmii i Mazurach.
Czy jest miejsce w Mińsku, w którym spotykają się wielbiciele zabytkowych maszyn?
D. G. – Jako Klub „Magnet” mamy regularne
zebrania co 2-3 miesiące w MDK, a w mniejszych czy większych grupach, już nieoficjalnie, spotykamy się w Pubie 3. Rock i motocykle mają wiele wspólnego (śmiech).
Jak trafiłeś do KDMM?
D. G. – Z moim dobrym kumplem Andrzejem, dzielącym tę samą pasję, długo rozważaliśmy „za i przeciw”, aż w 1999 r. wciągnął nas
Maciek Cichocki i pojawiliśmy się na zebraniu
klubu. Lata płynęły, miński rajd ciągle się rozwijał, benzyna drożała i tak wyszło, że zostałem wybrany na prezesa KDMM, a Andrzej
został przewodniczącym komisji rewizyjnej.

Objęcie prezesury coś zmieniło?
D. G. – Przybyło obowiązków, ale gdy podejmowałem to wyzwanie, byłem tego świadomy. Poza tym jesteśmy taką samą paczką,
opierającą się na koleżeństwie i wzajemnej
pomocy, więc zawsze mogę liczyć na klub.
Klub od wielu lat organizuje Mazowiecki
Rajd Weteranów Szos „MAGNET”. Opowiedz o tej imprezie.
D. G. – „MAGNET” to ogólnopolski zjazd
posiadaczy zabytkowych motocykli. Umożliwia spotkanie pasjonatów z całej Polski
w jednym miejscu, wymianę doświadczeń
i prezentację swoich eksponatów. Do tego
wspólną zabawę i „zdrową” rywalizację
w ok. stukilometrowym rajdzie na orientację. Muszę wspomnieć, że miński zlot ma
od początku nieco inną formułę od swoich
odpowiedników z innych regionów. Impreza jest mocno związana z miastem. Baza
zawsze znajduje się w którymś z internatów, a wszelkie pokazy i konkursy są zlokalizowane w samym Mińsku. Dzięki temu
zainteresowani mogą praktycznie przez
cały dzień obserwować te piękne maszyny
i pytać właścicieli o szczegóły. Inne zloty są
bardziej zamknięte dla ludzi spoza tematu.

odbędą się konkursy sprawnościowe, pokazy sprzętu i umundurowania WP z wojen 1920 i 1939 r. oraz wystawa dawnych
skuterów. Najmłodsi będą mogli pojeździć
prawie stuletnim motocyklem i zwiedzić
jedyny na świecie egzemplarz pojazdu
pancernego polskiej produkcji z czasów
bolszewickiego najazdu. Słowem, spotkanie z historią dla każdego. Novum będzie
bezpłatny pamiątkowy biuletyn wydany
po raz pierwszy przy okazji Magnetu.
Myślisz, że mińszczanie lubią stare motocykle i samochody?
D. G. – Sądzę, że tak. Potwierdza to zawsze spora frekwencja wśród widowni na
naszych imprezach. Młodsi przychodzą
z zaciekawieniem, bo to jakby „żywe muzeum”, a starsi często z sentymentem i łezką w oku wspominają pojazdy, które kiedyś
widywali bądź mieli.
Rozmawiał Dariusz Mieczysław Mól,
fot. z archiwum Daniela Gągola
www.kdm-magnet.pl

W tym roku w dniach 1-3 czerwca odbędzie się już siedemnasta edycja rajdu.
Szykujecie coś nowego i wyjątkowego?
D. G. – Ogólne ramy są niezmienne, wypracowane przez lata i sprawdzone. Zmiany
mają raczej charakter programowej kosmetyki i dodatków. Spory wysiłek wkładamy
w retronowinki i historyczno-techniczne
ciekawostki, którymi staramy się zainteresować naszą mińską publiczność. W tym
roku rajd wystartuje z lotniska w Janowie,
gdzie towarzyszymy piknikowi lotniczemu. Dalsza, popołudniowa część, rozegra się pod pałacem Dernałowiczów. Tu

„Żona Aleksandra dzieli ze mną moją
pasję i bardzo mnie wspiera”.
R e k l a m a
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Stadion w Kijowie w liczbach:

fot. Oleg Utyuzh

miejsca VIP – 738 w 38 lożach,
miejsca biznesowe – 3546,
miejsca dla niepełnosprawnych - 150,
miejsca dla Mediów – 1497,
miejsca dla dziennikarzy – 212,
parking na 6500 aut,
wymiary boiska – 105 m x 68 m,
poziom oświetlenia stadionu – 2500 luksów.

Stadiony w Kijowie,
Charkowie i Doniecku

W naszym cyklu tym razem przedstawiamy trzy ukraińskie areny EURO 2012: Stadion Olimpijski w Kijowie, Stadion Metalist
w Charkowie oraz Stadion Donbas Arena w Doniecku.
Stadion Olimpijski w Kijowie powstał
w 1923 r. i przez wiele lat był areną zmagań
piłkarskich klubu piłkarskiego Dynamo Kijów. Od tego czasu był wielokrotnie przebudowywany. Po trwającej teraz modernizacji
na trybunach zmieści się 70 tys. widzów.
Jest wyposażony w lekkoatletyczną bieżnię.
Jej charakterystycznym i zarazem wyjątkowym elementem jest 640 przezroczystych
kopuł w dachu, zapewniających dodatkowe
oświetlenie w ciągu dnia. Z kolei Stadion
Metalist (ul. Plechanowska 65) został zbudowany w 1926 r. i od tego czasu przechodził liczne remonty. Najbardziej gruntowny
miał miejsce w latach 2008-2009 i był ściśle
związany z przyznaniem miastu prawa organizacji EURO 2012 oraz rozwojem klubu
Metalist pod rządami Ołeksandra Jarosławskiego, ukraińskiego biznesmena i działacza sportowego, właściciela i prezesa klubu
piłkarskiego Metalist Charków oraz prezesa
grupy finansowej Development Construction Holding (DCH), który to finansował

kapitalny remont obiektu. Trybuna południowa została zbudowana praktycznie od
nowa, obiekt zyskał efektowny dach, który
może wytrzymać trzęsienie ziemi nawet
o sile 8 stopni w skali Richtera. Wyremontowany stadion został otwarty 5 grudnia
2009 r. Podobnie jak stadion w Kijowie Metalist także jest wyposażony w bieżnię. Z kolei Stadion Donbas Arena w Doniecku jest
najnowocześniejszym obiektem piłkarskim
w Europie Wschodniej. Został wybudowany
za środki najbogatszego ukraińskiego biznesmena Rinata Leonidowicza Achmetowa,
który jest także jego właścicielem. Budowa
stadionu trwała zaledwie trzy lata, a uroczyste otwarcie odbyło się 29 sierpnia 2009 r.
Jest to jedyny prywatny kompleks sportowy, który będzie przyjmować turniej EURO
2012. Stadion Donbas Arena wyróżnia się
szklaną fasadą, pochyleniem dachu w kierunku północnym oraz największym w Europie ekranem i systemem do ogrzewania
boiska na podczerwień.

Stadion Donbas Arena w liczbach

Na Stadionie Donbas Arena
odbędą się mecze:

pojemność stadionu – 51 504,
miejsca VIP – 2799,
miejsca dla niepełnosprawnych – 196,
miejsca dla dziennikarzy – 1159,
miejsca parkingowe – 1000, w tym 245
na parkingu podziemnym,
wymiary boiska – 105 m x 68 m,
poziom oświetlenia stadionu – 2000 luksów,
całkowita powierzchnia stadionu –
83 823 m2 (wszystkie poziomy),
restauracje o wysokim standardzie – 3,
bary – 4,
bary typu fast-food – 53,
punkty sprzedaży – 256,
punkty pierwszej pomocy – 24 (18 jednostek stałych, 6 jednostek mobilnych).

Grupa D
Poniedziałek, 11 czerwca o godz. 18
Francja-Anglia
Piątek, 15 czerwca o godz. 20:45
Ukraina-Francja
Wtorek, 19 czerwca o godz. 20:45
Anglia-Ukraina
Sobota, 23 czerwca o godz. 20:45
1. z grupy C, 2. z grupy D
(mecz ćwierćfinałowy)
Środa, 27 czerwca o godz. 20:45 zw. 25,
zw. 27 (mecz półfianałowy)

Na stadionie w Kijowie
odbędą się mecze:
Grupa D
Poniedziałek, 11 czerwca o godz. 20:45
Ukraina-Szwecja
Piątek, 15 czerwca o godz. 18
Szwecja-Anglia
Wtorek, 19 czerwca o godz. 20:45
Szwecja-Francja
Niedziela, 24 czerwca o godz. 20:45
1. z grupy D, 2. z grupy C
(mecz ćwierćfinałowy)
Niedziela, 1 lipca o godz. 20:45 zw. 29,
zw. 30 (Finał Mistrzostw Europy 2012)

Stadion w Charkowie w liczbach
pojemność – 38 633 miejsc,
oświetlenie – 2400 luksów,
wymiary boiska: 105 m x 68 m,
miejsca VIP – 506 w 116 lożach,
miejsca komentatorskie – 242,
miejsc dla niepełnosprawnych – 102,
miejsc dla mediów – 900.

Na stadionie w Charkowie
odbędą się mecze:
Grupa B
Sobota, 9 czerwca o godz. 18
Holandia-Dania
Środa, 13 czerwca o godz. 20:45
Holandia-Niemcy
Niedziela, 17 czerwca o godz. 20:45
Portugalia-Holandia

Mariusz
Kamiński

pasjonat sportu,
który towarzyszył
mu na każdym etapie
życia, autor publikacji
w książce „Marketing
sportowy – teoria
i praktyka”, właściciel
serwisu internetowego www.euro-polskaukraina.pl

R e k l a m a
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Nie przegap!
24 maja – czwartek
o godz. 18.30 MBP zaprasza na spotkanie
z Marcinem Ciszewskim, autorem książek
„Upał”, „Mróz”, „Major”. Wstęp wolny.
25 maja – piątek
o godz. 17 rozpocznie się pierwszy dzień
Festiwalu 4M. Wystąpią lokalne zespoły,
Krzysztof Napiórkowski i zespół Izrael.
Wstęp wolny.

Wtorek, 15.05 – spotkanie z Józefem Pioniorem i Katarzyną Kaczorowską w MBP.

o godz. 17 Klub Gazety Polskiej zaprasza
na spotkanie z Zuzanną Kurtyką w MBP.
26 maja – sobota
o godz. 16.30 rozpocznie się drugi dzień
Festiwalu 4M. Wystąpią zespoły konkursowe podczas „Rock In Mińsk Fest 2012”.
Gwiazdami wieczoru będą zespoły Power
Of Trinity oraz Luxtorpeda. Wstęp wolny.

Środa, 16.05 – II Ogólnomiejski Test
Wiedzy o Historii Miasta w GM 3.

Czwartek, 17.05 – Dzień Bibliotekarza.

27 maja – niedziela
o godz. 10 „Biegami dziecięcymi” rozpocznie się Ogólnopolski Bieg Uliczny XVII „Mazowiecka Piętnastka”. Bieg główny startuje
o godz. 12. O godz. 13 wystąpi Zbigniew Wodecki. Więcej w „Strefie informacji” na str. 4.
o godz. 18 rozpocznie się trzeci dzień Festiwalu 4M. Wystąpią laureaci „Rock In
Mińsk Fest 2012”, zespół Steel Fire, Jarosław Wasik oraz grupa Hey. Wstęp wolny.

Środa, 16.05 – spotkanie biznesowe Bezpieczny Przedsiębiorca w MBP.

29 maja – wtorek
w godz. 18-21 na Starym Rynku odbędzie się Dzień Miasta „Między Menskiem
a Sendomierzem”.
1 czerwca – piątek
w godz. 14-18 Miejski Dom Kultury zaprasza na plac zabaw w parku miejskim, gdzie
odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka.
o godz. 21.15 rozpocznie się caprztyk przy
Pomniku Lotników z okazji święta 23. Bazy
Lotnictwa Taktycznego, a o godz. 21.45 pokaz sztucznych ogni.
2 czerwca – sobota
o godz. 9 startuje turniej dla początkujących w grę karcianą „Jakub Wędrowicz”
w ZSZ nr 2 przy ul. Sosnkowskiego 43. Wpisowe wynosi 10 zł (każdy uczestnik otrzymuje zestaw kart do gry).

Wydawca
Strefa M sp. z o. o.
Mińsk Mazowiecki, ul. I PLM „W-wa” 1d/16
tel. + 48 660 435 991
e-mail: biuro@strefaminsk.pl
Biuro Redakcji ul. Świętokrzyska 5
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Sobota, 19.05 – „Noc muzeów” w MZM.

Sobota, 19.05 – maraton zumby Pas a Pas
na Starym Rynku.

Sobota, 19.05 - „majOFFka 2012” w MSA.

Niedziela, 20.05 – koncert mińskiego
Big Bandu w MDK.
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Dariusz Mieczysław Mól
e-mail: dariusz.mol@strefaminsk.pl
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USŁUGI

SPRZEDAM

TYNKI GIPSOWE I CEMENTOWO-WAPIENNE AGREGATEM tel: 792 552 325.

Sprzedam działkę Marianka – 1088 m2,
prąd Tel. 789 197 464

SZYBKA POŻYCZKA PROVIDENT
600 200 200

Sprzedam działkę na Targówce tel. 693 147 647

Nauka pływania Tel. 530 777 537

Mieszkanie w Mińsku 48 m2 ul. Okrzei I
piętro tel. 692 22 79 62.

Aranżacje wnętrz, projekty, porady. tel. 502
894 965.

Sprzedam prosperujący salon kosmetyczny w Mińsku tel. 600 300 101

Manicure+Pedicure SPA 70zł.
Piąta wizyta GRATIS tel. 509956551

Sprzedam mieszkanie 60m2 MM ul. Topolowa III p. tel. 600 300 101

Hydraulik Instalacje Remonty tel. 601 640 302

Skoda Fabia combi 1,4, Diesel, rok prod.
2009, pierwsza rejestracja styczeń 2010 r.
przebieg 23 tyś. km. Tel. 604 207 517

Budowa i wykańczanie mieszkań, remonty, ogrodzenia z klinkieru 721 306 171

Sprzedam działkę w Targówce 1711m2. Tel.
723 937 947, dzwonić wieczorem.

STUDIO TATUAŻU
886868688
WWW.CZACHAwDYM.PL
Budowa domów, dachy, 603-555-572

WYNAJMĘ
Do wynajęcia lokale usługowe MM ul. Kilińskiego: 100m2 parter, 38m2 I p. tel. 600
300 101

RÓŻNE
Przewozy pasażerskie JARCYK, 8+1,
15+1, 17+1, 20+1, tel. 668 030 132

PRACA
Zatrudnię handlowca. CV i list motywacyjny proszę przesłać na email: reklama@
strefaminsk.pl

Kwiaciarnia VIRO przyjmie do pracy florystkę Tel. 501 460 377, 501 460 499, 25 759
18 36

Blacharz-dekarz
Wykształcenie: zawodwe
Doświadczenie: mile widziane
Miejsce pracy: woj. mazowieckie (200)
Referent ds. rozliczeń
Wykształcenie: średnie ekonomiczne
Doświadczenie: wymagane 1 rok
Miejsce pracy: Mińsk Maz.
Inne: znajomość KPiR i programu Płatnik (199)
Fryjer/ka (lub pomoc fryzjerska)
Wykształcenie: zawodowe
Doświadczenie: mile widziane
Miejsce pracy: Mrozy (198)
Pracownik produkcji
Wykształcenie: zawodowe lub średnie
Doświadczenie: wymagane
Miejsce pracy: Wola Ducka
Inne: uprawnienia na wózki widłowe (197)
Operator wibroprasy
Wykształcenie: średnie techniczne
Doświadczenie: wymagane 5 lat w zawodzie
Miejsce pracy: Wola Ducka (196)
R e k l a m a
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