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– 595 lat temu książę mazowiecki Janusz I nadał osadzie Mensko
przywilej lokacyjny, na mocy którego stała się ona miastem. Była
to jedna z pierwszych lokacji prywatnego miasta na wschodnim
Mazowszu. 595 lat to wiek naprawdę imponujący. Jednak
sam status miasta nie świadczyłby jeszcze o niczym, gdyby
nie ustawiczna praca wielu pokoleń mieszkańców. A Mińsk
Mazowiecki miał szczęście do wspaniałych i mądrych obywateli
– mówił burmistrz Marcin Jakubowski podczas uroczystej sesji
rady miasta, która była jednym z najważniejszych elementów
urodzin grodu nad Srebrną.

Od Jana do Marcina
595 rocznica nadania Mińskowi
Mazowieckiemu praw miejskich
stała się okazją, by w majowy
długi weekend przygotować wiele
atrakcji dla mińszczan. Już w sobotę 28 maja park miejski, stadion
przy ul. Budowlanej oraz teren
papieskiego gimnazjum opanowały mińskie organizacje pozarządowe, które prezentowały swój
dorobek i zachęcały mińszczan
do włączania się w różne formy
aktywności społecznej. Kontynuacją tego przedsięwzięcia była
zaplanowana na poniedziałek debata, warsztaty oraz zajęcia panelowe. Wszystko to w ramach
projektu „Europa dla obywateli”.
W projekcie tym, oprócz mińskiej
młodzieży oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, udział
wzięły delegacje zagraniczne z zaprzyjaźnionych z Mińskiem miast,
a wśród nich nie zabrakło repreR E K L A M A
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zentantów amerykańskiego Lacey,
czeskiego Krnov, litewskiego Telsiai, francuskiego Saint-Egreve,
ukraińskiej Borodianki oraz białoruskiej Orszy. Zagraniczni goście
odwdzięczyli się mińszczanom,
współtworząc koncert europejski,
który odbył się w niedzielne popołudnie w pałacowym amfiteatrze,
a młodszą część żeńskiej publiczności szczególnie czarował utalentowany francuski wokalista Pascal
Perrier. W niedzielę mińszczanie
mieli również okazję przenieść
się w czasy dawnych jarmarków
za sprawą zorganizowanego na
pałacowym dziedzińcu jarmarku
Kupieckie Mensko – od Jana do
Marcina 595 lat tradycji. I tak, jak
na dawnych jarmarkach stragany
przyciągały wzrok rękodziełem,
biżuterią, słodkościami i całym
mnóstwem dóbr wszelakich.
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