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TERMINY LICYTACJI

Lipa Seweryna Dorii-Dernałowicza 
ul. Warszawska - Miejski Dom Kultury - park

Lipa Filipa Rodkiewicza 
ul. Piękna - Liceum Ogólnokształcące

Lipa Józefa Dobrowolskiego 
ul. Siennicka - Szkoła Podstawowa nr 4

Klon żołnierzy Armii Krajowej 
ul. Wyszyńskiego - Kino Bałtyk 

Lipa ludności żydowskiego getta 
Stary Rynek

Lipa hrabiów Stanisława i Karola Jezierskich 
Plac Dworcowy

Lipa mińskiej księgarni 
Plac Kilińskiego

Klon szkół handlowych 
ul. Kazikowskiego - Zespół Szkół Ekonomicznych

Platan ZNTK-u 
ul. Sosnkowskiego - Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego

Klon Hipolita Nowina-Konopki 
ul. Konstytucji 3 Maja - Urząd Miasta

25.10 - 31.10. 2022

WYLICYTOWANE :)

WYLICYTOWANE :)

Nasadzenia „Drzew z historią” będą 
realizowane po zakończeniu licytacji.

WYLICYTOWANE :)

WYLICYTOWANE :)

WYLICYTOWANE :)

WYLICYTOWANE :)

25.10 - 31.10. 2022

25.10 - 31.10. 2022

25.10 - 31.10. 2022



Drzewa to nasi niemi towarzysze życia.  
Świadkowie radosnych i ciężkich chwil, skrywający wiele tajemnic. 
Wsłuchaj się w delikatny szum ich liści i drżenie igieł.  
Właśnie opowiadają Ci swoją historię…



Mińskie drzewa były świadkami wielu bolesnych historii. Do dziś opowiadają je przechodniom. Ci, przemierzający 
ulicę Piłsudskiego, w miejscu, gdzie niegdyś funkcjonowało kino „Bałtyk”, usłyszą opowieść o politycznej rozprawie 
sądowej, jaka toczyła się w jego murach. To tutaj w 1946 roku Urząd Bezpieczeństwa postanowił rozprawić się  
z żołnierzami Armii Krajowej i pokazując swoje okrucieństwo, zastraszyć innych walczących o wolną ojczyznę.  
 
Rosnące tu drzewa wciąż pamiętają owiane boleścią twarze skazanych na śmierć Wiesława Raczyńskiego  
i Stanisława Wypustka oraz drżenie rąk skazanych na 15 lat więzienia Aleksandra Barańskiego i Tadeusza Grabka. 
Opowieść o ich losie to jednak nie tylko to tragiczne wydarzenie. To historia wielkiej odwagi i bohaterstwa,  
które zrodziła miłość do ojczyzny. 

Dziś sprawimy, że opowieść ta nigdy nie ucichnie, sadząc pamiątkowy klon, który wyrośnie na terenie  
dawnego kina „Bałtyk”.  

KLON żołnierzy Armii Krajowej

ul. Wyszyńskiego -  
dawne Kino Bałtyk 

WYLICYTOWANE :)



Drzewa przy ulicy Nadrzecznej widziały wiele ludzkiego cierpienia. Te, rosnące w jej południowej części wciąż 
wspominają o tragicznym losie mińskich wyznawców judaizmu. To tu mieściła się niegdyś dzielnica żydowska  
z najważniejszymi budynkami religijnymi. Miejsce spokoju i modlitwy szybko zamieniło się w zamkniętą 
przestrzeń, pełną lęku i niepewności. Podczas II Wojny Światowej powstało tu getto, w którym mieszkało 7 tys. 
Żydów. Siedem tysięcy istnień, które kilka lat później nagle zgasło. W 1942 roku Niemcy postanowili zlikwidować 
getto, a jego mieszkańców zgładzić. Część z Żydów została brutalnie zamordowana na miejscu, innych 
wywieziono do obozu w Treblince, a z 650 najzdrowszych utworzono kolumny robocze. Umieszczono je  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Siennickiej oraz na terenie byłej Fabryki Machin  
i Odlewów Żelaznych K. Rudzki i S-ka. Rok później także i ci Żydzi stracili życie.  

Dziś utrwalimy tę opowieść przekazując ją kolejnym pokoleniom, posadzimy okolicznościową lipę  
– symbol jedności mieszkańców miasta. 

LIPA ludności żydowskiego getta

ul. Warszawska 
Stary Rynek

WYLICYTOWANE :)



W wielu mińskich uliczkach słychać radosną opowieść drzew o ojcu i synu szlacheckiego pochodzenia, którym 
Mińsk szczególnie leżał na sercu. To historia hrabiów Stanisława i Karola Jezierskich. Mińszczanie zawdzięczają  
im przebudowę Traktu Brzeskiego oraz poprowadzenie kolei żelaznej z Warszawy do Terespola przez Mińsk 
Mazowiecki. Dzięki ich inicjatywie władze samorządowe i sądowe Obwodu Stanisławowskiego znalazły swoją 
siedzibę w Mińsku w budynkach bezpłatnie przekazanych przez Jezierskich. A wielkie serca sprawiły, że  
w mieście założyli przytułek dla starców i kalek w ramach Fundacji Jezierskich.  

Dwa charakterystyczne mińskie budynki – pałac i starostwo (obecnie sanepid) – są również zasługą hrabiów 
Jezierskich. W latach 1825/28 przebudowali pałac w stylu klasycystycznym, a 20 lat później wybudowali budynek 
dla władz powiatowych przy placu J.Kilińskiego. Oba według projektu Henryka Marconiego. 

Tak wielkie zasługi warte są zachowania. Zapiszemy tę historię w lipie Stanisława i Karola Jezierskich. 

LIPA hrabiów Jezierskich

Plac Dworcowy

WYLICYTOWANE :)



Drzewa ze skweru przy miejskiej bibliotece niemal codziennie radośnie rozprawiają z przechodniami. 
Bohaterkami ich opowieści są trzy wyjątkowe kobiety - Zuzanna Małyszczycka (Małaszczycka), Kornelia Skrodzka  
i Leokadia Lipska. To one wprowadziły mińszczan w świat literatury, uwalniając ich wyobraźnię, by beztrosko 
płynęła po krainach przygód, romansów, kryminału czy faktu. Umożliwiła im to Zuzanna Małyszczycka 
(Małaszczycka), która w 1886 roku utworzyła w mieście pierwszą księgarnię i wypożyczalnię książek.  
W późniejszych latach jej rolę przejęły Kornelia Skrodzka i Leokadia Lipska.  
 
Mińska biblioteka do dzisiaj zaprasza w swoje progi całe pokolenia mińszczan, oferując im nie tylko obcowanie  
z literaturą, ale także szeroko pojętą sztuką i kulturą. Historia mińskiej biblioteki pisze się codziennie, lecz jej 
pierwsze strony nieustannie rozpoczyna wspomnienie o księgarni i wypożyczalni Zuzanny Małyszczyckiej. 
Tę historię utrwalimy w postaci symbolicznej lipy. 

LIPA mińskiej księgarni

Plac Kilińskiego

WYLICYTOWANE :)



Przy ulicy Siennickiej szmer drzew miesza się z gwarem uczniów tutejszej szkoły. W tej pozornej kakofonii 
codziennie na nowo rozpoczyna się opowieść o człowieku, który pokazał mińszczanom jak pokonywać  
własne bariery, osiągać sukces i dzielić się dobrem z innymi. To historia Józefa Dobrowolskiego,  
głuchoniemego właściciela fabryki drzewiarskiej Drzewodar, którą założył w 1887 roku.  
Zatrudniał w niej także osoby głuchonieme, dając im szansę na lepsze życie.  

Odmienił także los mińskiej młodzieży, sprzedając część swojej posesji oraz budynki przy ulicy Siennickiej  
na rzecz powstania w tamtym miejscu szkoły. 

Teraz opowieść o Józefie Dobrowolskim zamknąć chcemy w szmerze liści okazjonalnej lipy.

LIPA Józefa Dobrowolskiego

ul. Siennicka -  
Szkoła Podstawowa nr 4

WYLICYTOWANE :)



W centrum miasta miejski zgiełk przeszywa delikatny szmer drzew. Niemal codziennie snują one opowieść  
o człowieku, który walczył o wolną ojczyznę, także o tę małą. To historia Hipolita Nowina-Konopki,  
który przybył do Mińska w 1917 roku jako żołnierz 2 Pułku Legionów. W dwudziestoleciu międzywojennym  
był zarządcą majątków ziemskich między innymi w Łukówcu.  

30 lipca 1944 roku powołano go burmistrzem miasta w ramach Akcji „Burza” z ramienia delegatury rządu  
w Londynie. W marcu następnego roku został skrytobójczo zamordowany przez Urząd Bezpieczeństwa.  
Oprócz niego życie stracili także: Bogusz, Kaniewski, Wałęga, Wojewódzki, Wrzosek. 

Tragiczna historia Hipolita Nowina-Konopki przekazywana jest kolejnym pokoleniom i utrwalona zostanie  
na zawsze w posadzonym w okolicy Urzędu Miasta pamiątkowym klonie. 

KLON Hipolita Nowina-Konopki

ul. Konstytucji 3 Maja -  
Urząd Miasta

WYLICYTOWANE :)



Mińska kolej to od wieków istotny punkt na mapie transportowej kraju, a także ważny środek transportu  
dla wielu pokoleń mińszczan. Wielu z nich wciąż wspomina także powstanie w mieście dużego ośrodka  
naprawy pociągów – jednego z większych zakładów pracy, który wsparł rozwój kolei i lokalnej gospodarki.   

Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego powstał w 1952 roku. Dwa lata później wykonano tutaj pierwszą  
naprawę elektrycznego zespołu trakcyjnego. Choć elektryczne składy przyjeżdżały do Mińska już od 1937 roku,  
gdy odcinek kolejowy z Warszawy został zelektryfikowany. 

Dziś ZNTK ma już prawie 70 lat. Uświetnimy ten nadchodzący wyjątkowy jubileusz, poprzez posadzenie 
pamiątkowego platanu.  

PLATAN ZNTK-u

ul. Sosnkowskiego -  
Zakłady Naprawcze  
Taboru Kolejowego

LICYTUJ:  

25.10 - 31.10. 2022



W historii miasta mocno zakorzeniło się szkolnictwo handlowe. Dziś reprezentuje je Zespół Szkół Ekonomicznych. 
W szmerze rosnących wokół niego drzew wciąż słychać radosny gwar uczniów pierwszej tego typu szkoły  
w Mińsku i wielu kolejnych pokoleń, które zdobywały wiedzę handlową w nowotworzonych placówkach.  
 
Pierwszą była Szkoła Handlowa Żeńska utworzona w 1920 roku. Po niej, w 1939 roku, utworzono Prywatną 
Koedukacyjną Szkołę Przysposobienia Kupieckiego I Stopnia Stowarzyszenia Szkół Handlowych,  
a 6 lat później uczniowie pobierali nauki w Prywatnej Szkole Handlowej Wacława Rżyski. 

Dziś uwiecznimy tę historię i posadzimy pamiątkowy klon przy ulicy Kazikowskiego,  
na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych. 

KLON szkół handlowych

ul. Kazikowskiego -  
Zespół Szkół Ekonomicznych

LICYTUJ:  

25.10 - 31.10. 2022



W południowo-zachodniej części Mińska wciąż rozbrzmiewa pieśń sławiąca tych, którzy walczyli o wolną 
ojczyznę. Słychać ją w szumie drzew i na korytarzach znajdującej się tu szkoły. To liceum imienia Polskiej 
Macierzy Szkolnej, które swoje powstanie zawdzięcza mińskiemu filantropowi i wielkiemu patriocie  
Filipowi Rodkiewiczowi.   

Był on człowiekiem o wielkim sercu. Kochał kraj i swoją małą ojczyznę. Walczył o nie w powstaniu styczniowym,  
a jako mieszkaniec Mińska przyczynił się do jego rozwoju. Na budowę szkoły przeznaczył część swoich posesji  
i dwa budynki. Mińszczanie zawdzięczają mu także wspieranie powstania szpitala, wspieranie działalności 
kościoła pw. NNMP oraz aktywną działalność w ochotniczej straży pożarnej. 

Pamięć o Filipie Rodkiewiczu jest wciąż żywa. Już dziś możemy ją utrwalić, sadząc okolicznościową lipę,  
która będzie rosła na terenie mińskiej Macierzanki.

LIPA Filipa Rodkiewicza

ul. Piękna -  
Liceum Ogólnokształcące  

im. Polskiej Macierzy Szkolnej

LICYTUJ:  

25.10 - 31.10. 2022



Wśród parkowych alejek słychać delikatny szum liści i śpiew ptaków. Wprawny spacerowicz rozpozna  
w tych opowiadaniach wspomnienie o dawnym właścicielu tego miejsca – Sewerynie Dorii Dernałowiczu.  
Nabył on pałac w 1870 roku i szczególnie pokochał Mińsk i jego mieszkańców.  
 
Zapisał się w historii jako propagator rozwoju rolnictwa i oświaty rolniczej. Był pierwszym prezesem  
Towarzystwa Rolniczego. Wspierał także rozwój gospodarczy, przeznaczając swój teren pod budowę  
filii Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Machin i Odlewów Żelaznych K. Rudzki i S-ka w Warszawie.  

Dziś w pałacu Seweryna Dorii-Dernałowicza mieści się siedziba Miejskiego Domu Kultury i sala ślubów.  
W tym miejscu wciąż krąży duch właściciela. Wspomnienie to chcemy ożywić, nadając mu kształt lipy. 

LIPA Seweryna Dorii-Dernałowicza

ul. Warszawska - park  
Miejski Dom Kultury 

LICYTUJ:  

25.10 - 31.10. 2022
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4. Lipa mińskiej 
księgarni 

Plac Kilińskiego

8. Platan ZNTK-u 

ul. Sosnkowskiego - 
Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego

10. Klon Hipolita 
Nowina-Konopki 

ul. Konstytucji 3 
Maja - Urząd Miasta

9. Klon szkół 
handlowych 

ul. Kazikowskiego - 
Zespół Szkół 
Ekonomicznych



Każdy może zostać Patronem Drzewa z Historią,  
jednej z wyjątkowych sadzonek w Galerii Jubileuszowych  
Drzew, ulokowanych w topowych lokalizacjach 
na mapie miasta, upamiętniających miejsca  
i zdarzenia historyczne w Mińsku Mazowieckim. 
 
Przeczytaj historię każdego z tych wyjątkowych drzew, 
Wybierz jedno z nich i weź udział w licytacji.  

Patroni „Drzew z historią” zostaną szczególnie uhonorowani: 
1. na tablicach opisujących dane Drzewo z historią (ekspozycja stała) 
2. w galerii Drzew z historią (ekspozycja stała) 
3. w dedykowanych postach na FB 
4. w filmie podsumowującym roczną działalność przy projekcie 
5. otrzymają podziękowania i statuetkę Patrona podczas  
    oficjalnego nasadzenia ufundowanego Drzewa z historią.

DRZEWA Z HISTORIĄ
ZOSTAŃ PATRONEM



Dzięki Tobie powstanie Galeria Jubileuszowych Drzew 
a ich historia pozostanie utrwalona dla następnych pokoleń.


