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 �Marszałek w samochodzie z epoki.

REKLAMA

REKLAMA

Tegoroczne, wołomińskie obchody 
96. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości miały wyjątkowy cha-
rakter. Wśród uczestników święta 11 
listopada znalazł się sam Marszałek 
Józef Piłsudski, w którego postać 
wcielił się ks. Grzegorz Idzik.

Obchody rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Wołominie. Po 
nabożeństwie nastąpił przemarsz 
na Plac 3-go Maja, gdzie władze 
złożyły wieniec pod pomnikiem Jana 
Pawła II. Następnie, przy dźwiękach 
orkiestry dętej i wśród pocztów 
sztandarowych pochód przeszedł pod 
pomnik Obrońców Ojczyzny 1920 
roku, gdzie odbyły się: apel pamięci, 

złożenie kwiatów oraz przemówienia 
okolicznościowe.

Jak mówił do zgromadzonych 
burmistrz Ryszard Madziar, najważ-
niejsze jest pielęgnowanie pamięci 
o historii narodu polskiego. Przyta-
czając wspomnienia z głosowania na 
sesji Rady Miejskiej, kiedy to uchwa-
ła o powstaniu Parku Kulturowego 
„przeszła” jedynie jednym głosem, a 
radni zwracali uwagę na konieczność 
wybudowania, w pierwszej kolejno-
ści przed muzeum, ulic, chodników 
i rowów melioracyjnych, burmistrz 
ostrzegł: - Czy pamięć o wydarze-
niach  i bohaterach roku 1920 to 
wartość kilkuset metrów chodnika? 
Czy to wartość 800 metrów rowu me-

Zielonka: Pokaz sztucznych ogni

lioracyjnego? Jeśli my nie będziemy 
dbać o historię, jeśli nasze pokolenie 
nie będzie budować tej wielkiej idei 
roku 1920, nikt za nas tego nie zro-
bi. Za kilkanaście lat po tych pięk-
nych chodnikach mogą chodzić buty 
żołnierzy, ale nie polskich żołnierzy i 
te rowy mogą być rozjechane przez 
czołgi, ale nie polskie czołgi, dlatego 
też musimy nabywać tę prawdę, by 
budować tożsamość narodową, aby 
młode pokolenie pamiętało o tych 
wydarzeniach sprzed niemal stu lat.

Uroczystości 11 listopada za-
kończyły się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej projekcją filmu „Zwy-
cięstwo 1920”, zrealizowanego dla 
Instytucji Kultury Ossów - Wrota 
Bitwy Warszawskiej. (jmaz)

Już od wejścia do Izby czuło 
się świąteczny nastrój i doniosły 
charakter wieczoru. Flagi narodo-
we, chorągiewki, biało-czerwone 
wstążeczki, które Jaś Gąsior wraz 
z babcią wpinał gościom oraz ar-
tyści w wieczorowych strojach. 
Przyjechał nawet marszałek Józef 
Piłsudski, w którego wcielił się 
Karol Małolepszy, Ułan Krecho-
wiecki, czyli Wojciech Bardowski i 

Sanitariuszka - w tej roli Magdalena 
Tunkiewicz. Każdy z gości otrzymał 
okolicznościowy śpiewnik. Oprawę 
narodową i śpiewniki przygotował 
Karol Małolepszy.

- Patriota to ktoś, kto kocha swoją 
ojczyznę i tę miłość potrafi okazy-
wać. Ktoś, kto zachowuje godność 
bycia Polakiem i jest z tego dumny 
- powiedział Leszek Patejuk, wita-
jąc licznie zgromadzonych gości. 
Przypomniał także najważniejsze 
bitwy w naszej historii, torujące 
drogę do niepodległości naszej 
Ojczyzny.

- Ale patriotyzm zaczyna się tu, 
w naszej małej ojczyźnie. Wyraża 
się w szacunku do rodzinnego mia-
sta i do jego dziedzictwa kulturo-
wego. Budujemy go z Państwem w 
Izbie Wodiczków już trzeci rok. Tu 
pielęgnujemy nie tylko pamięć o tej 
zasłużonej dla kultury narodowej 
rodzinie, ale wspólnie z kilkoma 
tysiącami mieszkańców, którzy 
już tę Izbę odwiedzili, budujemy 
dumę z lokalnego dziedzictwa. 
Promujemy artystów z Wołomina i 
ziemi wołomińskiej, odbudowując 
starą, polską tradycję wspólnego 
śpiewania - dodała gospodyni 
wieczoru Danuta Michalik.

Na Wieczorze Niepodległościo-
wym wystąpili: Wioletta Bijata 
i Wala Patejuk - artystki Teatru 
Wielkiego Opery Narodowej, An-
drzej Kozłowski i Adam Poławski 
- artyści z Filharmonii Narodo-
wej, Hanna Durzyńska i Jolanta 
Łochowska - członkinie Chóru 
Miejskiego Cantus Cordis, Mag-
dalena Tunkiewicz i Wojciech 
Bardowski - artyści cieszący się 
ogromną popularnością, znani z 
licznych wieczorów muzycznych, 
organizowanych w Zielonce, Ząb-
kach, Wołominie i całej Polsce. A 
także Karol Małolepszy, Leszek 

Patejuk i Zbigniew Chudy - artyści 
amatorzy z Wołomina oraz Anna 
Kornacka, pianistka i pedagog, 
która razem z Adamem Poławskim 
akompaniowała artystom. Artyści 
wspólnie z publicznością wykonali 
kilkanaście pieśni patriotycznych, 
m.in.: „Rotę”, „My pierwsza bry-
gada”, „Wojenko, wojenko”, „Hej, 
hej ułani”, „Jak długo w sercu 
naszym”, „Marsz Polonia”, „O mój 
rozmarynie”, „Rozkwitały pąki 
białych róż”, „Boże coś Polskę” i 
wiele innych. Warto dodać, że kilka 
pieśni publiczność wykonała na 
stojąco. Wspólny śpiew uatrakcyj-
niły partie solowe wykonane przez 
Wiolettę Bijata, Walę i Leszka 
Patejuk, Andrzeja Kozłowskiego, 
Magdalenę Tunkiewicz i Wojcie-
cha Bardowskiego. Dwugodzinny 
koncert miał podniosły i wzrusza-
jący charakter. 

- To jeden z najpiękniejszych 
koncertów w Izbie Muzealnej 
Wodiczków - ocenili goście wie-
czoru. - Jak zwykle było tłoczno 
i to po obu stronach - przyznała 
gospodyni wieczoru. - Wystąpiło 
dwunastu artystów, po połowie 
zawodowców i amatorów. Ale i ar-
tyści i goście stanęli na wysokości 
zadania, bo wyśpiewali wszystkie 
pieśni ze śpiewnika. Byli goście 
z Warszawy, Piaseczna, Ząbek, 
Zielonki, Tłuszcza - ot, taka fajna 
mieszanina. To jeden z najlepszych 
naszych wieczorów muzycznych. 
Dla takich wieczorów chce się tę 
Izbę prowadzić. Ten czas na her-
batę bardzo ludzi zbliża, ludzie się 
przedstawiają, wyrażają na gorąco 
swoją opinię, a przy okazji artyści 
się integrują ze swoją publiką. 
Nawiązują kontakty i o to właśnie 
chodzi w tych spotkaniach - dodaje 
Danuta Michalik.

W minioną sobotę Izba Muzealna Wodiczków w Wołominie uczciła Święto Nie-
podległości koncertem pieśni patriotycznych. Był Piłsudski, Ułan i Sanitariuszka 
morowa panna...

Wieczór Niepodległościowy 

 �Fot. Paweł Ciszyński.

11 listopada z Marszałkiem Piłsudskim

Pierwszym punktem programu 
obchodów 96. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości było 
złożenie kwiatów na skwerze Armii 
Krajowej, przy pomniku AK. 

Następnie, uczestnicy obchodów 
udali się pod pomnik rozstrzelanych 
harcerzy i mieszkańców Zielonki, 
popularnie nazywany Rota. Tutaj, 
w miejscu egzekucji sprzed 75. laty, 
odczytany został apel poległych i 
zeznanie Tadeusza Cieciery, jednej 
z dwóch osób, którym udało się 
uciec przed rozstrzelaniem. Trady-
cyjnie, została dokonana uroczysta 
zmiana warty przy pomniku Rota, 
a zebrane delegacje złożyły kwiaty 

przed pomnikiem. O godz. 18.00 
w kościele MB Częstochowskiej 
odprawiona została msza św. w 
intencji Ojczyzny, z udziałem pocz-
tów sztandarowych, harcerzy i 
mieszkańców Zielonki, a tuż po jej 
zakończeniu mieszkańcy udali się 
na plac Jana Pawła II.

Na placu odbył się krótki koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu 
połączonych chórów szkolnych ze 
Szkoły Podstawowej nr 1, 2 i 3 w 
Zielonce. Na zakończenie zebrani 
odśpiewali „Rotę” Marii Konopnic-
kiej, po czym przy muzyce z filmu 
„11 Listopada” obejrzeli pokaz 
sztucznych ogni.


