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W dniach 15.04.2019 - 16.04.2019 r. na Oddziale Położniczo-Ginekologicz-
nym Powiatowego Szpitala w Wołominie urodzili się m.in.:

Szymon 
syn Moniki i Sławomira 
z Ząbek 
ur. 15.04.2019 r. o godz. 12.45
waga: 3800 g, wzrost: 54 cm

Igor 
syn Katarzyny i Michała 
ze Słupna 
ur. 15.04.2019 r. o godz. 9.25
waga: 3900 g, wzrost: 56 cm 

Marcel 
syn Moniki i Pawła 
z Radzymina 
ur. 16.04.2019 r. o godz. 14.20
waga: 3200 g, wzrost: 52 cm

12 kwietnia Izbę Muzealną 
poświęconą pamięci Wodicz-
ków w Wołominie odwiedziła 
grupa „Pszczółek” z Przedszko-
la Wesołe nutki. Jak zapewnia-
ją organizatorzy: - To kolejna 
grupa dzieci, która potwierdziła 
fakt, że opracowany przez nas 
program pod tytułem „Przed-
szkolak w muzeum” jest trafi o-
ny w przysłowiową dziesiątkę! 
Drodzy Opiekunowie i kochani 
Rodzice zabierajcie małe dzieci 
do muzeów! Wszystkie muzea 
mają przygotowane specjalne 
programy dla najmłodszych. 
Więcej informacji na stronie 
Fundacji ODA.

Czy szkoła powinna przyjąć za 
patrona zesłańców syberyjskich 
czy raczej postać dzielnego do-
wódcy? Dyskusja na ten temat 
wzbudziła emocje na ostatniej 
sesji rady miejskiej w Wołomi-
nie, w której padły dość mocne 
słowa na temat szerzenia wśród 
młodzieży martyrologii.

Chodzi o uchwałę ws. nadania 
szkole w Czarnej imienia gen. 
Jana Henryka Dąbrowskiego. 
Według dyrekcji, takiego pa-
trona chcą mieć w placówce za-
równo kadra pedagogiczna, jak 
i rodzice oraz dzieci. Ponieważ 
dyskutowano wcześniej o przyję-
ciu za patrona raczej Sybiraków, 
burmistrz przyznała, że ubolewa 
nad nieprzyjęciem takiej właśnie 
nazwy. - To rzeczywiście było 
takie moje drobne oczekiwanie, 
mówiliśmy o tym publicznie, 
więc może społeczność Czarnej 
pochyli się nad tym tematem... 
ale nie było z naszej strony żad-
nego nakazu. Muszę uszanować 
wolę społeczności, że wybrali 
takiego, a nie innego patrona, 
choć osobiście uważam, że chy-
ba byłoby milej…(…). Trzeba to 
uszanować i skoro społeczność 
uznała inaczej, trudno nam 
ingerować w ich prośbę. Prze-
prowadzili pełną procedurę, 
zgodnie z przepisami prawa, w 
celu nadania tego imienia. No 
tak to jest… - mówiła burmistrz 
dodając, że uhonorować Sybira-
ków można na przykład poprzez 
nazwanie skweru w mieście.  

Wspólny wniosek Rady Pe-
dagogicznej, Rady Rodziców 
i Samorządu Uczniowskiego 
Szkoły Podstawowej w Czarnej, 
z prośbą o nadanie Szkole imie-
nia „gen. Jana Henryka Dąbrow-
skiego” wpłynął do burmistrz 
Wołomina 20 lutego 2019 r. 
Czytamy w nim: „We wrześniu 
2018 roku Rada Pedagogiczna 
podjęła działania zmierzające 
do wyłonienia z kandydatów 
patrona szkoły. Została przy-
gotowana ankieta dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli, wśród 
których znalazły się propozycje: 
Gen. Jan Henryk Dąbrowski, 
Janusz Korczak, Józef Wybicki 
oraz inna propozycja podana 
przez ankietowanych. Wyni-

ki ankiety przeprowadzonej w 
październiku 2018 r. „wyłoniły” 
postać generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego. Rada Pedago-
giczna, Rada Rodziców oraz 
Samorząd Uczniowski pozy-
tywnie zaopiniowali wybranego 
patrona i wspólnie podjęli się 
istotnego wyzwania, jakim jest 
nadanie szkole imienia. (…)Ge-
nerał Jan Henryk Dąbrowski to 
postać, która wpisała się na karty 
naszej historii, bohater narodowy, 
którego szczególnie wspominamy 
podczas Narodowego Święta 
Niepodległości, a zwłaszcza w 
minionym roku 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. W pamięci potomnych 
pozostał jako organizator Legio-
nów Polskich we Włoszech, co 
też potwierdza „obecność jego 
nazwiska ” w naszym hymnie 
narodowym. Niezłomny, pełen 
energii i poświęcenia żołnierz, 
wskrzesiciel oręża polskiego i 
znakomity generał posiadający 
ogromny talent dowódczy i or-
ganizacyjny. Doskonały wzór dla 
współczesnego pokolenia, symbol 
odwagi, wierności i patriotyzmu. 
Obecnie realizujemy działania 
związane z poznawaniem sylwet-
ki patrona oraz przygotowujemy 

się do uroczystości nadania szko-
le imienia, którą przewidziano 
na 6 czerwca 2019 r. Opraco-
waliśmy plan pracy związany z 
przygotowaniem się do tak zacnej 
uroczystości, jakim jest nadanie 
imienia szkole.”

Dlaczego nie nazwa Sybira-
ków? Wypowiedział się w tej 
kwestii na sesji między innymi 
radny Rozbicki, którego ojciec był 
Sybirakiem i spędził na Syberii 
ponad rok. - Dąbrowski to postać 
wspominana w naszym Hymnie i 
nie bez powodu chyba młodzież 
zapatrzona właśnie w tę postać 
chce żeby ich szkoła miała takie-
go patrona - tłumaczył wolę spo-
łeczności wsi Czarna, dodając: 
- O martyrologiach, zesłaniach, 
więzieniach i katowaniu już 
mamy naprawdę dużo w naszej 
historii mówione i młodzież ma 
chyba już tego dosyć. Chce na-
reszcie spojrzeć na tych, którzy 
są bohaterami, którzy zwyciężali. 
Dlatego chyba Dąbrowski jest 
idealnym patronem dla szkoły.

Przewidywany termin ofi cjal-
nej uroczystości nadania szkole 
imienia gen. Jana Henryka Dą-
browskiego to 6 czerwca 2019 r.

jmaz

Izba Muzealna Wodiczków zaprasza w nie-
dzielę, 28 kwietnia o godzinie 16:30, na kolejny 
Podwieczorek muzyczny dla dzieci, pt. „Przyja-
ciele Pani Wiosny, czyli jak klarnet ścigał się z 
fagotem”, w którym wystąpi: Bernard Turkowicz 
- klarnet, Piotr Kosiński - fagot, Izabela Wilczak 
- akompaniament, prowadzenie koncertu. W 
repertuarze znajdą się następujące utwory: J. 
Maklakiewicz - Wiosna, W.A. Mozart - Koncert 
na fagot (fragm.), G. Gershwin - Błękitna rap-
sodia (fragm.), I. Wilczak - Wiosna radosna, A. 
Vivaldi - Wiosna - temat z Koncertu z cyklu 4 

pory roku, I. Wilczak, P. Kosiński - Opowieść 
„Przygody małej biedronki”, Piosenka z ogon-
kiem, J. Strauss - Odgłosy wiosny, Biedroneczki 
są w kropeczki - piosenka z tańcem, J. Offenbach 
- Kankan, Miraculum - piosenka z bajki dla 
dzieci, Plastikowa biedronko - żart muzyczny. 
Wstęp wolny. 

Spotkanie jest realizowane jako zadanie projek-
tu zatytułowanego „Podwieczorki muzyczne dla 
dzieci”, sfi nansowanego przez Gminę Wołomin 
w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatel-
skiego 2019.

Przyjaciele 
Pani Wiosny 

Przedszkolak w muzeum

Wołomin: Mają dość 
martyrologii
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