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Telefon interwencyjny: 661 776 776 - dzwońcie, razem możemy więcej.

JESTEM!
Jestem!

Tekst i fot. E.D.

W dniach 17.06.2019 - 21.06.2019 r. na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Powiatowego Szpitala w Wołominie urodzili się m.in.:

Alan
syn Magdaleny
i Radosława z Ząbek
ur. 21.06.2019 r. o godz. 13.00
waga: 3260 g, wzrost: 52 cm

Iga
córka Eweliny i Roberta
z Wołomina
ur. 17.06.2019 r. o godz. 12.00
waga: 2600 g, wzrost: 52 cm

Piotr
syn Kamili i Tomasza
z Jaźwia
ur. 20.06.2019 r. o godz. 12.00
waga: 3100 g, wzrost: 57 cm

Ceramika
- pierwsze kroki
18 czerwca w siedzibie Fundacji Ogarnij
Emocje, przy ul. Żelaznej w Wołominie, odbyło
się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej
„Ceramika - pierwsze kroki. Między niebem
a ziemią”. Swoje prace zaprezentowały dzieci i ich
mamy, uczestniczące na zajęcia ceramiczne, prowadzone przez Wandę Wolf z pracowni „Gliniany
Blues”. Zgodnie z tematem na warsztat zostały
wzięte najróżniejsze podniebne stwory i twory,
jak ptaki, latawce, samoloty, a nawet tęcza - wszak
wyobraźnia, szczególnie dziecięca, nie zna granic. Prace wykonane własnoręcznie przez dzieci
nieodmiennie cechują się dużą sensorycznością
i często nieoczekiwanym bogactwem barw.
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Model Kuli Ziemskiej w gąsiorze

Takie oto coś wykonali uczniowie Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych
w Radzyminie w klasie architektury krajobrazu.
To, że nasza Ziemia funkcjonuje dzięki dopływowi światła
słonecznego, nikogo nie dziwi.
Również wiele osób przyzna,
że masa Ziemi, na którą składa się łączna ilość szeroko
pojętej materii, jest stała i nie
ulega zmianom, z pominięciem
spadających meteorytów i statków kosmicznych wysyłanych
z Ziemi.
Nie jest jednak oczywiste,
że posadzone na odpowiednim podłożu, w co najmniej
25-litrowym naczyniu rośliny,
mogą w zamknięciu przeżyć
wiele czasu. U nas Zamknięty
Ekosystem istnieje już od 15
lat, o czym informowaliśmy

niedawno na łamach Wieści.
Naszym uczniom było tego
jednak za mało!
Chcieli stworzyć podobny,
własny zamknięty ekosystem.
Tym razem czwórka śmiałków: Patrycja Dachniewska,
Joanna Budek, Daniel Ślesicki
i Jakub Rybarczyk zrobili to 31
maja w świetle kamery TVP3,
z udziałem reporterki – Hanny
Boruckiej i kamerzysty Piotra
Tycza. I tak, jak wykonali to
ich starsi koledzy 15 lat temu,
uczniowie wsypali do gąsiora
żwir, węgiel drzewny i ziemię.
Następnie posadzili: trzmielinę fortune’a, wawrzyn szlachetny, pieprzówkę tępolistną

i pileę drobnolistną. Całość
podleli wodą i za kilka dni, po
upewnieniu się, że rośliny mają
wystarczającą ilość wody, butla
zostanie szczelnie zamknięta,
zaplombowana i zważona.
Eksperyment służy jako pomoc dydaktyczna do zilustrowania krążenia materii i przepływu energii w ekosystemie.
Dodatkowo, ważenie butli z
zawartością w kolejnych latach,
przekona niedowiarków, że
materia, którą dysponujemy
na Ziemi, zmienia tylko swoją
postać, ale nie masę.
Iwona Matusiewicz

W zeszłym roku projekt „Okiem młodego
ceramika - podwodny świat” był dofinansowany
ze środków Powiatu Wołomińskiego. Tegoroczne
przedsięwzięcie jest nieco skromniejsze i odbywa się wyłącznie w zakresie funduszy Fundacji
Ogarnij Emocje, na której czele stoi Izabela Sasin
i pracowni ceramicznej „Gliniany Blues” Wandy
Wolf. Jest to szósta edycja wydarzenia, jednak
z racji, że nie może to być kontynuacja, stąd też
nowa nazwa, czyli „Ceramika - pierwsze kroki”.
Wanda Wolf dziękowała uczestnikom za kolejny
rok wspólnej pracy, szczególnie nagradzając dzieci,
które chodzą od 5-6 lat, czyli od samego początku.
A.M.

Przedszkolak
w muzeum
Wołomińskie przedszkola doceniają konieczność edukacji muzealnej wśród najmłodszych.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom,
Fundacja ODA zaprasza do Izby Muzealnej
poświęconej rodzinie Wodiczków w Wołominie
na nowy, edukacyjny projekt pn. „Przedszkolak
w muzeum”, skierowany właśnie do dzieci.
Spotkania prowadzi Monika Muczyńska-Rzempołuch, łącząc w autorskim programie opowieści

Uczestnicy

zajęć ceramicznych, prowadzonych przez Wandę Wolf, w siedzibie Fundacji Ogarnij Emocje
w Wołominie. Fot. A.M.

historyczne o rodzinie Wodiczków z zabawą,
zajęciami plastycznymi i muzycznymi. W trakcie wizyty dzieci uczestniczą w konkursach
z nagrodami, malują i grają na instrumentach
muzycznych. Podczas zabawy poznają muzeum
i zdobywają wiadomości o rodzinie Wodiczków.
Po zakończonej „lekcji muzealnej”, przygotowany
jest słodki poczęstunek. Spotkania są bezpłatne,
wymagają jednak wcześniejszego umówienia.
Spotkania są realizowane w ramach projektu
„Niestandardowe działania mające na celu upamiętnianie świąt narodowych, postaci historycznych, szczególnie związanych z ziemiami powiatu
wołomińskiego”, dofinansowane przez Powiat
Wołomiński. (am)

