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kwencja na sobotnim wydarzeniu. 
Na stronie fb „Magnolia symbo-
lem Wołomina” można śledzić na 
bieżąco relacje z przekazywania 
magnolii, jej uroczystego sadzenia 
i przekonać się, że rzeczywiście 
akcja poruszyła właściwie każdą 
społeczność Wołomina.

Podczas wydarzenia burmistrz 
rozdawała mieszkańcom sadzonki 
magnolii, które rozeszły się w kilka 
sekund, jak „świeże bułeczki”. 
Można było także zdobyć darmowe 
wejściówki do kina Kultura na film 
„Dzień Matki”. Na zakończenie 
Wołomińskie Magnolie odjechały 
zabytkowymi autami na dalszą 
część programu. (am)

Panie Magnolie
Poniżej przedstawiamy 
sylwetki dziesięciu wy-
branych „Wołomińskich 
Magnolii” - inspirujących 
kobiet Wołomina:

1. Helena Baronicz - po-
etka zafascynowana człowiekiem, 
życiem i światem. Uprawia typowo 
kobiecą poezję, której urokiem jest 
wysoka kultura słowa i naturalna 
wytworność. Jej wiersze są często 
refleksją nad życiem, szczęściem i 
miłością. Działalność pani Heleny 
może być inspiracją dla wszystkich 
kobiet, aby żyły pełnią życia i pie-
lęgnowały najważniejsze wartości.

2. Teresa Bednarek - wła-
ścicielka wołomińskiej „Ryby”. Zor-
ganizowała setki wystaw i koncer-
tów promujących wołomińskich ar-
tystów. Legendą Wołomina stały się 
też Babskie Czwartki czy Śniadania 
Mistrzów. Mocno zaangażowana 
w sprawy przyrody Wołomina. 
Działalność pani Teresy może być 
inspiracją dla osób pracujących w 
kulturze, aby wspierały działalność 
amatorów i dla kobiet biznesu, aby 
angażowały się w sprawy miasta.

3. Magdalena FilaBer 
- w Fundacji „Mamy Wołomin” 
i „Klubie mam” wspiera naj-
młodszych mieszkańców naszego 
miasta i ich rodziny, z sukcesem 
integruje młode mamy i rozwija 
wrażliwość dzieci. Działalność 
pani Magdy może być inspiracją 
dla aktywnych kobiet, aby zostając 
mamą nie rezygnowały z aktyw-
ności zawodowej i pracy na rzecz 
społeczności lokalnej.

4. anna kornacka - pianist-
ka i pedagog. Z zaangażowaniem 
wspiera działalność kulturalną 
w Wołominie. Inicjuje koncerty 
muzyczne dla dzieci, propagując 
muzykę klasyczną. Aktywnie dzia-
ła w wołomińskich organizacjach 
pozarządowych i szkołach. Działal-
ność pani Anny może być inspiracją 
dla artystek i artystów, aby osiągając 
sukces zawodowy znaleźli czas na 
dzielenie się swoją pasją z innymi. 

5. danuTa Muszyńska - 
przedstawicielka wołomińskich 
mediów, która w swojej firmie 
stworzyła przestrzeń dla promocji 
lokalnych instytucji, organizacji 
pozarządowych i firm. Działalność 
pani Danuty to inspiracja dla przed-
siębiorczych młodych kobiet, aby 
nie bały się realizować we własnym 
biznesie. 

6. renaTa naczaj - pasjo-
natka i trenerka sportów walki, o 
niezwykłej sile charakteru i nie-
złomności. Jej wychowankowie 
odnoszą sukcesy w Polsce, Europie 
i na świecie. Działalność pani Re-
naty to inspiracja dla sportowców 
i organizatorów zajęć sportowych, 
aby wytrwale dążyli do celu i aby 
sukcesy ich uskrzydlały.

7. luiza rawska - zaanga-
żowana w sprawy organizacji po-
zarządowych, działających w sferze 
ochrony przyrody, organizatorka 
zbiórek dla osób potrzebujących 
i wydarzeń integrujących różne 

lokalne środowiska. Działalność 
pani Luizy to inspiracja dla kobiet 
chcących pomagać potrzebującym, 
działać w dziedzinie ochrony przy-
rody i integracji społecznej.

8. BarBara sTasiszyn - w 
swojej „Szansie” stworzyła przyja-
zne miejsce i z uporem i determi-
nacją realizuje swoją misję dając 
dzieciom i młodzieży poczucie 
bezpieczeństwa. Działalność pani 
Barbary to inspiracja dla kobiet 
i wychowawców, którzy swoim 
podopiecznym chcą dać podobną 
„szansę”. 

9. kaMila suska - artystka 
i logopeda pracująca z dziećmi 
autystycznymi. Twórcza i niespo-
kojna, ciągle w biegu i ciągle w 
poszukiwaniu czegoś nowego. Dzia-

łalność pani Kamili to inspiracja 
dla młodych, twórczych kobiet, aby 
konsekwentnie realizowały swoje 
marzenia zawodowe i artystyczne, 
łącząc to z najważniejszą rolą - by-
cia mamą. 

10.  anna Ślusarz - nauczy-
cielka wołomińskiego Ekonomika, 
organizatorka kilkudziesięciu wy-
darzeń turystycznych, promują-
cych wołomińską historię. Wraz z 
młodzieżą uczestniczy w ogólno-
polskich rajdach, promując lokalne 
dziedzictwo - i w ten sposób buduje 
pozytywny wizerunek Wołomina. 
Działalność pani Anny to inspiracja 
dla kobiet pracujących z młodzieżą, 
aby rozbudzając ciekawość świata 
pamiętali o uczeniu miłości do 
swojej „małej ojczyzny”.

18 czerwca o godz. 18.00 w 
parku przed Miejską Biblioteką 
Publiczną mieszkańcy Wołomina 
zostali zaproszeni na niecodzienne 
wydarzenie, pod hasłem „Woło-
mińskie Magnolie - piękniejsza 
strona miasta”. Oprócz uroczyste-
go sadzenia magnolii, w którym 
udział wzięła burmistrz Wołomina, 
poznaliśmy dziesięć wybranych 
pań - „Wołomińskich Magnolii”, 
które „rozkwitły w Wołominie, aby 
tworzyć, organizować, wspierać 
i pomagać jego mieszkańcom.” 
Sylwetki kobiet można było po-
dziwiać również na stylizowanych 
fotografiach - wystawie autorstwa 
Ewy Wagner i Michała Wagnera 
ze studia reklamy Impression w 
Wołominie. 

Głównym „sprawcą” całej akcji 
była Fundacja ODA, która zdobyła 
dofinansowanie z FIO Mazowsze 
Lokalnie na projekt „Magnolia 
symbolem Wołomina”, zakłada-
jący posadzenie 100 magnolii z 
okazji 100-lecia miasta Wołomin. 
Patronat nad akcją objęła burmistrz 
Wołomina Elżbieta Radwan, która 
wraz z reprezentacją z Urzędu 
Miasta była obecna na wydarzeniu. 

Przypominamy, że Wieści Podwar-
szawskie objęły nad projektem 
patronat medialny. Całe wydarzenie  
poprowadziła wołominianka Izabe-
la Wilczak.

- Wybraliśmy dziesięć inspirują-
cych kobiet, czyli takich, które mogą 
zarażać innych swoją działalnością 
na rzecz Wołomina. Kreatywnych, 
przedsiębiorczych i wrażliwych, 
bardziej lub mniej znanych szersze-
mu ogółowi, ale ważnych dla śro-
dowisk, na rzecz których działają. 
Kobiety te mogą aktywnie wpłynąć 
na to, że Wołomin za te trzy lata 
będzie jeszcze piękniejszy. Każda z 
kobiet ma swoje zasługi dla nasze-
go miasta, ale nie przyznawaliśmy 
tytułu „zasłużony dla Wołomina”, 
bo jest to kompetencja Rady Miej-
skiej czy pani burmistrz. To próba 
pokazania tej kobiecej, aktywnej 
i piękniejszej strony Wołomina - 
wyjaśniała prezes Fundacji ODA 
Danuta Michalik. 

- To bardzo prześliczna, cie-
pła, kobieca, mądra i potrzebna 
inicjatywa - mówiła na spotkaniu 
burmistrz Elżbieta Radwan. - Je-
stem bardzo dumna, nie tylko jako 
włodarz miasta, ale i mieszkaniec 

Wołomina, że wyzwoliła się w nas 
chęć wzajemnej współpracy. Coraz 
więcej mieszkańców, którym po 
prostu chce się chcieć, przychodzi 
z fantastycznymi inspiracjami. Już 
teraz zakładamy komitet do obcho-
dów 100-lecia Wołomina. Padło 
tutaj stwierdzenie, że w Wołominie 
można wyróżnić nawet tysiąc ko-
biet; więc podbijamy stawkę - tysiąc 
magnolii na stulecie Wołomina! 
- dodała entuzjastycznie pierwsza 
kobieta burmistrz w stuletniej hi-
storii Wołomina.

- Tylko wspólnymi siłami, mo-
żemy coś dla tego miasta zrobić 
- dziękowała za zaangażowanie 
Danuta Michalik podkreślając, że 
wydarzenie powstało w partner-
stwie pomiędzy Fundacją ODA, 
Urzędem, Miejską Biblioteką Pu-
bliczną, Kinem Kultura, firmami 
Impression i Falconem, Stowarzy-
szeniem Dawnej Motoryzacji i przy 
wsparciu medialnym Wieści Pod-
warszawskich. Przyznała także, że 
od początku był bardzo pozytywny 
odbiór całej akcji, a ilość instytucji 
i organizacji, które chciałyby za-
opiekować się magnolią przerosła 
znacznie oczekiwania, tak jak fre-

Wołomińskie Magnolie - piękniejsza strona miasta

 �„Wołomińskie Magnolie” przedstawiła Izabela Wilczak (pierwsza z lewej). Fot. A.M.

 �Pierwszą magnolię posadziła Helena Baronicz. Fot. A.M.

 �Teresa Bednarek obok swojego portretu. Fot. A.M.

 �Danuta Muszyńska podczas sadzenia magnolii. Fot. A.M.

 �Barbara Stasiszyn tym razem dała szansę sadzonce magnolii. Fot. A.M.
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