UCHWAŁA NR XXV/ /2012
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 21 listopada 2012 roku

w sprawie nadania imienia
Miejskiemu Nr 4 w Lipnie.

Czesława

Janczarskiego

Przedszkolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz §1 ust.
4 załącznika Nr 1 do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.2)
uchwala się, co następuje :
§ 1. Nadaje się na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców
Przedszkolu Miejskiemu Nr 4 w Lipnie imię CZESŁAWA JANCZARSKIEGO.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Maria Turska
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
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Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146,
poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222.

Uzasadnienie:
Czesław Janczarski był twórcą dwutygodnika dla najmłodszych „Miś”.
Od chwili powstania tego pisma 1957 roku do końca Ŝycia był jego redaktorem
naczelnym. Współpracował teŜ z innymi pismami dla dzieci publikując wiersze
w „Świerszczyku” o „Płomyczku”, pracował w redakcji poezji Polskiego Radia.
Stworzył literacką postać Misia Uszatka, który był bohaterem kilku zbiorów
opowiadań oraz przeszło stu dobranocek i krótkich filmów. Jednak głównym
obszarem jego twórczości było pisanie dla dzieci. Tematyka jego ksiąŜek
oscyluje wokół spraw najbliŜszych dziecku, wokół codziennego Ŝycia, sytuacji
w domu czy w przedszkolu. Z jego ksiąŜek dowiemy się wielu poŜytecznych
rzeczy, które pomagają tłumaczyć otaczający świat. Czesław Janczarski jest
autorem blisko 75 ksiąŜek dla dzieci i młodzieŜy, oraz wielu przekładów
wierszy publikowanych w pismach dla najmłodszych czytelników. Twórczość
Czesława Janczarskiego jest tak bogata, Ŝe słuŜy nauczycielom w realizacji
treści programowych na kaŜdym etapie edukacyjnym. Ulubione utwory pisarza
pomagają dzieciom poznawać świat przyrody, odróŜniać zło od dobra, uczą
miłości do ojczyzny, pomagają poznawać litery, liczby, zachęcają do czytania.
Za działalność twórczą dla dzieci Otrzymał Złoty KrzyŜ Zasługi nagrodę Miasta
Stołecznego Warszawy oraz nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Patron powinien
stanowić wzór do naśladowania dla dzieci uczęszczających do przedszkola jego
imienia. Mądrość, ogromna wyobraźnia oraz niepowtarzalny humor to cechy,
dzięki którym Czesław Janczarski zdobył serca wszystkich dzieci.
Mamy nadzieję, Ŝe podejmowane działania przyczynią się do wzmocnienia
pozytywnego wizerunku i promocji przedszkola w środowisku lokalnym.

