1

ISSN 1733 - 6619

nowe echo Warki

nr 12 grudzień /2021

Nakład: 2000 egz.

W numerze między innymi:
2..Kalendarium TMMWarki 2021 .................................Danuta Sadowska
3. 40 Rocznica -13-XII....................................................................Redakcja
.
4. Rok 2021 należał do Warki ............................................Iwona Stefaniak
6. ZK RP i BWP Koło w Warce . ....................................Grażyna Kijuc
7. Klub Gazety Polskiej w Warce .........................................Grażyna Kijuc
8. ANIMATOR w początkach II dekady .........M.Górniewicz, T.Wdowiak
10. GRH Warka 2021. To był rok - dobry rok.! ................Grzegorz Kocyk

“ Podnieś rękę
Boże Dziecię”
Rysunek autorstwa Sławomira Ragana, pochodzi z malowanki wydanej na 700 lecie Warki

Szanowni Państwo!
Oddajemy do rąk czytelników ostatni w bieżącym roku numer Nowego Echa Warki.
Jest to numer podsumowujący cały 2021 rok, rok wielkiego Jubileuszu 700lecia
naszego miasta z bardzo ciekawą historią.
Łamy numeru oddaliśmy na potrzeby kilku wareckich organizacji aby mogły
podsumować działalność z ostatnich dwunastu miesięcy lub przedstawić to, na co
zabrakło miejsca w ciągu roku.
Ponadto numer wypełniają życzenia świąteczne i to, co nas bardzo smuci, informacje
o śmierci bliskich osób z naszego otoczenia. Chociaż w ten niewielki sposób możemy
zaznaczyć dla potomnych miejsce ich w naszej historii.
Nasze miasto z roku na rok pięknieje i wydaje się, że pomimo wielu
zagrożeń z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie, będzie ono miejscem, do
którego warto zapraszać rodziny i znajomych.
Pięknie napisał to w piosence pan Leszek Owczarczyk:
„Niech przyjedzie, kto tu nigdy nie był jeszcze,
Niech przyjedzie i zakocha się w moim mieście…”

Radakcja NEW

Polska obejmuje przewodnictwo
w OBWE w 2022 roku

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego
Narodzenia będzie dla Państwa okazją do spędzenia miłych
chwil w gronie najbliższych, w atmosferze pełnej miłości i
wzajemnej życzliwości a ja ze swej strony życzę szczęścia,
wymarzonych prezentów a z okazji zbliżającego się Nowego
Roku niezapomnianych atrakcji w sylwestrową noc i oby
stał się rokiem spełnionych marzeń i nadziei na lepsze jutro.
W imieniu Zarządu
Towarzystwa Miłośników Miasta Warki
Danuta Sadowska - Prezes
Warka, grudzień 2021r.

W Sztokholmie odbyła się dwudniowa
sesja Rady Ministerialnej OBWE.
Polska delegacja nieformalnie przejęła
przewodnictwo w OBWE pracowicie,
kończąc przygotowania do rozpoczęcia
prezydencji Polski w tej organizacji w
styczniu 2022 roku.

erunek dyskusji w ramach organizacji –
przyznał Przydacz.
–
Jednocześnie
jednak
państwa
uczestniczące, skonfliktowane ze sobą w
wielu kwestiach, będą oczekiwały od nas
zajęcia postawy uczciwego moderatora –
dodaje.

Formalnie prezydencja Polski
rozpocznie się 1 stycznia 2022 roku.
Przewodnictwo w OBWE daje możliwość
kształtowania agendy organizacji, podnoszenia tematów trudnych i żądania
wyjaśnień od państw naruszających zasady organizacji – powiedział wiceminister
spraw zagranicznych Marcin Przydacz.
Podkreślił, że Polska szczególny
nacisk położy na konflikt rosyjskoukraiński.
Wiceszef MSZ pytany o oczekiwania
Polski po przejęciu od 1 stycznia przewodnictwa w OBWE, powiedział:
„Polska obejmie przewodnictwo w
OBWE w wyjątkowo trudnym momencie
i przy napiętej sytuacji międzynarodowej,
co pokazuje m.in. koncentracja sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą oraz sztucznie wykreowany kryzys na granicy
Białorusi z Unią Europejską. Dlatego
nasze oczekiwania są przede wszystkim
realistyczne”.
– Pamiętajmy, że OBWE działa na
zasadzie konsensu wszystkich państw
uczestniczących.
Przewodnictwo w OBWE umożliwi nam
wpływ na kształtowanie agendy i ki-

OBWE powstała 1 stycznia 1995 w
wyniku przekształcenia Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w organizację. (ang. Organization
for Security and Co-operation in Europe,
OSCE) – organizacja międzynarodowa
uznawana za organizację regionalną w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów
Zjednoczonych.
Jej celem jest zapobieganie powstawaniu
konfliktów w Europie.
Oprócz
państw
europejskich
jej
członkami są także Stany Zjednoczone,
Kanada, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Mongolia.
Warsaw Security Forum
to coroczna konferencja międzynarodowa, organizowana przez Fundację
im. Kazimierza Pułaskiego. Odbywało
się w dniach 5-6 października i gościło
najważniejszych
przedstawicieli
państwowych,
wojskowych
oraz
ekspertów z zakresu polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności.
G.K. za https://www.tvp.info/
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Kalendarium TMMWarki – Rok 2021
Towarzystwo Miłośników Miasta Warki powołano w 1965 roku. Jest jedną z najstarszych lokalnych
organizacji społecznych działających w Warce, zajmujących się propagowaniem i dokumentowaniem
przeszłości ziemi wareckiej oraz ziem dawnego powiatu wareckiego (z Zapiliczem), który istniał 445 lat
(1377-1816) od Siemowita III do cara Aleksandra I.
Rok 2021 to czas pandemii koronawirusa i duże ograniczenia dotyczące spotkań i organizacji różnych
uroczystości. Jednak uczestniliśmy w różnych uroczystościach organizowanych na terenie Warki i
okolicy.
22.I.2021r – 158 Rocznica Powstania Styczniowego - Główne uroczystości zakończyliśmy mszą w kościele
św. Mikołaja w intencji Ojczyzny i poległych bohaterów Powstania.
Wcześniej Zarząd TMMWarki w rocznicę wybuchu Powstania zapalił znicze przy Kopcu Powstańców na
wareckich błoniach oraz znicz na wareckim cmentarzu, na grobie Józefa Manczarskiego – uczestnika tego
Powstania.
14.II.2021r –W dniu Święta Żołnierzy AK zapaliliśmy znicze na grobach, pochowanych na
wareckim cmentarzu, żołnierzy AK i pod pomnikiem katyńskim.
6.III.2021r. – 275 urodziny patrona TMMWarki – Kazimierza Pułaskiego. Pod pomnikiem Kazimierza Pułaskiego, złożyliśmy wiązankę.
3.V.2021r. – W 230 rocznicę uchwalenia „Konstytucji 3 maja” braliśmy udział we mszy w intencji
Ojczyzny w Kościele Św Mikołaja w Warce. Po mszy odbyło się uroczyste posadzenie „Cisa Papieskiego”
wyhodowanego z nasion pomnika przyrody w Henrykowie, który był pobłogosławiony przez Ojca św. Benedykta XVI,
18 .VI. 2021r.-w parku i Muzeum im.K.Pułaskiego uczestniczyliśmy w wernisażu wystawy “ Jutro
– kim chcesz być” podziwiając twórczość autorstwa młodego , polskiego rzeźbiarza- Michała Jackowskiego.

Obecni na Walnym członkowie Towarzystwa podjęli jednomyślnie Uchwałę o przyjęciu sprawozdania oraz o udzieleniu absolutorium Zarządowi. Odbyła się dyskusja o sprawach związanych
dotychczasową działalnością oraz o planach i zamierzeniach na przyszłość.
1.IX.2021r – Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej. Od kilku lat TMMWarki i KGP w Warce 1
września składa rano wiązankę i zapala znicz pod pomnikiem Bohaterów Września 1939r. na ulicy Polnej.
Z satysfakcją możemy powiedzieć, że co roku na to upamiętnienie przychodzą mieszkańcy i organizacje
(Związek Kombatantów, Klub Oficerów Rezerwy). Uczestniczyliśmy też we mszy św. w Kościele św.
Mikołaja w Warce.
4.IX.2021r.- po raz kolejny Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego przyłączyło się do ogólnopolskiej
akcji Narodowe Czytanie odbywającej się pod patronatem Prezydenta RP, do którego zaproszono również
przedstawicieli TMMW tym razem „Moralność Pani Dulskiej” G.Zapolskiej.Towarzystwo reprezentowała
Prezes- Danuta Sadowska.
10.IX.2021r. – W ramach obchodów 700-lecia Warki na wareckim rynku, wysłuchaliśmy „Oratorium Kazimierz Pułaski”, które było wielkim wydarzeniem kulturalnym w ramach obchodów jubileuszu.
To było trzecie wykonanie oratorium skomponowanego przez Włodzimierza Korcza do słów Moniki Patryk
– krakowskiej poetki. Koncert wykonali znani i cenieni soliści: Alicja Majewska, Olga Bończyk, Łukasz Zagrobelny, Grzegorz Wilk, Andrzej Ferenc (lektor), Włodzimierz Korcz, a także Strzyżowski Chór Kameralny,
Chór „Akord” Związku Nauczycielstwa Polskiego i Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, Podkarpacki Chór Męski oraz Przemyska Orkiestra Kameralna, pod dyrekcją Grzegorza Oliwy – pomysłodawcy
dzieła, dyrygenta Strzyżowskiego Chóru Kameralnego.

19.VI.2021r – TMMWarki uczestniczyło w otwarciu wystawy plenerowej VII wieków Warki na
wareckim rynku, a następnie wysłuchaliśmy koncertu wareckiej Miejskiej Orkiestry Moderato

20.VI.2021 Stromiec.TMMWarki wspólnie z KGP w Warce uczestniczyło we Mszy św., koncercie pieśni patriotycznych oraz złożeniu kwiatów w miejscu pamięci ku czci generała Ryszarda Kuklińskiego. Uroczystości
zorganizował w ramach projektu “Zrozumiec Niepodległą. “ - znany muzyk Robert Grudzień.
15.VII.2021r – TMMWarki złożyło do Rady Miejskiej w Warce wniosek, w związku z 700-leciem Warki, o
powierzenie naszego miasta opiece Matki Bożej Szkaplerznej. W odpowiedzi poinformowano nas, że Radni
rozpoczną konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie. Wg naszych informacji do dnia dzisiejszego nic w tej
sprawie nie zrobiono a pytani mieszkańcy nie spotkali żadnego członka Rady konsultującego się z nimi w
tej sprawie.
26.VII.2021r – W rocznicę mordu mieszkańców Warki przez Niemców w czasie II WŚ. TMMWarki razem z KGP złożyli wiązanki i zostały zapalone znicze pod pomnikiem ofiar terroru niemieckiego
z lipca 1943r. Na uroczystość przychodzi niewielka grupa mieszkańców, ale zawsze z nami jest Muzeum im.
K.Pułaskiego i Związek Kombatantów RP i BWP Koło w Warce oraz Klub GP w Warce.

4.X.2021r – Rocznica śmierci Kazimierza Puławskiego TMMWarki brało udział w uroczystości
242 rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego. Została złożona wiązanka kwiatów. Pomimo panującej pandemii, w mniejszym gronie. Zakończeniem uroczystości był wernisaż wystawy „Przegląd 2021. Twórczość
artystyczna Warki na 700-lecie miasta”, na którym zaprezentowano prace 15 artystów pochodzących z Warki
i najbliższych okolic.
10.X.2021r.- odbył się Piknik historyczno-kulturalny Vivat Pułaski w Warce, który rozpoczął się przemarszem uczestników z wareckiego Rynku do Muzeum. Nasze Towarzystwo w nim też uczestniczyło niosąc
zielone baloniki i mając na głowie specjalne kapelusze.

1.XI.2021r – Kwesta Cmentarna - Od 2012r istnieje przy Kościele Matki Bożej Szkaplerznej Komitet
Odnowy Zabytkowych Nagrobków na Starym, Wareckim Cmentarzu zorganizowany przez wareckich
społeczników i organizacje. Do ich grona zaproszono również TMMWarki.
W tym roku mimo pandemii koronawirusa została przeprowadzona kwesta cmentarna.
26.VIII.2021r - odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków TMMWarki, na którym, m.in. przedstawiono sprawozdanie z działalności Towarzystwa, omówiono stan finansów oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok.

Zebrano kwotę 13.771,60 zł.

c.d. na str. 9
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List wigilijny od Matki
Piszę Ci, synku, list daleki z domu …
Na szybach śnieżne łyskają się płatki –
Wspominam dawne dni – i po kryjomu
Płaczę … Ty , synku zrozumiesz łzy matki.

13 grudnia 1981 roku o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady
Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.
W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych
z „Solidarnością”, a życie straciło około 100 osób.

Jest już choinka …. Wiesz, zaraz u stoła
Siądziem, jak dawniej, z siostrzyczkami trzema
A z nimi razem i myśl niewesoła,
Że ciebie, Synku, wśród nas dzisiaj nie ma…..
Ty tam samiutki w odległej gdzieś stronie
Jak my tak liczysz mijające chwile…..
Jaka ci gwiazdka dziś wieczór zapłonie,
Kto Ci świąteczną przyrządzi wigilię ?
Jaką kolędą, syneczku, mój miły,
Rozjaśnisz Twoje godziny tułacze?
Myśmy się dzisiaj za Ciebie modliły,
A ja nad listem jeszcze, widzisz płaczę ….
Myśl o nas, Synku…..
wspomnij przy wieczerzy…
W liście mym znajdziesz okruchy opłatka –
Wiem, że nam wrócisz …
Ten, co w żłobie leży,
Czuwa nad nami….
Całuję Cię…… MATKA.
autor: W. Lewik - internowany
zaczerpnięte z FB

Pamiętam jak 13 grudnia ogłoszono alarm
dowódca kompanii wyprowadził nas
wszystkich, kazał wydać broń, amunicję,
maski gazowe i powiedział: Jak będą szli
ludzie, to macie strzelać, więc komuniści
byli zdeterminowani żeby strzelać, użyć
wojska przeciwko Narodowi. Wojsko na
mojej kompanii jednak odmówiło strzelania do ludzi.
W trakcie obchodów 40. rocznicy stanu
wojennego złożyłem kwiaty pod pomnikiem Radomskiego Czerwca’76.
Cześć i chwała bohaterom! Niech żyje
Polska!- napisał na FB Poseł Marek Suski.
Robert Bąkiewicz w liscie “ Pamiętamy
o ofiarach stanu wojennego – kaci wciąż
nierozliczeni “ napisał:
40 lat temu komunistyczne kierownictwo przystąpiło do brutalnego stłumienia

trwającego przez kilkanaście poprzednich miesięcy narodowego przebudzenia.
Niezadowolenie społeczne rosło coraz
bardziej, a jednocześnie Polacy coraz
śmielej i skuteczniej organizowali się
oddolnie. Zainstalowana i kontrolowana
przez Sowietów władza poczuła, że może
realnie stracić władzę i postanowiła temu
przeciwdziałać.
W nocy z 12 na 13 grudnia
1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadziła bezprawny - nawet
wg ustawodawstwa PRL–stan wojenny. Przeciwko narodowi skierowano
70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów,
kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy SB,
wyposażonych w ok. 1400 czołgów oraz
blisko 2 tys. transporterów opancerzonych. Już pierwszej nocy stanu wojennego internowano niemal 3 tys. osób. Przez
1,5 roku życie straciły dziesiątki osób.
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Razem z działaczami Rot
Marszu Niepodległości i posłem na
Sejm Januszem Kowalskim, w nocy z 12
na 13 grudnia, kilka minut po północy
zorganizowaliśmy pod Pałacem Belwederskim konferencję prasową, aby
uhonorować ofiary komunistycznych
represji i jednocześnie przypomnieć, że
winni tych zbrodni nie zostali do tej pory
rozliczeni.
- Dzisiaj domagamy się od państwa polskiego (…) obrony polskiej suwerenności
i niepodległości oraz rozliczenia wszystkich winowajców tego strasznego
okresu – oświadczyłem. – Jeżeli chcemy
budować silne, niepodległe, suwerenne
państwo to ta smutna, tragiczna historia
musi zostać rozliczona.
W wolnej Polsce cały okres
PRL musi być nareszcie jednozna-cznie
potępiony. Nadal znajdują się w naszym
kraju ulice noszące nazwy komunistycznych działaczy. Nadal szczątki
zbrodniarzy
spoczywają
na
tak
prestiżowych
nekropoliach
jak
Powązki, podczas gdy nie znamy miejsc
pochówków setek ich ofiar. Bezkarnie
uchodzi gloryfikacja przestępczej i antynarodowej działalności narzuconej
Polakom dyktatury komunistycznej.
Wierni ideałom polskiej niepodległości,
zasadom wiary chrześcijańskiej i pewni,
że przyszłość Polski zależy od pełnego
rozliczenia minionej ery, będziemy stale
podejmować starania, by nie zapomniano
o jej tragicznym bilansie. Takie i inne
akcje były i będą nadal stałym elementem
aktywności Rot Niepodległości. “
Wybrała: G.K.
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Rok 2021 należał do Warki

Kończy się rok 2021 - wyjątkowy dla całego miasta i Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

Jako instytucja, której misją jest m.in. dbanie o pamięć, historię i dziedzictwo kulturowe Warki,
staraliśmy się w ciągu tych 12 miesięcy nieustannie przypominać bogate dzieje Warki, zaprezentować
naszym gościom oraz mieszkańcom wyjątkowe wydarzenia. Był to kolejny rok pandemii i wielu
obostrzeń.
Zaczynaliśmy od wirtualnego zwiedzania muzeum i spotkań z publicznością online, publikując wiele
w mediach społecznościowych. Najczęściej prezentowany komunikat pierwszej połowy roku brzmiał
jednak tak: „Zachęcamy Państwa do pozostania z nami w kontakcie online… pokładamy nadzieję,
że za kilka tygodni znów będziemy mogli otworzyć dla Państwa drzwi naszego Muzeum. Wszystkim
życzymy zdrowia i spokoju w tym trudnym czasie.” Na zapleczu ciągle pracowaliśmy intensywnie, aby
móc zrealizować zaplanowane bardzo ambitne zadania z okazji 700-lecia Warki.

Już w lutym przypomnieliśmy 80. rocznicę likwidacji getta w Warce. Udało się zrealizować sympozjum on-

line pt. „Żydowska społeczność Warki”. W 276. rocznicę urodzin Kazimierza Pułaskiego 6 marca, w wąskim
gronie, bez publiczności, razem z przedstawicielami wladz samorządowych powiatu, gminy, Szkoły im.
K. Pułaskiego i Towarzystwa Miłośników Miasta Warki - złożyliśmy symboliczne kwiaty pod pomnikiem
naszego patrona.

Z początkiem maja wreszcie otworzyliśmy drzwi muzeum, a w parku wystawę plenerową Warka – miasto

Pułaskiego. Ekspozycja przypomniała jak na przestrzeni ostatnich 100 lat mieszkańcy Warki pielęgnowali
pamięć o Kazimierzu Pułaskim. Oryginalne eksponaty i pamiątki związane z tą tematyką zaprezentowaliśmy
w sali wystaw czasowych CEM. Wernisaż wystawy odbył się w Noc Muzeów 15 maja. Muzealna noc odwiedzin, skromniejsza niż zwykle, powróciła znów do kalendarza imprez.

18 czerwca w parku i muzeum otworzyliśmy atrakcyjną wystawę Jutro – kim chcesz być?

Michał Jackowski. Rzeźba. Wernisaż odbył się w pięknych okolicznościach przyrody, w cieniu drzew
i sąsiedztwie dzieł artysty. Ta niezwykła wędrówka do krainy antycznych wzorców połączonych z nowymi, popkulturowymi elementami, była podróżą do przestrzeni filozoficznych i pytań o życie, relacje z
międzyludzkie i wartości. Artysta - utalentowany rzeźbiarz z Białegostoku, zadawał nam wszystkim pytania
przez całe wakacje: kim chcemy być jutro? Jakie są nasze relacje z innymi? Jego ekspozycja przyciągała do
parku nie tyko spacerowiczów.

Z kolei 8 października udało się zorganizować Dzień Kazimierza Pułaskiego i wernisaż wystawy „Przegląd
2021. Twórczość artystyczna Warki”. Goście jak zawsze dopisali, a w parku była piękna złota jesień.

10 października odbył się Piknik historyczno-kulturalny Vivat Pułaski, który rozpoczęła 8 Parada Pułaskiego.

To wielkie wydarzenie powróciło po przerwie spowodowanej pandemią. Barwna parada przemaszerowała
przez Warkę i zaprowadziła uczestników na polanę w parku, gdzie odbyły się pokazy grup rekonstrukcji
historycznej i koncerty. Wspólne przedsięwzięcie Muzeum i Stowarzyszenia W.A.R.K.A po raz kolejny
zgromadziło dużą publiczność.

To był intensywny czas, już kolejnego popołudnia, 19 czerwca muzeum otworzyło kolejną wystawę, tym
razem na rynku miasta i na ulicy Warszwskiej. „VII wieków Warki” – to ekspozycja plenerowa z kalendarium
historycznym, na specjalnych prezenterach (podświetlanych nocą), usytuowanych wzdłuż symbolicznej rzeki
(Pilicy). Mieszkańcy Warki, ale i goście przybywający na rynek korzystali z niej całe lato. II część wystawy
stanęła na ulicy Warszawskiej i przypomniała najbardziej zasłużone postaci Warki. Na wernisażu, w bardzo
upalne popołudnie zagrała Miejska Orkiestra Moderato.

Zwieńczeniem jubileuszowych wydarzeń była konferencja naukowa „VII wieków Warki”, organizowana w

dniach 19-20 listopada, przy wspólpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie oraz wieloma partnerami. Ponad 20 prelegentów z różnych instytucji naukowych i kulturalnych z terenu całej Polski wygłosiło referaty na temat historii miasta. (więcej w: NEW 11-2021)
Wydarzenie skupiło uwagę nie tylko badaczy, ale i mieszkańców, którzy zgromadzili się licznie na sali obrad.

Nie ma wątpliwości, rok 2021 należał do Warki!

Poza realizacją wystaw i wydarzeń, muzeum opiekowało o się zespołem pałacowo-parkowym w Winiarach,
zbiorami, obsługiwało ruch turystyczny. Realizowało lekcje muzealne i warsztaty dla dzieci, oraz dokończyło
VI edycję Konkursu historyczno-marynistycznego „Dwa oblicza Pułaskiego” (wspólnie z dowództwem
„ORP Gen. K. Pułaski”).
Przez cały rok pracownicy Działu Naukowo-Edukacyjnego publikowali na łamach „Kuriera Wareckiego”
specjalny dodatek dot. historii Warki. Opracowano katalogi wystaw i foldery, nową książeczkę edukacyjna o
parku i II tom książki „Polacy w Ameryce”.
Choć ekspozycje były długo nieczynne dla zwiedzających, z oferty Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w
Warce skorzystało w 2021 r. ponad 30 tys. osób.

Kończąc ten intensywny rok jubileuszowy, składam serdeczne podziękowania całemu Zespołowi Muzeum

W sobotnie popołudnie 4 września w parku w Winiarach czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej”, a wraz z nami

za mobilizację i zrealizowanie zadań na wysokim poziomie. Dziękuję wszystkim, dzięki którym Muzeum
mogło funkcjonować i realizować swoje zadania, w szczególności Organizatorom Muzeum – Ministerstwu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Władzom Powiatu Grójeckiego . Dziękuję wszystkim Partnerom na
czele z Władzami samorządowymi Warki, instytucjom i organizacjom współpracującym. Niech Nowy Rok
przyniesie wszystkim zdrowie i pomyślność.

przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie.
Wszyscy wspólnie celebrowaliśmy X edycję akcji Narodowe Czytanie, której inicjatorem jest Prezydent RP.

Zadania:
Wieczór 10 września na wareckim rynku, na długo pozostanie w pamięci uczestników „Oratorium Kazimi- „Wystawa rzeźb Michała Jackowskiego”,
erz Pułaski”. „To było wydarzenie na miarę jubileuszu 700-lecia Warki” – dało się słyszeć od słuchaczy. Tego
dnia odbyły się oficjalne obchody 700-lecia Warki, organizowane przez władze samorządowe. Była Msza św.,
na terenie muzeum oficjalna uroczystość dla gości, a na zakończenie wyjątkowy koncert, który muzeum miało
zaszczyt organizować wspólnie z partnerami. To niezwykłe dzieło Włodzimierza Korcza (muzyka) i Moniki
Partyk (tekst), wykonali: Alicja Majewska, Olga Bończyk, Łukasz Zagrobelny, Grzegorz Wilk, Andrzej Ferenc (lektor), Włodzimierz Korcz, a także Strzyżowski Chór Kameralny, Chór „Akord” z Mielca, Podkarpacki
Chór Męski oraz Przemyska Orkiestra Kameralna, pod dyrekcją Grzegorza Oliwy – pomysłodawcy dzieła,
dyrygenta Strzyżowskiego Chóru Kameralnego.

obchody 700-lecia Warki, w tym koncert
„Oratorium Kazimierz Pułaski”,
Wystawa „VII wieków Warki” oraz Konferencja naukowa
„VII wieków Warki” zrealizowano dzięki dotacjom ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum

nowe echo Warki
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TMMWarki składa podziękowania wszystkim darczyńcom, dzięki którym
możliwa jest
realizacja zadań statutowych Towarzystwa, w tym wydawanie Nowego Echa Warki.
Zapraszamy miłośników naszego wspaniałego, historycznego miasta, także tych spoza Warki, do
członkostwa w naszej organizacji. Deklarację członkowską można złożyć w każdą drugą sobotę miesiąca w
godz.9.oo-11.oo w CeSiR Warka, ul. Warszawska 45 / wejście od strony basenu/.Roczna składka to 60zł.
Zapraszamy do wspólnego tworzenia historii miasta.
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ZK RP i BWP Koło w Warce
Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych / w skrócie: ZK
RP i BWP/ to wielośrodowiskowa organizacja,
zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli
o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny
w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych
armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych
więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

5) realizowanie współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami, zwłaszcza kombatanckimi
w kraju i za granicą;
6) organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach,
sesjach i konferencjach związanych z walkami o
niepodległość;
7) gromadzenie materiałów historycznych, ich upowszechnianie i popularyzowanie;
8) współpracę z wojskiem, związkami harcerstwa,
szkołami i innymi placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, zwłaszcza w patriotycznym wychowaniu młodzieży, upamiętnianiu miejsc
walki i męczeństwa, sprawowanie opieki nad grobami poległych i zmarłych kombatantów;

Związek rozpoczął działalność w kwietniu
1990 roku. Jest największą organizacją kombatancką
w Polsce zrzeszającą 35861 członków
(stan na 31 grudnia 2020 r.), w tym:
10775 członków zwyczajnych (weteranów –
żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu).
25086 podopiecznych – głównie wdowy i wdowcy
po kombatantach,
828 członków nadzwyczajnych,
676 członków honorowych/wspierających.
Związek jest organizacją pluralistyczną i integruje
w swoich szeregach żołnierzy i kombatantów skupionych w środowiskach (stan na 31grudnia 2020 r.)
3450 z Wojska Polskiego, 335 żołnierzy Września
1939 r., 263 z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 2044 z Armii Krajowej, 1147 z Batalionów
Chłopskich, 552 z Armii Ludowej, 156 Polaków
wcielonych do jednostek Armii Radzieckiej, 226 z
Polskich Oddziałów Samoobrony z południowowschodnich Kresów II RP (tzw. Istriebitielnych
Batalionów), 179 najmłodszych kombatantów –
żołnierzy „Synów Pułku”, 5496 byłych więźniów
politycznych i obozów koncentracyjnych oraz 399
represjonowanych. Od 2021 roku lista miejsc została
rozszerzona o obóz przejściowy w Pruszkowie.
Teraz byli więźniowie obozu przejściowego w Pruszkowie uzyskują uprawnienia kombatantów.
Do Związku należy 2983 członków z innych środowisk (m.in. uczestników tajnego nauczania).
Zgodnie ze statutem, celami Związku są:
„1) kształtowanie aktywnych postaw w działaniu
dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do
współpracy środowisk kombatanckich w imię
nadrzędnych interesów narodu i państwa;
2) otaczanie opieką członków Związku i pozostałych
po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie
spraw socjalnych i zdrowotnych;
3) popularyzowanie i utrwalanie w pamięci
społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz
udział w procesie wychowania młodzieży w duchu
patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie;

9) informowanie opinii publicznej, władz
państwowych i samorządowych o problemach kombatanckich i działalności Związku;
10) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i gospodarczej.
.
Wareckie Koło Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
jest jednym z 23 kół okręgu radomskiego.
W 2021 roku działaliśmy na tyle, na ile
pozwalały realia funkcjonowania w czasie trwającej
już od marca 2020 roku pandemii.
Zebrania Zarządu odbywały się głównie
w związku z uroczystościami rocznicowymi lub, co
najbardziej smuci, pogrzebami.
Nasze delegacje uczestniczyły we wszystkich wydarzeniach rocznicowych Warki. 		
Pożegnaliśmy w ostatnim czasie wielu członków na
różnych szczeblach organizacji.
Niektórzy odeszli niezauważeni.
Cześć ich pamięci!
9 sierpień 2021 na okoliczność Święta Wojska Polskiego na Strzelnicy KS CEL w Ogrodzienicach odbył się Piknik
Militarny, który połączono z Zawodami Strzeleckimi - wielkie podziękowania za możliwość czynnego udziału.

4) dbanie o patriotyczną i obywatelską postawę
swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich
samopomoc oraz wzajemną życzliwość;
5) reprezentowanie interesów swych członków
wobec władz organów administracji państwowej
i samorządowej oraz instytucji i organizacji
społecznych, obrona godności i honoru członków
Związku
6) działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci
narodowej; 7) umacnianie solidarności kombatantów
w kraju i za granicą.”

Związek może realizować swoje cele przez:
1) udział członków w życiu związkowym kół i
środowisk;
2) inspirowanie, organizowanie i rozwijanie różnych
form pomocy członkom, współdziałanie z instytucjami zajmującymi się problematyką socjalną,
opiekuńczą i zdrowotną;
3) działanie na rzecz środowiska kombatanckiego;
4) przedstawianie właściwym władzom i organom
postulatów oraz opinii w sprawach swych członków;

Zachęcamy osoby, które chciałyby działać na rzecz
zachowania pamięci historycznej do zapisywania
się do naszego Związku. Zwłaszcza osoby, których
rodzice czy dziadkowie są lub byli naszymi kombatantami powiiny podjąć sztafetę pokoleń.
Osoby zainteresowane członkostwem w Związku
mogą zgłaszać się tel. pod numerem
519 123 896 w celu umówienia dalszych kroków.
Prezes Koła RP i BWP w Warce
Grażyna Kijuc

Z wielkim żalem żegnamy
zmarłego 9 grudnia 2021
w wieku 100 lat

żołnierza Wojska Polskiego
kombatanta
członka zwyczajnego
ZK RP i BWP Koło w Warce

Wacława
Kopczyńskiego
Spoczywaj
w
Pokoju Wiecznym!
W imieniu wareckiego Koła
ZK RP i BWP
składam wyrazy współczucia
rodzinie zmarłego

Prezes Koła
Grażyna Kijuc
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KLUB GAZETY POLSKIEJ w WARCE
oddala – mówił w rozmowie z Niezalezna.pl Tadeusz Różycki z klubu „GP” w
Paryżu.
Mochnacki to wielki muzyk, kronikarz
powstania listopadowego, i możemy być
dumni, jako Polacy, że mamy
takich bohaterów rozsianych po świecie,
a i również tu, na ziemi francuskiej –
podkreślił Różycki.

Uroczystości w Polsce zwieńczyła msza

Do Polski wróciły szczątki Maurycego

Mochnackiego – działacza emigracyjnego, pisarza, uczestnika i kronikarza
Powstania Listopadowego.
Maurycy Mochnacki wraz z Ksawerym
Bronikowskim założył Gazetę Polską,
której był redaktorem od grudnia 1826 r.
do grudnia 1829 r. Urodził się 13 września
1803 w Bojańcu, zmarł 20 grudnia 1834
w Auxerre. Jak napisał prof. Przemysław
Żurawski vel Grajewski na łamach portalu Dzieje.pl: „Maurycy Mochnacki był
studenckim konspiratorem, więźniem
politycznym wielkiego księcia Konstantego, publicystą politycznym, uczestnikiem sprzysiężenia Wysockiego
i Nocy Listopadowej (29 XI 1830 r.),
żołnierzem – ochotnikiem 1 Pułku Strzelców Pieszych, a potem po odznaczeniu
się w bitwie pod Grochowem gdzie bronił
słynnej Olszynki – oficerem Wojska
Polskiego w wojnie polsko-rosyjskiej
roku 1831, radykałem – jednym z przywódców lewicy powstańczej, dążącej
do bezkompromisowej walki z Rosją,
pierwszym historykiem zmagań politycznych i zbrojnych Polaków z lat 18301831 opisanych w jego monumentalnym
dziele “Powstanie narodu polskiego”,
działaczem emigracyjnym związanym
z obozem konserwatywnym
Hotelu Lambert księcia Adama Jerzego
Czartoryskiego, twórcą nowoczesnego
pojęcia polskiego narodu politycznego.
Zdążył zaś być tym wszystkim w swym
krótkim 31 letnim życiu.”

Decyzji premiera Mateusza Morawieck-

iego
zawdzięczamy
sprowadzenie
szczątków Maurycego Mochnackiego do
Polski i pochowanie na Warszawskich
Powązkach. Uroczystości sprowadzenia
z Francji do Polski szczątków Maurycego
Mochnackiego rozpoczęły się we francuskim Auxerre. W ostatniej drodze do
ojczyzny towarzyszyli Mochnackiemu
żołnierze oraz delegacja z Polski,
na czele z pełnomocnikiem rządu ds.
Polonii i Polaków za Granicą
Janem Dziedziczakiem.
Przedstawiciele Klubów Gazety Polskiej
z Francji po mszy wynieśli z kościoła
trumnę ze szczątkami Mochnackiego.
Było to jedyne środowisko polonijne
wyróżnione w ten sposób.

Mochnacki jest nam bardzo bliski, nie

tylko ze względu na to, że był literatem,
pianistą, założycielem „Gazety Polskiej”
ale mimo krótkich 31 lat życia potrafił
pociągnąć za sobą tego ducha, plejadę
powstańców listopadowych.
Wiemy, że dużo mamy tych bohaterów,
jak Piotr Wysocki, Joachim Lelewel,
Czartoryski, Chłopicki, Bem – to jest ta
epoka, która się nam coraz bardziej

św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, po czym kondukt pogrzebowy dotarł
na Powązki Wojskowe. Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości
powiedział:
„To właśnie jemu zawdzięczamy,
że wraz z wielkimi wieszczami (…)
budował nowoczesną, współczesną
polską tożsamość i czynił to niezwykle
skute-cznie. (…)
Maurycy Mochnacki mawiał, że są
czyny mądrzejsze od najgłębszego rozumowania. Myślę, że warto, abyśmy
i dzisiaj wzięli sobie do serca te jego

przemyślenia, jego twórczości, jego
spojrzenie na człowieka”.
Przypomniał, że na cmentarzu
w Auxerre, gdzie został pochowany
Mochnacki, leżą też jego towarzysze.
„Dlatego w tym roku także odnowione
zostały nagrobki generała Tomasza
Konarskiego i majora Konstantego
Parczewskiego – o także polscy bojowni
-cy o wolność, o niepodległość za słuszną
sprawę i nie możemy pozwolić na to, aby
oni, nasi wspaniali bohaterowie, pozostawali anonimowi, musimy o każdym
pamiętać, troszczyć się.
Jesteśmy, mimo wszystko, stróżami
naszych braci” – mówił Morawiecki. 		
Mochnacki spoczął w Alei Zasłużonych,
w pobliżu mogił uczestników i ofiar
cywilnych innych polskich zrywów
wolnościowych – powstania styczniowego, powstania wielkopol-skiego, powstań
śląskich oraz powstania warszawskiego.
Po złożeniu trumny w grobie pododdział
honorowy
Kompanii
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oddał salwę
honorową.
Na grobie Mochnackiego złożono wieńce
od władz i jego krewnych. Uroczystości
zakończyło
odegranie
„Marsza
żałobnego” Fryderyka Chopina.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele klubów „GP”.
Więcej na: http://www.klubygp.pl/tydzienw-klubach-gpkluby-gazety-polskiej-pozegnaly-maurycego-mochnackiego/

1 grudnia 2021r.
Szanowni Państwo,
Kochani Klubowicze,

Dzisiaj

mija 195 lat od ukazania się
pierwszego numeru „Gazety Polskiej”. 		
To najstarszy ukazujący się w Polsce
tytuł, od samego początku stawiający sobie za cel odrodzenie niepodległej
Polski.
Wśród jego założycieli znaleźli się
Maurycy Mochnacki i Ksawery Bronikowski, grono polskich romantyków,
które odegrało wielką rolę w historii.
Gazeta Polska budziła ducha narodu i
kształtowała nowoczesną myśl mając
kluczowe znaczenie dla edukacji i kultury.
W powstaniu listopadowym podjęła się
lustracji rosyjskich agentów za co została
potem surowo ukarana.
Wielkie zasługi dla jej odrodzenia położył
Leon Kronenberg, który zaproponował
kierowanie pismem Józefowi Ignacemu

Kraszewskiemu.
Wśród naszych autorów znaleźli się
Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz.
Redaktorem naczelnym był również
Roman Dmowski.
Pod koniec lat dwudziestych Gazetę
Polską odrodził obóz Piłsudczyków a
sam Naczelnik do końca życia był jej
wielkim miłośnikiem.
Obecna Gazeta Polska została reaktywowana na początku 1993 r. Byłem
pomysłodawcą jej wznowienia i
znalazłem się w gronie trojga założycieli.
Od samego początku miała za
zadanie walkę o umocnienie polskiej
niepodległości. Dzięki grupie przyjaciół,
z których kilkoro pracuje w gazecie już
ćwierć wieku tworzymy unikalne pismo
próbując kontynuować dzieło naszych
wielkich przodków.
Wielką rolę odgrywa w tym dziele ruch
Klubów Gazety Polskiej.
To dzięki Wam udało się dokonać zmian
w Polsce, których domagała się redakcja
GP. To dzięki Wam wokół jednego pisma
rozkwitł silny i nowoczesny koncern
medialny.
Wszystkim Wam za to chciałem
podziękować.
A naszym wielkim przodkom: „cześć i
chwała…”
Tomasz Sakiewicz-redaktor naczelny
Gazety Polskiej od 2005 r.
Wybrała: Grażyna Kijuc
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ANIMATOR w początkach II dekady działalności

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Aktywności
Lokalnej „ANIMATOR” to zespół pasjonatów kultury tradycyjnej, którzy czerpiąc z wiedzy przodków pragną zaprosić odbiorców swoich działań, w
barwną podróż z przeszłością w przyszłość.

listopadzie rozpoczęliśmy cykliczne Wyprzedaże
Garażowe w Chlebowej Izbie dając przestrzeń
wszystkim którzy chcieliby coś sprzedać, oddać lub
wymienić.
Był to czas intensywnych rozważań na temat ki-

To
Rok 2021 to początek II dekady naszej działalności,
ale także czas pandemii, która mocno ograniczyła
nasze możliwości działania. Nie wszystkie wydarzenia mogły się odbyć, lub odbyły się w bardzo symboliczny sposób. Przykładem był Warecki Orszak
Trzech Króli.

W

okresie Wielkiej Nocy zorganizowaliśmy w
prowadzonej przez organizację Świetlicy-Pracowni
ORANGE w Laskach święcenie pokarmów, które
zgromadziło przedstawicieli rodzin naszych podopiecznych, Koła Gospodyń Wiejskich „Ale Laski”,
Klubu Seniora oraz kilka niezrzeszonych w żadnej z

erunku dalszych działań organizacji. Kluczem do
podjęcia decyzji o wprowadzeniu zmian mających
na celu wzmocnienie potencjału stowarzyszenia było
przystąpienie do programu wESpół – wspieramy
ekonomię społeczną finansowanego przez UBS i
koordynowanego przez BORIS w partnerstwie z
MCPS. W ramach programu, w siedzibie naszej organizacji zrealizowaliśmy projekt pod hasłem „Soli
i chleba w domu potrzeba…– remont, doposażenie i
aranżacja Chlebowej Izby w Laskach”.
Rozpoczęliśmy
od
zmiany
zagospodarowania przestrzeni polegającej na powiększeniu i
zaaranżowaniu pomieszczenia, doposażeniu je w

wydarzenie otwarte spotkało się z ciepłym
przyjęciem ze strony uczestników przybyłych do nas
z
różnych
gmin
powiatu
grójeckiego.
Realizacja projektu przyczyniła się do podjęcia
decyzji o pójściu krok dalej w rozwoju organizacji.
Postanowiliśmy przekształcić naszą organizację
w Przedsiębiorstwo Społeczne, aby reintegrować
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do
pracy i rozwijać potencjał naszej organizacji.

Przed
nami
jeszcze
trochę
formalności
i działań przygotowawczych, ale już dziś wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania
z bogatej oferty Chlebowej Izby w Laskach.

Nasze
wymienionych grup mieszkańców .
Nasza świetlica jest miejscem stanowiącym
bezpieczną przystań i siedzibę dla lokalnych grup.
W miarę możliwości, na które pozwalały nam
obostrzenia
organizowane
były
warsztaty
rękodzielnicze, z wypieku chleba czy zajęcia
świetlicowe. Mieszkańcy chętnie korzystali z
zasobów terenu rekreacyjnego przy świetlicy, t.j.
boiska piłkarskiego, siłowni zewnętrznej, mini placu
zabaw, czy altany ogrodowej.
W czasie wakacji zorganizowaliśmy obóz letni
adresowany m.in. do naszych podopiecznych. W

sprzęt do wypieku pieczywa oraz stworzeniu strony
na Facebooku. W kolejnym etapie przystąpiliśmy do
realizacji pachnących tradycją warsztatów edukacyjnych pod hasłem „Od ziarenka do bochenka…”
adresowanych dla grup szkolnych oraz rodzin. W
rezultacie Chlebowa Izba w Laskach stała się jednym z ciekawszych podmiotów Wareckiego Szlaku
Jabłkowego.

przedsiębiorstwo będzie się zajmować
organizacją warsztatów edukacyjnych,prowadzeniem
małej gastronomii, wynajmem lokalu z usługami
gastronomicznymi, a także organizacją różnego
rodzaju działań animacyjnych oraz imprez
okolicznościowych takich jak:urodziny dla dzieci,
komunie, biesiady i potańcówki na ludową nutę

Finałem przedsięwzięcia było Święto Chleba zrealizowane podczas sierpniowego pikniku ekologicznego na pożegnanie wakacji.

Chcemy

także zadbać o zdrowie mieszkańców
naszej gminy prowadząc Mobilny Salon Masażu z
wykwalifikowaną masażystką a także podejmować
wiele innych działań społecznie pożytecznych .

Przygotowanie: Monika Górniewicz
Tomasz Wdowiak
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Kalendarium TMMWarki – Rok 2021 c.d. ze str. 2

11.XI.2021r – Święto Niepodległości - W Warce nie ma miejsca gdzie można upamiętnić odzyskanie
Niepodległości po 123 latach niewoli. Przodkowie warecczan zadbali o to nazywając w 1932r. ogród miejski
koło kościoła MB Szkaplerznej im. J. Piłsudskiego. Ale ….

19-20.XI.2021r – delegacja Towarzystwa brała udział , w roli słuchaczy, w Konferencji Naukowej”VII
wieków Warki”, która odbyła się w Muzeum im.K. Pułaskiego była wspólnie zorganizowana
z Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – Wydz. Nauk Historycznych. Wykłady dotyczyły

Miłość to kochać.
Jeśli ktoś obok ciebie cierpi,
płacz razem z nim.
Jeśli jest ktoś szczęśliwy,
śmiej się z nim.
Miłość widzi i patrzy, słyszy
i słucha.
Kochać to brać udział,
całkowicie, całą istotą.
Ci, którzy kochają,
odkrywają w sobie nieskończone
zasoby pocieszenia i dzielenia się.
Jesteśmy aniołami
z jednym skrzydłem:
możemy latać tylko wtedy,
gdy będziemy się trzymać.
Miłość to jedyny skarb, który
rozmnaża się przez dzielenie: to
jedyny dar rosnący tym bardziej,
im więcej się z niego czerpie.
To jedyne przedsięwzięcie, w
którym tym więcej się zarabia, im
więcej się wydaje;
podaruj ją, rzuć daleko od
siebie, rozprosz ją na cztery
wiatry, opróżnij z niej kieszenie,
wysyp ją z koszyka, a nazajutrz
będziesz mieć jej więcej niż
dotychczas.
Jerzy Chmielewski.-FB

9

historii najdawniejszej, starożytnej, średniowiecza i nowożytnej nie tylko samej Warki, ale tez dawnego
powiatu wareckiego.
29.XI.2021r – 191 Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego. Od kilku lat spotykamy się (TMMWarki, KGP, GRH, Zw.Kombatantów) w rocznicę wybuchu Powstania przy grobie Piotra Wysockiego by
oddać mu hołd i złożyć kwiaty, zapalając znicze. Następnie uczestniczyliśmy we mszy w kościele Matki
Bożej Szkaplerznej oraz przy pomniku Piotra Wysockiego w mieście, zapalając znicz.
Danuta Sadowska - Prezes TMMWarki
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GRH Warka 2021. To był rok - dobry rok!

Rok 2021 dla GRH Warka był rokiem obfitym w rekonstrukcje i uroczystości.
Rozpoczęliśmy obchodami wybuchu powstania styczniowego w Warce.
Chwilę później wzięliśmy udział w XV Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Szydłowiec - Wąchock.
Z okazji tej rocznicy otrzymaliśmy także egzemplarze książki „Iłża 1864” z naszymi zdjęciami przybliżającymi
sylwetki powstańców.

W lutym w rocznice bitwy pod Nową Wsią z czasów powstania listopadowego; uroczysta msza św. w
Świerżach Górnych oraz udział grupy w zdjęciach do programu „Było nie minęło” – odcinek pt. „Wszystko
dla Ojczyzny nic dla mnie” gdzie przybliżona została postać Piotra Wysockiego oraz generała Józefa
Dwernickiego (program dostępny na VOD).

W kwietniu członkowie naszej GRH, wraz z kolegami z 16ppl, brali udział w projekcie filmowym
“Rok 1831 w widłach Wisły i Pilicy”. Film realizowany na potrzeby TVP Historia.
W maju braliśmy udział w inscenizacji „Dalej bracia na armaty” gdzie mieszkańcom Kozienic
przybliżyliśmy zmagania Wojska Polskiego pod Nową Wsią z 19 lutego 1831 roku.
W czerwcu Dzień Dziecka w Warce a w lipcu zajęcia dla młodzieży podczas akcji “Lato w Warce”.
W sierpniu udział przedstawicieli w odsłaniani pomnika w Magnuszewie poświęconego
mieszkańcach Magnuszewa zamordowanym w X 1943 roku.
Ponadto Delegacja naszej GRH uczestniczyła w składaniu wieńców podczas uroczystości rocznicowych
w Studziankach Pancernych oraz w Oleksowie na cmentarzu gdzie pochowani są powstańcy listopadowi
polegli w bitwie pod Gniewoszowem latem 1831 roku.
W sierpniu to także XIX wieczne inscenizacje w Sierakowie, w Radomiu (Muzeum wsi Radomskiej) oraz
w Jasieńcu gdzie z mroków niepamięci wydobyliśmy postać Pułkownika Jaszowskiego, dowódcy rakietników konnych stacjonujących w Warce, bohatera walk napoleońskich i powstania listopadowego.
Zdjęcia na str. 10 i 11 zamieszczono losowo.
Tekst : Grzegorz Kocyk

c.d. na str. 11.
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GRH Warka 2021. To był rok - dobry rok!
We wrześniu stanowiliśmy asystę honorową podczas koncertu Roberta

Grudnia “Rok 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia” we Wrociszewie

gdzie zaśpiewała min. znana w całej Polsce Pani Alicja Węgorzewska.
Październik to udział w udział w pikniku historycznym - Vivat Pułaski!
Tu zaprezentowaliśmy się jako powstańcy styczniowi.
Listopad był też miesiącem intensywnych działań grupy. Była to zbiórka pieniędzy na wareckim cmentarzu 1 listopada i wsparcie kolegów
podczas zbiórki na cmentarzu w Rozniszewie. W tym samym miesiącu
doczekaliśmy się premierowej projekcji filmu z serii „Wojownicy
czasu” dot. powstania listopadowego.
W Święto Niepodległości stanowiliśmy też Asystę Honorową 1939
podczas odsłaniania pomnika poświęconego 31 Pułkowi Piechoty WP
oraz zamordowanym mieszkańcom okolic wsi Ryszki.
14 listopada mieliśmy zaszczyt wziąć udział w uroczystej mszy świętej
oraz odsłonięciu pamiątkowych płyt nadających imię Artura Zawiszy
parkowi, w miejscu jego urodzenia (miejscowość Sobota niedaleko
Łowicza.).
W rocznicę Nocy Listopadowej przybliżyliśmy mieszkańcom całej
Polski Warkę, powstańców listopadowych i Piotra Wysockiego w programie TVP „Pytanie na śniadanie” .
W południe 29 listopada asysta podczas ślubowania w wareckim LO
, wieczorem natomiast tradycyjna msza św. za Ojczyznę i przemarsz z Piotrem Wysockim spod kościoła do Dworku na Długiej gdzie
wystawiliśmy wartę oraz złożyliśmy wieńce.
Wsparcie dla grupy w postaci umundurowania i wyposażenia z zakresu
powstania listopadowego udziela Gminna Instytucja Kultury Dworek
na Długiej.
Prężne działanie Grupy to zasługa wszystkich jej członków oraz
entuzjastycznego, zaangażowanego dowództwa w osobach
Sławomira Gablera i Grzegorza Kocyka.- autora niniejszej relacji.

SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ŻYCZY SYMPATYKOM HISTORII
GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ “WARKA”
BARDZO ZDROWEGO I BARDZO RADOSNEGO
WYSTRZAŁOWEGO 2022 ROKU!
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W WIELKIM SKRÓCIE
2 grudnia ·2021 roku w kaplicy sejmowej

zorganizowano uroczystość przekazania
relikwii św. Andrzeja Boboli. Kancelaria
informuje, że posłowie i senatorowie
wysyłali o relikwie „liczne prośby”, a akt
przekazania podpisała marszałek Witek.
Natomiast posłanka Marię Kurowską i
poseł Kazimierza Chomę ufundowali relikwiarz, w którym je złożono.
Relikwie świętego męczennika zostaną
na stałe w Kaplicy Sejmowej.
Św. Andrzej Bobola w 2002 roku
ogłoszony został jednym z katolickich patronów Polski. Episkopat przyjął
ten fakt z radością podkreślając wielkie zasługi Boboli dla wiary i jedności
narodu polskiego.

Kuracja jednak nie pomogła i Emilia
Plater zmarła 23 grudnia 1831 r. Jej
ciało spoczęło na leżącym na ziemiach
Abłamowiczów cmentarzu w Kopciowie
(dzisiejsza Litwa).
Grób zachował się do dnia dzisiejszego.
Emilia Plater stała się symbolem patriotyzmu i walki o niepodległość oraz
bohaterką poematów. Adam Mickiewicz
jej postać uwiecznił w wierszu “Śmierć
pułkownika”. Plater jest także patronką
wielu szkół i ulic w całym kraju. W
okresie międzywojennym jej podobizna
znalazła się na banknotach 20-złotowych.
Źródło: (PAP)

lata przypadły na czasy niemieckiej okupacji.
Krzysztof Kamil Baczyński urodził się
22 stycznia 1921 r. Był synem krytyka
literackiego oraz żołnierza Legionów
Polskich i Wojska Polskiego, z kolei jego
matka była nauczycielką oraz autorką
książek dla dzieci. Naukę rozpoczął w
warszawskim Gimnazjum im. Stefana
Batorego i to właśnie w tym czasie zaczął
pisać swoje pierwsze utwory poetyckie.
Jako licealista współredagował pismo organizacji „Spartakus”, na łamach którego zadebiutował wierszem „Wypadek

Więcej na: https://www.wprost.pl/polityka/10559041/relikwie-sw-andrzeja-boboli-w-sejmowej-kaplicy-na-liczne-prosbyposlow.html

23 grudnia 1831,

zmarła Emilia Plater
(1806-1831)
Urodziła się 13 listopada 1806 r. w Wilnie
w szlacheckiej rodzinie o tradycjach patriotycznych.
(...) Plater obcięła włosy i uzbrojona,
w męskim stroju, razem z przyjaciółką
Marią Prószyńską, utworzyła kilkusetosobowy powstańczy oddział, w skład
którego weszli strzelcy, kawalerzyści
i kosynierzy. W drodze do Dyneburga
zbierała kolejnych ochotników i stoczyła
kilka zwycięskich starć z siłami rosyjskimi. Jednak wobec przewagi przeciwnika,
nie zdecydowała się na atak na miasto,
a jej zdziesiątkowany oddział dołączył
do formacji powstańczej dowodzonej
przez jej krewnego. Sama Emilia zaczęła
cieszyć się sympatią i szacunkiem
żołnierzy, którzy docenili jej waleczność.
(...) Jej oddział walczył m.in. o Kowno,
a sama Plater odznaczyła się niezwykłą
walecznością
broniąc
eskortowanych oddziałów zaopatrzenia armii
powstańczej. Kiedy dowodzący także jej
grupą gen. Chłapowski podjął decyzję
o rezygnacji z dalszej walki, Plater
zdecydowała się na dołączenie do sił
powstańczych w rejonie Warszawy.
Razem z krewnym Cezarym Platerem i
Raszanowiczówną przedzierała się lasami
w przebraniu chłopskim, jednak podróż
okazała się dla niej zbyt wyczerpująca i
chora Emilia musiała zatrzymać się pod
przybranym nazwiskiem Korawińska w
Justianowie (pow. sejneński) w dworku
Abłamowiczów, gdzie ją leczono.

Rok 2021, mocą uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, został ogłoszony Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
W stulecie urodzin jednego z najwybitniejszych polskich poetów czasu wojny,
przypominamy postać poety-powstańca.
Baczyńskiego uznaje się za jednego z
przedstawicieli tzw. pokolenia Kolumbów, czyli pisarzy, których młodzieńcze

Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta Warki
im. Kazimierza Pułaskiego z wielkim żalem żegna
zmarłego

10 grudnia 2021 roku

Honorowego Członka i współzałożyciela Towarzystwa
sybiraka, zasłużonego nauczyciela historii
w LO w Warce,
historyka regionalistę

Leona Nawrockiego
Cześć Jego Pamięci!
Rodzinie zmarłego składamy serdeczne
wyrazy współczucia

przy pracy”. W piśmie ukazał się także
jego poemat o starożytnym powstaniu
niewolników pt. „Bunt”. W maju 1939
r. uzyskał świadectwo maturalne, jednak wybuch wojny jesienią 1939 r.
uniemożliwił mu podjęcie studiów na
Akademii Sztuk Pięknych. Podczas okupacji studiował polonistykę na tajnym
Uniwersytecie Warszawskim. 3 czerwca

1942 r. wziął ślub z Barbarą Drapczyńską
i wraz z nią walczył w powstaniu warszawskim. Krzysztof Kamil Baczyński
zginął w powstaniu w czasie obrony
Pałacu Blanka 4 sierpnia 1944 r., jego
żona Barbara zmarła na skutek odniesionych ran 1 września 1944 r.

wzmożonym terrorem i represjami niemieckimi. Następuje również wyraźne
odwołanie do tradycji romantycznych
(zwłaszcza J. Słowackiego i C. K. Norwida). W jego wierszach występują liczne symbole i metafory oraz zaskakujące
połączenia motywów.

Krzysztof Kamil Baczyński choć dożył
zaledwie 23 lat, pozostawił po sobie
około pięciuset utworów poetyckich,
kilkanaście poematów i opowiadań.
Jego utwory zamieszczano w prasie
konspiracyjnej, czy antologiach poezji („Pieśń niepodległa” oraz „Słowo
prawdziwe”), które publikował często
pod pseudonimem Jan Bugaj. W czasie okupacji napisał 4 tomiki poezji –
„Zamknięty echem”, „Dwie miłości”,
„Wiersze wybrane” oraz „Arkusz poetycki Nr 1”. Jego poezja jest bardzo
zróżnicowana, obok wierszy ukazujących
okrucieństwo wojny i tragizm młodego
pokolenia („Elegia o… [chłopcu polskim]”), można znaleźć utwory patriotyczne („Pocałunek”) oraz liryki miłosne
poświęcone żonie Barbarze. Jego wiersze
pomimo ścisłego powiązania z wojną,
mają charakter uniwersalny. Poeta w
swoich utworach podejmował się m.in.
refleksji nad dojrzewaniem i młodością,
czy poszukiwaniem wartości oraz sensu
życia.

Wiersze z lat 1943-1944 ukazują bohatera, dla którego dewizę do walki stanowi
tradycja rodzinna, czego wyrazem są
wiersze „Rodzicom”, czy „Mazowsze”.
W ostatnim okresie twórczości powstają
również utwory „Elegia o…[chłopcu
polskim]”, czy z „Z głową na karabinie”
stanowiące podsumowanie życia artysty

Twórczość K. K. Baczyńskiego można
podzielić na kilka etapów. Lata 19391941 stanowią wczesny etap twórczości
poety. W jego utworach można dostrzec
bardzo wyraźny kontrast pomiędzy
sielankowymi obrazami dzieciństwa,
utraconym poczuciem bezpieczeństwa,
a katastrofą, która zmieniła ówczesny świat. Już same tytuły utworów
– kołysanka, legenda, ballada, idylla
świadczą o tym, że autor przenosił się do
innego świata, do fantazji, uciekając od
okrutnej rzeczywistości. Na tym etapie
twórczości Krzysztof Kamil Baczyński
był pod wyraźnym wpływem J. K. Weintrauba, J. Czechowicza oraz wileńskich
Żagarystów (J. Zagórskiego oraz A.
Rymkiewicza). W przeciwieństwie jednak do autorów, którzy go inspirowali,
był poetą apokalipsy spełnionej.
Jesienią 1941 r. nastąpił pewien zwrot
w jego twórczości, poeta doznaje
„porażenia okupacyjnego” w związku ze

Zasłużony
działacz
Solidarności
potrzebuje
pomocy !

Więcej na: . https://muzeum1939.pl/100rocznica-urodzin-krzysztofa-kamila-baczynskiego/aktualnosci/4077.html

Wyrazy współczucia dla

Roberta
Grudnia
z powodu śmierci Mamy
składają
Grażyna Kijuc
i
Danuta Sadowska

Naszej związkowej członkini

Grażynie
Wachnik
składam
w imieniu
Koła ZK RP i BWP
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Taty
Prezes Koła - Grażyna Kijuc

BRONISŁAW
KAWĘCKI,
zasłużony
działacz
radomskiej
Solidarności, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika Protestu Robotniczego Czerwiec ’76, wyrzucany z
pracy, internowany i wielokrotnie represjonowany, znany z
bezkompromisowej walki z systemem komunistycznym w
obronie praw pracowniczych i demokratycznych przeszedł na
początku tego roku ciężki udar, który wraz z innymi chorobami
spowodował poważne uszkodzenia organizmu. Pan Bronisław
wymaga
długotrwałej
i
kosztownej
rehabilitacji
fizjoterapeutycznej, psychologicznej i logopedycznej. Skromna
emerytura i pomoc rodziny nie wystarczą. Pomóżmy
bohaterowi walki o wolną Polskę.

Prosimy o wpłaty na konto bankowe Bronisława Kawęckiego:

66 1050 1038 1000 0092 6545 1287
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