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Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Państwa ręce wyjątkowy, jubileuszowy egzemplarz
Nowego Echa Warki. Wyjątkowy z kilku powodów.
Po pierwsze jest to egzemplarz pokazujący przekrój działalności
Towarzystwa Miłośników Miasta Warki przez 50 lat jego istnienia tj.
począwszy od 1965 roku do dnia dzisiejszego. Ponadto egzemplarz ten
będzie miał swoją premierę podczas uroczystości jubileuszowych, które odbędą się 11 padziernika 2015 roku / niedziela/ tak więc te osoby,
które będą nam w tym dniu towarzyszyć otrzymają to wydanie.
Poza tym ten numer Nowego Echa Warki postanowiliśmy wydać
w innej formie. Nie jest to typowa, jak dotychczas, gazeta a raczej
forma czasopisma.
Chcemy aby ten unikatowy egzemplarz / nakład 1000 egzemplarzy/
zechcieli Państwo zachować na pamiatkę Jubileuszu.
Taka forma pisma, ponadto, nawiązuje do wydań Echa Warki sprzed
lat więc jest też naszym ukłonem w stronę wszystkich tych, którzy to pismo tworzyli przed nami.
Niestety niewiele materiału zmieściło się na stronach tego numeru z powodu różnych ograniczeń, niech to więc będzie zaczyn do
szerszej publikacji w przyszłości.
Dziękujemy sponsorom, którzy wsparli obchody jubileuszowe, a
których listę zamieszczamy w dalszej części tego numeru.
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50 lat temu…
…powstało Towarzystwo
Miłośników Miasta Warki
im. Kazimierza Pułaskiego
w Warce
Członków założycieli z 13 września 1965 roku było 32 osób, z których wybrano 12
osobowy Zarząd i trzy osobową Komisję Rewizyjną.
A oto skład pierwszego Zarządu:
1. Śp. Mgr PUCIATA Olgierd 1930-2004– Przewodniczący – były wojewódzki
konserwator zabytków w województwie warszawskim, organizator i pierwszy dyrektor
Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, w okresie 1965 – 1969.
2. Śp. GAJEWSKI Aleksander – Z-ca Przewodniczącego – Sybirak, długoletni
zasłużony nauczyciel w Szkole Podstawowej nr.2, potem w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Wieloletni zasłużony Prezes oddziału PTTK i Wareckiego Klubu Sportowego „Pilica”. Honorowy Obywatel Miasta Warki. Regionalista.
3. Śp. Mgr inż. STUDNIARSKI Marian – Z-ca Przewodniczącego - wieloletni
zasłużony Dyrektor Naczelny Fabryki Urządzeń Mechanicznych. W okresie jego dyrektorowania w zakładzie powstał Międzyzakładowy Klub Książki i Prasy, działała
druga w Warce orkiestra dęta pod batutą por. Jerzego Miądowicza, 100 osobowy chór
z orkiestrą pod kierunkiem wareckiego organisty Kazimierza Czachowskiego i jego
małżonki Heleny Czachowskiej. W Zakładowo-Miejskim Kinie „Przyjaźń” aktywnie
działał Dyskusyjny Klub Filmowy pod wodzą niestrudzonego kierownika fumowskiego „Domu Kultury” – Ryszarda Grycmachera.
4. SĘK HANNA – Sekretarz - długoletnia zasłużona pracownik Wareckiego Samorządu Lokalnego. Wieloletnia sekretarz w Urzędzie Miasta i Gminy, zaangażowana
w działalność społeczną w Warce, m.in. w oddziale PTTK.
5. GWARDYS WŁADYSŁAW – Skarbnik –niezwykle zasłużony społecznik w
mieście i gminie Warka. Wieloletni Radny Rady Narodowej Miasta i Gminy (w tym
10 lat jej przewodniczący) Długoletni zasłużony prezes oddziału PTTK (honorowy
prezes), działacz Wareckiego Klubu Sportowego „Pilica”. Honorowy obywatel miasta
Warki.
Członkowie:
6. Śp. Grzegorczyk Czesław – Kierownik Szkoły Podstawowej nr. 2 w Warce.
7. Śp. Grycmacher Ryszard – zasłużony społecznik, kierownik Międzynarodowego Klubu Książki i Pracy „Ruch” w FUM’ie, inicjator i szef Dyskusyjnego Koła
Filmowego, zasłużony wieloletni prezes Zarządu Koła Miejskiego ZBOWiD w Warce.
8. Kulawik Tadeusz – Z-ca Inspektora Szkolnego ds. kultury w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (starostwo) w Grójcu, działacz społecznik w WKS „Pilica”,
oddziale PTTK, Naczelnik Miasta i Gminy w Warce (1973-81), Radny Rady Miasta i
Gminy (1998-2002), Radny Rady Powiatu w Grójcu (2002-2010, w tym członek zarządu powiatu (2003-2010), Honorowy Obywatel Miasta Warki, Zasłużony dla powiatu
grójeckiego.
9. Dr. Nauk historycznych Nawrocki Leon – Sybirak, zasłużony nauczyciel historii w wareckim Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Wysockiego w Warce, zasłużony historyk-regionalista, m.in. autor książki pt.„ Szkolnictwo, oświata, nauczyciele
regionu grójeckiego w latach 1917-1945”, autor książki pt. „Rosja jaką przeżyłem. Reminiscencje z pobytu w ZSRR w latach 1939-1948”. Autor wielu prac i artykułów z
historii regionu i Warki min. w „Echu Warki”
10. Śp. Sabała Wacław – warecczanin, pracował w Grójcu, następnie w Warszawie
11. Śp. Skrzypczak Franciszek – ceniony rzemieślnik-krawiec. Wieloletni zasłużony członek i prezes Miejskiej Orkiestry Dętej, wieloletni członek chóru parafialnego
i zasłużony społecznik w Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce.
12. Śp. mgr Stanisław Tetkowski – długoletni zasłużony Z-ca Dyrektora Wareckiego FUM. Pierwszy, zasłużony Dyrektor wareckiego Browaru. Działacz społecznik,
m.in. Prezes WKS „Pilica” w Warce.

Komisja Rewizyjna:
1. Śp. Gwara Antoni – Przewodniczący – długoletni nauczyciel, w późniejszym
czasie przeniósł się do Wisły znanej miejscowości – kurortu zimowego na południu
Polski.
2. Śp. Radzewicz Janina – wieloletnia pracownik – księgowa w Wareckiej
Gminnej Spółdzielni „S.CH” w Warce. Niezwykle zaangażowana w działalność społeczną, między innymi wieloletnia przewodnicząca Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
3. Safader Krystyna –długoletnia, zasłużona kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Warce (w styczniu 2016 r. przypadnie piękny Jubileusz – 70-lecia wareckiej
biblioteki). Rodzona siostra, długoletniego zasłużonego dyrektora wareckiej Winiarni
– mgr Stanisława Marcinowskiego. W późniejszym okresie piastował wysokie stanowiska państwowe: Z-cy Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Warszawie (v-ce wojewoda), później: V-ce Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
Z-cy, a następnie Szefa Urzędu Rady Ministrów, Honorowego Obywatela miasta Warki.
											
								
Tadeusz Kulawik
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1966
Z KALENDARIUM ...

W dniu 13 września 1965 r. na zebraniu organizacyjnym powołania Towarzystwa
Miłośników miasta Warki imienia Kazimierza Pułaskiego Przewodniczący Prezydium
Miejskiej Rady p. Pilski Zdzisław przedstawił
inicjatywę powołania Towarzystwa i przedyskutowania proponowanego statutu, który
przedstawił Kustosz Muzeum pan mgr
Olgierd Puciata. Wybrano Zarząd i Komisję
Rewizyjną. Osoby wchodzące do pierwszego
Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawił
w swoim artykule p. Tadeusz Kulawik –
uczestnik tego zebrania i jednocześnie jeden
z pierwszych członków Zarządu.
Przewodniczącym Zarządu został pan
Olgierd Puciata.
Zwrócono uwagę na poprawienie
estetyki ulic i stojących przy nich budynków
a w związku z zagęszczeniem ludności miasta rozwój budownictwa indywidualnego i
spółdzielczego. Były to najważniejsze zagadnienie jakim w tym czasie zajmowało się
Towarzystwo.
Towarzystwo
Miłośników
Miasta
Warki im. Kazimierza Pułaskiego rozpoczęło swoją działalność w 1965 roku w oparciu
o Statut Towarzystwa zatwierdzony przez
Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie
w grudniu 1965 r. i wpisane zostało do rejestru Stowarzyszeń za nr 2259.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej. Swoją działalność statutową opiera
na pracy społecznej członków, której celem jest
wszelka działalność na rzecz promocji i rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego oraz
turystyczno-krajoznawczego miasta i gminy Warki.
Z powołanego Towarzystwa na obecnej liście
członków znajduje się jeszcze 7 członków – są to
Panie Hanna Sęk i Franciszka Karwosińska oraz
Panowie Władysław Gwardys, Tadeusz Kulawik,
Leon Narocki, Stefan Ambroż, Sitkiewicz Andrzej.
W 1966 r Towarzystwo poparło pomysł Budowy Międzyzakładowego Domu Kultury, który
został zrealizowany po latach i działa jako CeSiR.
Towarzystwo
od
chwili
powstania
współpracowało z Wareckim oddziałem Polskiego
Towarzystwa Turystyczno K.rajoznawczego.
Towarzystwo było też inicjatorem powstania
pomnika Piotra Wysockiego na ul. Wójtowskiej.

Towarzystwa Miłośników Miasta Warki
jest najstarszą organizacją społeczną
w naszym mieście, zajmującą się
propagowaniem i dokumentowaniem
przeszłości ziemi wareckiej.
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„Czy to już koniec Panie Pułaski?”

Rokrocznie w październiku obchodzimy Dzień
Kazimierza Pułaskiego. To okazja do oddania hołdu Bohaterowi dwóch Narodów, w kolejną rocznicę
jego śmierci, ale także przypomnienia kim był syn
starosty wareckiego Józefa Pułaskiego. W tym roku
szczególnie obchodzimy 270. rocznicę jego urodzin,
ale jest jeszcze jeden powód – 50-lecie Towarzystwo
Miłośników Miasta Warki im. Kazimierza Pułaskiego.
Postać młodego Pułaskiego kojarzona jest z
istotnymi, zarówno dla historii Polski jak i Stanów
Zjednoczonych AP wydarzeniami II poł. XVIII
wieku, które zaważyły na dalszych losach narodów:
polskiego i amerykańskiego. Należy przywołać tu
konfederację barską (1768–1772), nazywaną już dziś
przez wielu historyków pierwszym polskim powstaniem narodowym oraz rewolucję amerykańską z lat
1775–1783, zwaną wojną o niepodległość.
Kazimierz Pułaski - był jednym z najwybitniejszych dowódców konfederacji barskiej. Ze względu
na swą wyjątkową i burzliwą biografie – stanowił i
wciąż stanowi źródło zainteresowania historyków,
artystów i pisarzy. Obrońca Jasnej Góry przed wojskami rosyjskimi i królewskimi (XII 1770-styczeń
1771), oskarżony o organizowanie nieudanego porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
skazany zaocznie na śmierć przez poćwiartowanie,
został potem generałem brygady Armii Kontynentalnej walczącej o niezależność trzynastu kolonii
położonych na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Kiedy raniono go śmiertelnie w bitwie pod
Savannah 9 października 1779 roku, miał zaledwie
34 lata. Za odważną walkę w Ameryce przyszło mu
zapłacić cenę najwyższą. Jerzy Waszyngton otrzymał szablę Kazimierza Pułaskiego, a w rozkazie z 17
listopada 1779 r. napisał: „Na hasło: Pułaski, ma być
odzew Polska.”
Artyści malarstwa historycznego tacy jak Józef
Chełmoński czy Juliusz Kossak uwiecznili jego
czyny na płótnie. Dokonania Pułaskiego inspirowały artystów pióra do poetyckich refleksji nie tylko
w Polsce. Henry Wadsworth Longfellow nazywany królem amerykańskiej poezji romantycznej poświecił Kazimierzowi Pułaskiemu jeden ze swoich
utworów. Postać Pułaskiego pojawiła się w dwóch
ważnych tekstach literatury polskiej. Należy tu
wspomnieć „Listopad” Rzewuskiego i „Pułaskiego
w Ameryce” Nowaczyńskiego. Był obecny Pułaski
w literaturze okolicznościowej, romantycznej legendzie polskiej i w pamiętnikarstwie. Na jego cześć
powstało kilka utworów muzycznych.
Polonia amerykańska widzi w im swojego bohatera i patrona wielu działań na rzecz promocji Polski.
Od 1929 roku, w pierwszą niedzielę października,
na 5. Alei w Nowym Jorku odbywa się Pulaski Parade. Amerykanie, zgodnie ze swoją tradycją naro-

dową nazwali nazwiskiem Pułaskiego ulice, drogi,
parki, mosty, a nawet miasteczka. W kilku stanach
są hrabstwa jego imienia. Wystawiono mu wiele
pomników i tablic pamiątkowych. Nazywany jest
„Ojcem kawalerii amerykańskiej”. W 2009 roku na I
Sesji 110 Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Izba Reprezentantów i Senat nadały Kazimierzowi
Pułaskiemu pośmiertnie tytuł honorowego obywatela USA.
W Polsce patronuje okrętowi Marynarki Wojennej RP ORP „Gen K. Pułaski”, uczelni wyższej
– Uniwersytetowi Technologiczno-Humanistycznemu w Radomiu, wielu szkołom i organizacjom. W
Warce nazwano jego imieniem ulicę i osiedle na Winiarach, nadano jego imię jednej ze szkół, istnieje tu
kilka organizacji jego imienia, w tym Towarzystwo
Miłośników Miasta
Warki. Żywym pomnikiem Kazimierza Pułaskiego, ciągle stojącym na
straży pamięci o swoim Patronie jest Muzeum im.
Kazimierza Pułaskiego w Warce.
30 września ukończono projekt rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Winiarach, dzięki
któremu muzeum ma teraz szanse na prowadzenie
lepszej i coraz bardziej rozpoznawalnej działalności
edukacyjnej.
W kolejny październikowy Dzień Pułaskiego
warto jednak zadać kilka pytań: czy nasze dzieci
wiedzą coś o Kazimierzu Pułaskim? Czy uczniowie
szkół gminnych, powiatowych – odwiedzają pałac
Pułaskich i korzystają z oferty muzeum?
Jak dziś rozumiemy lokalny patriotyzm? Czy w
dobie kryzysów finansowych i społecznych wiedza
historyczna czy kultura w ogóle są nam potrzebne?
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Proklamacja Prezydenta Georga’a W.
Busha. Dzień Pamięci Generała Pułaskiego

Biały Dom
Biuro Sekretarza Prasowego
7 października 2005
Wolność Ameryki została wywalczona z
wielkim poświęceniem.
W Wojnie Rewolucyjnej generał Kazimierz
Pułaski złożył dla sprawy wolności ofiarę z życia. W dniu dzisiejszym oddajemy hołd jego
zasługom i bohaterskiej służbie. Urodzony w
Polsce, Kazimierz Pułaski walczył w ojczyźnie
z rosyjskim zaborcą. W 1776 roku Benjamin
Franklin spotkał Pułaskiego we Francji i zdołał go pozyskać do sprawy amerykańskiej walki
o wolność.
Pułaski wyróżnił się w bitwie nad rzeką
Brandywine i z rąk generała George’a Waszyngtona otrzymał awans na generała brygady. Po utworzeniu własnego legionu, w skład
którego wchodził specjalny oddział piechoty i
kawalerii a w którym służyło wielu cudzoziemców, wziął udział w obronie Charleston w Południowej Karolinie.
W 1779 roku poległ prowadząc szarżę kawalerii w bitwie pod Savannah.
Generał Pułaski jest przykładem ducha i
determinacji polskich imigrantów w Ameryce i
ucieleśnia najszczytniejsze ideały naszego Narodu. W tym szczególnym dniu składamy wyrazy wdzięczności wszystkim Amerykanom polskiego pochodzenia, których wkład przyczynił
się do rozwoju naszego Narodu i budowy silnych więzi między Stanami Zjednoczonymi i
Polską. Czcząc naszą trwałą przyjaźń i przypominając bohaterów takich jak generał Pułaski, potwierdzamy nasze zdecydowanie, by dalej rozwijać ideały, jakie legły u podstaw tego
kraju i nasze przesłanie wolności nieść dalej.
ZATEM JA, GEORGE W. BUSH, Prezydent Stanów Zjednoczonych
Ameryki, na
mocy uprawnień nadanych mi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych, ogłaszam
jedenasty października 2005 roku Dniem Pamięci Generała Pułaskiego. Wzywam wszystkich Amerykanów, by uczcili ten dzień organizując stosowne programy i obchody, oddając
Włodzimierz Łuskina,
w ten sposób hołd
Śmierć Pułaskiego pod Savannah,
1893, olej na płótnie,
Kazimierzowi Pułaskiemu i czcząc pamięć
wł. Muzeum im. K. Pułaskiego
wszystkich tych, którzy bronią wolności.
W DOWÓD CZEGO składam swój podpis,
Czy pielęgnujemy pamięć o Patronie na- dnia siódmego października Roku Pańskiego
szej ulicy, szkoły, muzeum, organizacji?
dwa tysiące piątego, w dwieście trzydziestym
Podczas konferencji naukowej w muzeum, roku niepodległości Stanów Zjednoczonych
w październiku 1997 roku Magdalena
George W. Bush
Ameryki.
Rutkowska wygłosiła bardzo interesujący
wykład o obecności Kazimierza Pułaskiego w
literaturze polskiej XIX i XX wieku.
Na końcu zadała intrygujące pytanie, które
warto dziś powtórzyć: „Czy to już koniec panie Pułaski?”
Iwona Stefaniak / 2015/

nowe echo Warki

7

ROK

1969

Kazimierz Pułaski został patronem Towarzystwa Miłosników Miasta Warki
od początku jego istnienia. Założyciele uznali za stosowne wybrać właśnie jego
z uwagi na fakt, że siedziba Towarzystwa mieściła się w dworku Pułaskich na Winiarach.
Poza tym to wielki zaszczyt mieć takiego patrona ale także i wielkie zobowiazanie do tego
aby w swoim życiu kierować się wartościami nadrzędnymi a nie partykularnymi
interesami grupy lub jednostki.

Pamiętajcie o Pułaskim

Z KALENDARIUM TOWARZYSTWA ...

LATA 1970-1971
W roku 1971 było 40 członków Towarzystwa. Za rok
1971 składki członkowskie wpłaciło 60 % członków Towarzystwa.
W Walnym Zebraniu 21.II.1972 r, brało udział 36
członków z 55 Towarzystwa. Główny plan działania
na następne lata to rozwój kulturalny miasta, organizowanie odczytów i koncertów ale także zbieranie materiałów o ludziach z Warki oraz do wydania monografii
Warki. Z materiałów archiwalnych Towarzystwa wynika ciągłe borykanie się z brakiem finansów na działalność statutową ale nie odbiega to od lat obecnych.
W roku 1976 Zarząd składał się z 9 osób – Prezesa Anny Kornatek, dwóch wiceprezesów – Aleksandra
Gajewskiego i Leona Nawrockiego, sekretarza – Danuty Gabler, skarbnika – Andrzeja Jasińskiego i czterech
członków Zarządu. Komisji Rewizyjnej przewodniczyła
Janina Rodzewicz-Tunicka.
W roku 1978 sekretarzem Towarzystwa w miejsce
Danuty Gabler została Maria Winiarska. Towarzystwo
liczyło 50 członków, ale działalność opierała się faktycznie na pracy Zarządu.
W roku 1983 odbyło się Walne Zgromadzenie, a Komisja Rewizyjna dokonała kontroli finansowej za okres
od 1976 r. do 1983 r. W tym okresie funkcję skarbnika
pełnił Andrzej Jasiński, a przewodniczącą Komisji Rewizyjnej była Janina Rodzewicz-Tunicka.

7 lutego 1970 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Towarzystwa, a Komisja Rewizyjna stwierdziła, że z 32 założycieli Towarzystwa tylko 14 osób wpłaciło
wpisowe a tylko 13 zapłaciło składki członkowskie – można powiedzieć, że na
przestrzeni 50 lat ta prawidłowość niewiele się zmienia.
Na zebraniu w dniu 23 lutego 1970 r. dotychczasowy Prezes Towarzystwa p.
Puciata złożył rezygnację wynikającą ze zmiany miejsca pracy. Nowym Prezesem
został p. Aleksander Gajewski a jego zastępcą p. Anna Kornatek.

Komisja stwierdziła, że działalność finansowa i organizacyjna nie budziła zastrzeżeń i była prawidłowa.
W roku 1983 Zarząd składał się z 13 osób – Prezesa Anny Kornatek, dwóch wiceprezesów – Aleksandra
Gajewskiego i Leona Nawrockiego, sekretarza – Marii
Winiarskiej, skarbnika – Andrzeja Jasińskiego i ośmiu
członków Zarządu. Komisji Rewizyjnej przewodniczyła
Janina Rodzewicz-Tunicka.
W 1988 r. do Towarzystwa należało 54 osoby. Zarząd
składał się z 13 osób – Prezesa Anny Kornatek, dwóch
wiceprezesów – Aleksandra Gajewskiego i Leona Nawrockiego, sekretarza – Marii Winiarskiej, skarbnika
– Andrzeja Jasińskiego i ośmiu członków Zarządu. Komisji Rewizyjnej przewodniczyła Janina Rodzewicz-Tunicka. Składka roczna wynosiła 60 zł rocznie.
W roku 1989 było 56 członków – aktywnie uczestniczących w zebraniach ok. 18. Składka członkowska
została ustalona na 200 zł rocznie.
Wybrano nowy Zarząd składający się z 12 osób Prezesa Anny Kornatek, dwóch wiceprezesów – Aleksander Szymański i Czesław Maciak , sekretarza –
Maria Winiarska skarbnika – Andrzeja Jasińskiego i
siedmiu członków Zarządu. Komisji Rewizyjnej przewodniczyła Janina Rodzewicz-Tunicka
W 1994 r. Zarząd składał się z 12 osób – Prezesa
Anny Kornatek, dwóch wiceprezesów – Andrzeja Guta
i Andrzeja Wojakowskiego, sekretarza – Hanny Sęk,

skarbnika – Andrzeja Jasińskiego i siedmiu członków Zarządu. Komisji Rewizyjnej przewodniczyła Teresa Wanda Korcz. Składkę roczną ustalono na 60 tys.
zł.
W 1997 r. Zarząd składał się z 9 osób – Prezesa Anny
Kornatek, dwóch wiceprezesów – Andrzeja Guta i Andrzeja Wojakowskiego, sekretarza – Krystyny Pączek,
skarbnika – Andrzeja Jasińskiego i czterech członków
Zarządu. Komisji Rewizyjnej przewodniczyła Teresa
Wanda Korcz.
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ROK 1975
W 1975 roku powstały w Warce Zakłady Piwowarskie. Miasto pozyskało nowego, dużego pracodawcę. Browar rozwijał się wraz z rozwojem postępu technologicznego. Prace modernizacyjne przeprowadzone
pod koniec lat 80 pozwoliły na zwiększenie produkcji piwa do ok. 500
tys. hl rocznie. W okresie transformacji ustrojowej nastąpił kryzys producentów co odczuł na sobie również Browar w Warce.
W 1994 roku browar sprywatyzowano. W 2004 roku nastąpiło połączenie Browaru w Warce z Grupą Żywiec. Warka stała się drugim, co do
wielkości browarem w Grupie Żywiec i piątym wśród browarów w kraju. Dzięki przeprowadzonej modernizacji wybudowano nową warzelnię
z największą w Europie kadzią filtracyjną o średnicy ponad 13 metrów.
Ogromna inwestycja przyczyniła się do wzrostu produkcji piwa do 3,5
mln hl rocznie.

LATA 1976-1981

Sprawozdanie
z działalności Towarzystwa Miłośników miasta Warki imienia Kazimierza Pułaskiego
za okres kadencji od 23 lutego 1976 roku do 6 grudnia 1981 roku.

Dnia 23 lutego 1976r na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym ukonstytuował się Zarząd Towarzystwa w następującym składzie :
prezes - Anna Kornatek, wiceprezesi - Aleksander Gajewski, Leon Nawrocki, sekretarz - Danuta Gabler, skarbnik - Andrzej Jasiński, członkowie – Stanisław Tetkowski, Eligiusz Gajewski, Jerzy Sławek, Edward Czarnecki.
Komisja Rewizyjna : przewodnicząca - Danina Radzewicz-Tunicka, członkowie - Włady¬sław Traczyk, Hanna Sęk.
Wobec zmiany miejsca pracy i zamieszkania w międzyczasie zaszła konieczność uzupełnienia składu Zarządu Towarzystwa. I tak w miejsce Danuty Gabler i Stanisława Tetkowskiego
weszli do Zarządu następujący działacze Towarzystwa ; Marianna Winiarska - /sekretarz/ i Aleksander Szymański /członek/. Wybór miał miejsce na poszerzonym zebraniu Zarządu w dn. 23
października 1978 r.»
Działalność merytoryczna Towarzystwa, liczącego teoretycznie 50 członków spoczywała faktycznie w rękach kilkuosobowego Zarządu realizującego poszczególne zadania. I to należy
uznać za podstawową słabość naszej organizacji, pomimo liczących się i niewątpliwych osiągnięć. Do podstawowych trudności, rzutujących na wyniki działalności naszej organizacji należą:
brak samodzielnego, choćby najskromniejszego powierzchniowo pomieszczenia, brak ryczałtu lub choćby 1/2 etatu do prowadzenia spraw finansowo-administracyjnych, zbyt mała liczba osób
-z inicjatywą, młodzieży która mogłaby nadać nowy sens działalności Towarzystwa.
Działalność Towarzystwa w minionej kadencji dałaby, się ująć w następujących grupach zagadnień. Były to
I. Działalność naukowa i wydawnicza;
1. Seminarium poświęcone Władysławowi Matlakowskiemu z okazji 125 rocznicy urodzin znanego lekarza i społecznika - Władysława Matlakowskiego, zorganizowane 19,listopada 1976
r. /7 referatów, dyskusje, kapela góralska/
2. Prelekcje znanych historyków polskich: dr J.Holzera, dr J.Rusinowej, Z Zielińskiej
3. Opublikowano kilka artykułów w Wojewódzkim Informatorze Kulturalnym /autorzy A. Gajewski, A.Komatek/
4. Z inicjatywy Towarzystwa : Muzeum ukazało drukiem wznowienie informatora „Warka - miasto Kazimierza Pułaskiego”, plakaty, przewodnik „Warka i okolice”, widokówki z P. Wysockim i K. Pułaskim, pamiątkowe proporczyki.
5. Zbierano źródła do dziejów miasta i regionu - w tym materiały fotograficzne, prasowe, archiwalne. Z nich powstały tezy programowe scenariusza przyszłego Muzeum Regionalnego oraz
wystawy : Władysław Matlakowski /1976r/ Piotr Wysocki /1977/ oraz Maria Komornicka /1979/.
6.W wyniku badań archiwalnych A.Gajewskiego sporządzono wykazy małżeństw legitymujących się wieloletnim pożyciem małżeńskim, wystąpiono o nadanie im medali i zorganizowanie
złotych godów w należnej oprawie.
7. Towarzystwo aktywnie współuczestniczyło w organizacji pozostałych sesji naukowych, realizowanych głównie z inicjatywy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego; Kazimierz Pułaski - w
dwusetną rocznicę śmierci bohatera /13»X.1979 r»/ oraz Polscy badacze Ameryki Łacińskiej /8.YI. 1981r./
II. Działalność społeczno-kulturalna i wystawiennicza na rzecz środowiska
1. Plener malarski /lipiec 1977/» wystawa poplenerowa i katalog /grudzień 1977/.
2. Towarzystwo Miłośników m.Warki rokrocznie aktywnie włączało się w; sprawę przygotowania uroczystości Dnia Pułaskiego i Rocznicy Nocy Listopadowej,
3.- Z inicjatywy Muzeum i Towarzystwa rzucono hasło budowy pomnika Kazimierza Pułaskiego w związku z 200 rocznicą jego śmierci. Muzeum i Towarzystwo wzięły na siebie ciężar
realizacji tego przedsięwzięcia od inicjatywy począwszy, poprzez prowadzenie spraw budowlanych, finansowych, powołanie Komitetu Obchodów do przygotowania programu uroczystości
włącznie.
4. Z inicjatywy Towarzystwa z otrzymanej dotacji pieniężnej zrealizowano wystawę
fotograficzną „Kazimierz Pułaski - bohater dwóch narodów” w wersji dwujęzyczne; polskiej i angielskiej, którą wyekspediowano do wielu ośrodków polonijnych
w USA. Dzięki pomocy polskich placówek dyplomatycznych ekspozycja gościła w/
szkołach polonijnych, organizacjach, związkach itp.
5. Towarzystwo było organizatorem kolejnych Przeglądów Amatorskich Zespołów Artystycznych z terenu miasta i gminy /razem 8/ oraz koncertów muzycznych i poetycko - muzycznych.
6. Przedstawiciele Zarządu brali aktywny udział w Kongresie Towarzystw Regionalnych w Olsztynie /2 - 3 czerwca 1977/ oraz Wojewódzkim Sejmiku Kulturalnym w Szydłowcu /1980/
przygotowując jednocześnie ekspozycję o działalności naszego Towarzystwa w ramach pokazu wojewódzkiego.
7.- W wyniku dokonywanego stale przeglądu stanu zachowania zabytków w Warce i okolicy’ także cmentarnych nagrobków postulowano podjęcie natychmiastowych prac konserwatorskich
przy dworku przy ul. Długiej czy kapliczce w Grabowie, M.in. dzięki zabiegom Towarzystwa /na wniosek A. Gajewskiego/, doszło do” ekshumacji zwłok znanego muzyka i kompozytora z
XiX w, Freyera.
8. Organizowano konkursy :dla młodzieży /”Co wiesz o Warce”/ i konkurs na najstarszą fotografię dotyczącą miasta /ludzie, architektura, organizacje społeczne/ -ten ostatni nie przyniósł
efektu.
9. Nawiązano liczne kontakty z organizacjami i sympatykami naszego miasta w USA„
W polonijnym Kalendarzu Związkowym /1980r/ opublikowano materiał- propagujący Warkę i jej zabytki.
lO. Nawiązano kontakt z kapitanem i załogą statku „Pułaski”, delegacja Towarzystwa udała się na uroczystość wodowania statku w Gdyni /I981r$ dostarczając zało¬dze upominki i materiały propagandowe.
III. Działalność finansowa
1. Na zasoby finansowe Towarzystwa Miłośników m. Warki składały się wpływy ze składek członkowskich, dotacje oraz wpływy ze zbiórki ze skarbonki,
2. Otwarto konto walutowe w Banku Pekao, które zasiliły dary z USA przekazane za pośrednictwem Muzeum oraz wpływy ze skarbonki.
Należy dodać, że w minionym okresie sprawozdawczym następujący działacze Towarzystwa zostali wyróżnieni odznaczeniami, dyplomami i nagrodami:
1979 - Jerzy Cybulski odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”
1980 - Andrzej Jasiński - List Gratulacyjny Wojewody Radomskiego
1980 - Aleksander Gajewski - List Gratulacyjny Wojewody Radomskiego
1981 - Aleksander Gajewski - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki
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Stan
wojenny w Polsce
w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Rankiem 13 grudnia w państwowej telewizji zamiast

lubianego przez dzieci „Teleranka” pojawił się Wojciech Jaruzelski i ogłosił powołanie
WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego).
Na podstawie uprawnień WRON-u zostały ograniczone niektóre z praw
obywatelskich, m.in.:
-internowano ok. 7 tys. członków Solidarności,
związków i stowarzyszeń działających
niezależnie od władz;
-ograniczono działalność związków i stowarzyszeń;
-wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się i godzinę policyjną
od 22.00 do 6.00;
-zakazano organizowania jakichkolwiek strajków i manifestacji;
-zmilitaryzowano zakłady pracy;
-zablokowano połączenia telefoniczne;

LATA 1989-1993
Sprawozdanie

z działalności Towarzystwa Miłośników miasta Warki za lata 1989- 1993.
W minionej kadencji odbyło się łącznie 16 zebrań, w tym 3 zebrania ogólne i 13 zebrań
Zarządu w poszerzonym składzie. I tak:
w; roku 1989- 1 zebranie - Zarządu - 12 grudnia
w roku 1990 - 3 zebrania Zarządu / 26 stycznia, 20 maja i17 czerwca/ oraz zebranie
delegatów -.5 grudnia
w roku 1991 - 4 zebrania Zarządu / 15 stycznia, 16 kwietnia, 17 czerwca, 18 grudnia/
w roku 1992 - 2zebrania- Zarządu / 9 stycznia i 14 maja/, zebranie delegatów - 1
października
w roku 1993 - 3 zebrania Zarządu / 12 stycznia, 7 czerwca, 26 listopada/ 1 walne
zgromadzenie - 14 grudnia.
W stosunku do ubiegłych i minionej kadencji należy stwierdzić znaczny regres w działalności Towarzystwa, Przyczyn jest kilka, a wśród nich należy wymienić: ogólny brak
inicjatywy społecznej na polu kulturalnym, instytucjonalizacja poczynań w sferze społeczno--kulturalnej i kurczenie się tym samym sfery oddziaływania. Podobne zjawiska są
charakterystyczne dla większości środowisk małomiejskich i wiejskich. Towarzyszy temu
niestety brak poparcia ze strony władz rozumiany przez działaczy jako swojego rodzaju
brak zaufania i obojętność oraz nie liczenie sie z autorytetem społecznego działacza kulturalnego.
Finansowe możliwości naszej organizacji są właściwie żadne: dotychczasowe składki
będące podstawą zasobów finansowych nie pozwalają na kontynuowanie działalności wydawniczej czy realizacja plenerów malarskich, konkursów i wystaw.
W tej sytuacji działalność- organizacji skupiła się wokół gromadzenia źródeł histo-
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-zdelegalizowano Solidarność.
Oficjalnie stan wojenny wprowadzono z powodu pogarszającej sie sytuacji gospodarczej w kraju (półki w polskich sklepach były puste) oraz zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego wobec zbliżającej sie zimy.
Za najważniejszy argument uznano groźbę interwencji zbrojnej przez pozostałe państwa Układu Warszawskiego, jednak w dniu wprowadzenia stanu wojennego nie zanotowano żadnych ruchów wojsk radzieckich. Prawdziwym celem wojskowej akcji była
likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 1980 roku przez „Solidarność”.
W okresie trwania stanu wojennego niektórzy robotnicy próbowali strajkować, jednak
zostawały w szybkim tępie rozgramiane przez oddziały ZOMO. Do takich robotników należeli pracownicy w kopalni „Wujek”. Zastrzelono tam 9 górników, a 21 zostało pannych.
17 grudnia podczas solidarnościowych procesów w Gdańsku zginęła jedna osoba, a dwie
zostały ranne. Zamordowany został również ks. Jerzy Popiełuszko, gdzyż był związany z
Solidarnością i otwarcie krytykował komunistyczne władze na odprawianych przez niego
mszach w Warszawie (tzw. Msze za Ojczyznę).
Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983r. Jednak iż zniesiono sam stan wojenny, to w
jego mocy pozostało antydemokratyczne ustawodawstwo.
rycznych i archiwalnych do dziejów ziemi wareckiej, jak fotografie, wycinki prasowe ,
wspomnienia najstarszych mieszkańców Warki, dokumenty historyczne. Niektóre z . materiałów regionalnych opublikowano w prasie- lokalnej "Słowie Ludu", „Życiu Radomskim" , "Dzienniku Radomskim" oraz w kilkunastu audycjach radiowych. Towarzystwo
przyczyniło się w dużym stopniu do upowszechniania wiedzy o okresie II wojny światowej
na terenie Warki i okolic . Maszynopis pracy dowódcy AK z naszego terenu - Józefa
Ruszkowskiego został przekazany do- wszystkich bibliotek publicznych i szkolnych na
naszym terenie
Występowaliśmy kilkakrotnie w sprawach związanych z zagrożeniem ekologicznym
regionu Warki. I tak np. Towarzystwo interweniowało w sprawie zachowania i utrzymania
zieleni ochronnej w dzielnicy Winiary / np Turystyczne- Słoneczna/, wyeliminowanie z
terenu Winiar: proponowanych inwestycji przemysłowych, grożących zachwianiem równowagi zasobów wód gruntowych i niekorzystnym zmianom czynników atmosferycznych.
Towarzystwo podtrzymuje dotychczasowe kontakty i 'współprace z organizacjami z
kraju i zagranicy- Radomskim Towarzystwem Naukowy. Mazowieckim Towarzystwem
Kultury w Warszawie, Polonus Philatelic Socięty w Chicago.
Na działalność Towarzystwa rzutuje niekorzystnie znaczny ubytek składu członkowskiego w minionej kadencji. I tak np w ubiegłej kadencji /1984-1989/ Towarzystwo składało sie z 54 członków w latach 1989-1993 pozostało 38 osób, 11 osób nie żyje, 5
zmieniło miejsca zamieszkania - wyprowadzili się poza teren Warki. Szczególnie bolesną
stratą była śmierć jednego z założycieli Towarzystwa - .Aleksandra Gajewskiego. Równie bolesną stratą była nagła śmierć Aleksandra Szymańskiego - inicjatora i Realizatora
wielu cennych poczynań naszej organizacji.
W minionym okresie organizacja nasza uczestniczyła - jak w poprzednich latach - w
przygotowaniu i obchodach uroczystości i rocznic y śmierci patrona organizacji – Kazimierza Pułaskiego / 11 paź¬dziernika / i Nocy Listopadowej / 29 listopada/ oraz Powstania
Styczniowego.

Sprawozdanie

z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Warki za lata 1994-1996.
W minionej kadencji odbyło się 12 zebrań, w tym 3 zebrania ogólne i 10 zebrań Zarządu Towarzystwa.
- Rok 1994 ( 1 zebranie ogólne - 2 maja i 3 zebrania 2arządu( 9 czerwca, 22 sierpnia
i 7 października).
- Rok 1995, 1 zebranie ogólne- 20 grudnia i 4 zebrania Zarządu ( 5 stycznia, , 3 maja,
22 sierpnia i 3 października),
- Rok 1996, 1 zebranie ogólne - 22 grudnia i 3 zebrania Zarządu ( 12 kwietnia, 17 maja
i 4 października.
W minionej kadencji działalność Towarzystwa skupiła się( podobnie jak poprzednio)
wokół gromadzenia źródeł historycznych i archiwalnych do dziejów ziemi wareckiej.
Są to głównie fotografie, listy, dokumenty, wycinki prasowe. Pozytywnie układająca
się współpraca z miejsko-gminną organizacją / Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej pozwoliła na upowszechnienie wiedzy o okresie II wojny światowej na terenie
Warki i okolic ( np. spotkanie z Andrzejem Krzysztofem Kunertem w dniu 12 kwietnia
1996 r.).
Towarzystwo podtrzymuje dotychczasowe kontakty i współpracę z organizacjeami w
kraju i zagranicą( Mazowieckie Towarzystwo Kultury, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Polonus Philatelistic Society, Komitet Odnowy Pomnika K. Pułaskiego w Savannah).
Członkowie Towarzystwa aktywnie włączyli się w poszukiwania dokumentów i pamiątek po rodzinie Pułaskich, co może pozwolić na ustalenie nowych danych z biografii
Kazimierza Pułaskiego.
W minionym okresie członkowie naszej organizacji uczestniczyli - jak w poprzednich
latach - w przygotowaniu i obchodach uroczystości i rocznic: rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego (11 października), Nocy Listopadowej ( 29 listopada), Powstania Styczniowego ( 22 stycznia) oraz 100 rocznicy śmierci Władysława Matlakowskiego.

LATA 1994-1996
Niewątpliwym osiągnięciem Towarzystwa Miłośników Miasta Warki i Muzeum im.
K. Pułaskiego jest konsekwentne kontynuowanie akcji upowszechniania współczesnej
sztuki polskiej ( wystawy, plenery). W minionej kadencji oprócz kilku wystaw sztuki
współczesnej - indywidualnych i zbiorowych, udało się zorganizować 2 plenery interdyscyplinarne: w czerwcu 1994 r. i w maju 1996 i Plener z 1994 r. posiada kilkudziesięciostronicowy ka- talog. Każdy z artystów ma obowiązek pozostawić w darze 1-2 prace. W ten sposób wzbogacają się zbiory działu regionalnego Muzeum im. Kazimierza
Pułaskiego.
Towarzystwo występowało kilkakrotnie w sprawach związanych z ekologiczną sytuacją rejonu Warki. I tak np. Towarzystwo interweniowało w sprawie zachowania strefy
ochronnej zabytkowego parku na Winiarach.
Organizacja nasza przystąpiła do przygotowania (wspólnie z Radomskim Towarzystwem Naukowym) Krajowego Sejmiku Towarzystw Regionalnych, który ma odbyć się
w 1997 r.. W Warce obradować będzie jedna z komisji w/w sejmiku.
Udało się również ( przy współpracy ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym) zorganizować nieodpłatnie kilka koncertów dla społeczeństwa Warki.
W minionym okresie odeszło z organizacji ( zmiana miejsca zamieszkania bądź zgon
kilku członków naszej organizacji ( m.in. 22 lipca zmarł honorom członek Towarzystwa
p. Edward Różański z Chicago. W Gazecie Wyborczej ( wydanie ogólnopolskie) został
zamieszczony stosowny nekrolog.
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Na terenie parku górnego zachowały się ślady dawnych alei spacerowych, a także szczątki fundamentów
romantycznej altany powstałej w XIX
w. Fragment kolumnady altany istniał
tu do 1968 r. Ze względu na stan techniczny popadł w ruinę.
W 1999 r. romantyczna kolumnada
została odbudowana na podstawie zachowanych archiwalnych planów.
W centralnym punkcie górnego
parku znajduje się pomnik Kazimierza Pułaskiego, wystawiony w 200-ną
rocznicę śmierci Bohatera, odsłonięty
13 października 1979 r. Autorem projektu pomnika jest warszawski rzeźbiarz Kazimierz Danilewicz. Pomnik
wykonany jest z brązu, na cokole z
czerwonego piaskowca, ma 5 metrów
wysokości i waży 3 tony.
		

żródło: Muzeum
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ROK

1998

Z KALENDARIUM TOWARZYSTWA ...
W roku 1998 ukazał się pierwszy nr miesięcznika „Echo Warki”, który jest zarejestrowany w Bibliotece Narodowej
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LATA 2000-2001
Z KALENDARIUM TOWARZYSTWA ...
PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Miłośników miasta Warki
imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
w dniu 6 lutego 2001 roku

W roku 2001 Sąd Okręgowy w Radomiu przekazał akta Towarzystwa
MMWarki do Sądu Rejonowego w Warszawie do Wydz. Gospodarczego
– Krajowego Rejestru Sądowego gdzie Towarzystwo zostało wpisane za
nowym numerem
KRS – 0000025741.
Jako osoba zakładająca organizację w wypisie wymieniony jest Tadeusz Kulawik.
Zarząd składał się z 11 osób - Prezesa Anny Kornatek, dwóch wiceprezesów – Krystyny Budzianowskiej i Stefana Andrzeja Wojakowskiego, sekretarza – Krystyny Pączek, skarbnika – Ewy Bajorńskiej i sześciu
członków Zarządu. Komisji Rewizyjnej przewodniczyła Teresa Wanda
Korcz.

Walne zgromadzenie członków Towarzystwa, rozpoczęło się w dniu 6 lutego 2001 roku o godzinie 17 (w drugim terminie). Obecnych było 21 osób na zaproszonych 37. Zebranie otworzyła prezes Towarzystwa Anna Kornatek. Witając zebranych zaproponowała następujący porządek obrad:
1. wybór przewodniczącego obrad,
2. sprawozdanie z działalności Towarzystwa w minionej kadencji,
3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
4. dyskusja,
5. wybory do władz Towarzystwa,
6. wolne wnioski.
x
Ad. 1) Przewodniczącym obrad został wybrany
jednogłośnie Władysław Gwardys, który poprowadził dalszą część zebrania.
Ad. 2) Sprawozdanie z działalności Towarzystwa
w minionej kadencji przedstawiła prezes mgr A.
Korn atek.
Za szczególne osiągnięcie w minionej kadencji
należy uznać działalność wydawniczą organizacji w tym wydawanie od 3 maja 1998 roku miesięcznika społeczno-kulturalnego „Echo Warki". Periodyk
cieszy się dużym uznaniem w środowisku - należy
sądzić, że posiada około 3000 tyś. stałych czytelników. Udostępniany jest również w internecie.
W październiku ubiegłego roku wydano także pamiętniki ks. Pawła Heintscha, księdza z pobliskiej
Ostrołęki. Towarzystwo odbudowało ze składek
społecznych XIX wieczną romantyczną kolumnadę
w parku na Winiarach oraz kapliczkę „Na Trzecie
Tysiąclecie" Do niewątpliwych osiągnięć należą wystawy i plenery malarskie. Na wniosek Towarzystwa
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał stypendia twórcze dwom uczestnikom wareckich plenerów: Hannie Oknińskiej - Wiśniewskiej i
Ottonowi Grynkiewiczowi.
Nowym kierunkiem w działalności organizacji
są wyjazdy na Kresy (Litwa, Białoruś, Ukraina),
dzięki którym zbierany jest materiał historyczny
i faktograficzny do historycznych miejscowości,
związanych z dziejami naszego narodu. Wyjazdy
połączone są z dostarczaniem pomocy charytatywnej dla polskich rodzin na Kresach.
Rozpoczęto również prace przygotowawcze do
wydania drukiem „Dziejów Warki" - monografii
historycznej miasta i okolic. Z inicjatywy organizacji nadano kilkanaście nazw nowym ulicom Warki;
są one związane z ludźmi zasłużonymi dla naszego
miasta i ważniejszymi wydarzeniami historycznymi.
Ad. 3) Sprawozdanie finansowe dotyczące działalności Towarzystwa w poprzedniej kadencji złożyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani Wanda
Korcz.
Przewodnicząca dokonała kontroli stanu finansów i dokumentacji udostępnionej przez skarbnika Towarzystwa, p. Andrzeja Jasińskiego. Kontrolą objęto: raporty kasowe za lata 1997-2000, wyciągi bankowe z
tego okresu oraz ewidencję składek członkowskich. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2000 r. wynosi 938 zł 20 gr. Komisja zaleciła zaktualizowanie listy członków Towarzystwa i wyegzekwowanie składek zaległych. Należy skreślić członków nieżyjących i nie opłacających składki od wielu lat. [………]
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SPRAWOZDANIE Zarządu
za okres działalności od 15 września 2004r.
1. Po raz pierwszy nasza delegacja wzięła udział w uroczystościach październikowych W rocznicę śmierci
gen. K. Pułaskiego - nie będąc współorganizatorem uroczystości.
2. Po długich przygotowaniach i przesłanej korespondencji do Rady Powiatu w Grójcu Mającej na celu zapobieżenie likwidacji Muzeum Historii Warki -jednoznacznie przyczyniliśmy się do zmiany stanowiska władz
Warki, które po raz pierwszy zgodziły się na pozostawienie go w dworku na Długiej.
- Nasze propozycje polegały na tym, że Dworek na Długiej pozostanie nadal własnością Starostwa, a nasze
Towarzystwo - zgodnie z ustawą z 2003r, o ochronie zabytków - wzięło by we władanie jako SPOŁECZNY
OPIEKUN ZABYTKU z prawem otrzymania na remont nawet 100% dotacji – oczywiście - za zgodą i pod
kontrolą Starostwa.
Wniosek Rady Miejskiej proponował notarialne przekazanie zabytkowego dworku notarialnie władzom
Warki z zapewnieniem, że Muzeum Historii Warki będzie miało swą siedzibę, a oprócz niego również sala
ślubów i sala bankietowa w piwnicy. Władze Warki przeznaczyły w tegorocznym budżecie na remont dworku
184 tyś. zł. Remont budynku ma być ukończony do 20 10. 2006r.
Rada Powiatu uchwałą z dnia 29 listopada 2003r. przekazała władzom Warki całą Nieruchomość jednocześnie zastrzegając jednoznacznie pozostawienie Muzeum w Dworku, Jak sądzę treść uchwały państwo znacie,
ponieważ jest opublikowane w Echu Nr. 2. NIEDŁUGO MINIE TRZY MIESIĄCE OD DNIA UCHWAŁY A
UMOWA NOTARIALNA NIE ZOSTAŁA PODPISANA.
3.W dniu 9. listopada 2004r. uzyskaliśmy rejestrację NOWEGO ECHA WARKI. Ukazały się dwa numery
trzeci przygotowany do druku. Dziś oczekujemy oceny Tych pierwszych numerów od państwa.
4. W grudniu ubiegłego roku dwóch członków Zarządu wzięło udział w sesji Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2005. Przedstawiony został problem braku perspektywy uzyskiwania funduszy z
Unii Europejskiej np. SAPARD.
5. W dniu 14 stycznia br. z naszej inicjatywy burmistrz przyjął trzech członków Zarządu. Przedstawione
zostały następujące problemy:
rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego, który jest postawiony na gruncie niestabilnym, tzw. Kurzawce i
dalsza rozbudowa jest możliwa ale tylko na filarach. Burmistrz potwierdził ten stan rzeczy i przyznał, że nowy
budynek stanie na filarach, chociaż wie, że to podraża koszty polityka personalna - zwalnianie pracowników
z Warki, przyjmowanie z poza naszego miasta, wspomożenia naszej organizacji finansowo na równi z innymi
organizacjami działającymi w Warce. -

Dworek przy ulicy Długiej - 1953 rok

Sprawozdanie
Z działalności Towarzystwa
Miłośników Miasta Warki
za lata 2007-2011
Założeniem zasadniczym naszej działalności było uczestniczenie w życiu społecznym poprzez uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach
dotyczących naszego miasta i gminy. Na bieżąco staraliśmy się komentować pomysły władz miasta i przedstawiać nasze własne wizje dotyczące
rozbudowy i modernizacji miasta i gminy. Ostra i jednocześnie rzetelna
ocena rzeczywistości, niestety, nie była ze zrozumieniem i tolerancją postrzegana przez ówczesne władze miasta.
Wiele opracowań, artykułów i polemik poświęcone było historycznym
i kulturalnym wydarzeniom związanym z naszym miastem. Udokumentowaliśmy wiele wydarzeniem upamiętniających historyczne obchody ważnych rocznic i wydarzeń kulturalnych.
By być słyszalnym i mieć możliwość docierania do mieszkańców z informacją, poglądami, móc przekonywać i argumentować różne punkty widzenia naszej teraźniejszości koniecznym było mieć narzędzie, które by
nam to umożliwiało.
Z dużym wysiłkiem i poświeceniem prowadziliśmy działalność wydawniczą. W całej kadencji 2007-2011 wydawany był miesięcznik Nowe
Echo Warki. W skład zespołu redakcyjnego weszły następujące osoby :
redaktor naczelny Maciej Dobrzyński, z-ca red. naczelnego Zbigniew Kwiczak i w skład zespołu red. wchodziły ( w różnych okresach czasu) Marek
Skowroński, Daniel Dąbrowski, Mariola Rękawik, Agnieszka Kalisz i w
ostatnim okresie działalności ( dwa numery) Malwina Kałuża i Krzysztof
Bieńkowski.
W latach 2007-2011 wydaliśmy 31 numerów Nowego Echa Warki i kilka numerów specjalnych m/innymi numer poświęcony Katastrofie Smoleńskiej.
Wśród osób najbardziej zaangażowanych i w działalność TMMW należy wymienić Zbigniwa Kwiczaka, Krystynę Pączek, Witolda Majewskiego. Z gazetą Nowe Echo Warki współpracowali, Marek Skowroński,
Agnieszka Kalisz, Mariola Rękawik, Daniel Dąbrowski, Malwina Kałuża,
Krzysztof Bieńkowski.
Finansowa działalność Towarzystwa opierała się na dobrowolnych darowiznach i w krótkim okresie czasu (trzy numery NEW) dofinansowanie ze
Starostwa Powiatowego w Grójcu. Szczegółowe sprawozdanie finansowe
przedstawione zostało przez Panią Krystynę Pączek skarbnik TMMW. (...)

LATA 2007-2011

16

nowe echo Warki

LATA 2002-2007

Z KALENDARIUM TOWARZYSTWA ...

W 2004 roku wybrano nowy Zarząd składający się z 9 członków – Prezesa Witolda Majewskiego, dwóch wiceprezesów Zbigniewa Kwiczaka i Macieja
Dobrzyńskiego, sekretarza – Teresa Pawelczyk, skarbnika – Krystyny Pączek. Komisji Rewizyjnej przewodniczyła Teresa Wanda Korcz.
Nadano tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa Miłośników miasta Warki długoletniej Prezes Pani Annie Kornatek.
Wobec trudności z wydawaniem „Echa Warki” uzyskano rejestrację nowego pisma pod tytułem „Nowe Echa Warki”
W roku 2005 na Walnym Zgromadzeniu ustalono nową wysokość składki członkowskiej na 24 zł rocznie. na Walne Zgromadzenie przyszło 17 osób.
Podjęto Uchwałę o zmianach w statucie i nowym jego opracowaniu – szczególnie; zmiana ilości członków Zarządu, zasady utraty członkowstwa, rozszerzenie zakresu działania Towarzystwa.
Do listopada 2007 r. ukazało się 21 numerów „Nowego Echa Warki”, Rejestr członków wskazuje, że należy do Towarzystwa 70 osób z czego w okresie 2004-2007
przybyło 10, ale biorących czynne udział w jego działalności jest kilkanaście, na Walne Zgromadzenie przyszło 16 osób.
Na Walnym Zgromadzeniu przyjęto nowy Statut i wybrano nowy Zarząd składający się z 5 członków: Prezes – Maciej Dobrzyński, Wiceprezes – Zbigniew Kwiczak,
Skarbnik – Krystyna Pączek, Sekretarz – Krystyna Sitkiewicz, Członek – Witold Majewski. Komisja Rewizyjna – składająca się z trzech osób: Przewodnicząca – Wanda Korcz, dwóch członków – Andrzej Jasiński i Mieczysław Kwiatkowski.
W okresie 2007-2011 wydano 31 numerów Nowego Echa Warki – redaktor naczelny Maciej Dobrzyński oraz z-ca red. Zbigniew Kwiczak, zespół redakcyjny tworzyli
Agnieszka Kalisz, Malwina Kałuża, Piotr Bieńkowski, Witold Majewski.
SPRAWOZDANIE
Zarządu Towarzystwa Miłośników miasta Warki im. Kazimierza Pułaskiego
za okres wrzesień 2004 - listopad 2007 r.
/wyjątki/
W kwietniu 2004 r. została przez władze powiatu zwolniona ze stanowiska dyrektor Muzeum Anna Kornatek. Okoliczności zwolnienia spowodowały, że zrezygnowała też z funkcji prezesa Towarzystwa Miłośników m.
Warki (...)
Nadal nie otrzymujemy od władz samorządowych żadnych funduszy chociaż prawo do tego samorząd zobowiązuje. Utrzymujemy się z naszych składek oraz wsparcia naszych sponsorów, za co im serdecznie dziękujemy.
W grudniu 2004 r. ukazał się pierwszy numer „NOWEGO ECHA WARKI” miesięcznika wydawanego jako
pismo niezależne z funduszy własnych i od sponsorów. Do dziś ukazało się 34 numery. Redaktorem naczelnym jest
Maciej Dobrzyński, który problemy z wydawaniem gazety zreferuje w dalszej części obrad.
W ciągu naszej kadencji braliśmy udział w okolicznościowych imprezach w Warce, poświęconych wydarzeniom
rocznicowym i historycznym.
Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w około 15 sesjach Rady Miejskiej i zabierali głos w zasadniczych sprawach dotyczących miasta i gminy. Dwukrotnie brali udział w sesjach Rady Powiatu.
ZASADNICZE PROBLEMY W DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
W naszej działalności duże znaczenie miały kwestie sporne z władzami miasta i niekiedy powiatu. Dotyczyły
one głównie stylu sprawowania władzy, poszanowania praw obywatelskich oraz różnic w widzeniu przebudowy
infrastruktury miasta. (...)Dotacje otrzymywane dotąd na wydawane przez nasze Towarzystwo wspólnie ze Starostwem Powiatowym ECHO WARKI, zostały wstrzymane. Starostwo odmówiło dalszej współpracy. W takiej
sytuacji podjęliśmy decyzję o wydawaniu niezależnego miesięcznika o zmienionym nieco tytule NOWE ECHO
WARKI. Ponieważ przepisy prawne zobowiązują samorządy do finansowego wsparcia lokalnych wydawnictw prasowych, w styczniu 2005 r. przedstawiliśmy sprawę burmistrzowi. Niestety, postawione przez burmistrza warunki,
by artykuły prasowe przed opublikowaniem były mu przekazane do ocenzurowania, były dla nas nie do przyjęcia.
Kolejna sprawa to zabytkowy dworek, w którym mieściło Muzeum Historii Warki. Budynek ten od kilku lat był
traktowany przez władze powiatu jako obiekt niczyj. Był przedmiotem targów między Starostwem i władzami Warki. Prawnie jako zabytek należał do Starostwa, ale nie remontowany powoli ulegał niszczeniu. W 2003 r. burmistrz
Zygmunt Pałczyński wystąpił z propozycją do władz powiatu o bezpłatne przejęcie dworku. Po wizji lokalnej ( z
udziałem starosty Władysława Piątkowskiego, dyrektora Anny Kornatek, przewodniczącej Rady Miejskiej Teresy
Knyzio, burmistrza Zygmunta Pałczyńskiego i przedstawicieli Towarzystwa Miłośników m. Warki) Starosta nie był
przekonany co do konieczności przekazania dworku władzom miasta. Zwłaszcza, że burmistrz nie chciał powiedzieć jakim celom będzie służył obiekt.(...)
Po zmianie starosty (stanowisko objął Mirosław Maliszewski) władze powiatu doszły do wniosku, że budżet
Starostwa nie jest w stanie finansować wydatków związanych z remontem i funkcjonowaniem Muzeum Historii
Warki i przychyliły się do wniosku burmistrza Z. Pałczyńskiego o bezpłatne przekazanie obiektu władzom Warki.
Na sesji Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2004 r. podjęta została uchwała dotycząca przekazania. Muszę nadmienić, że w tej sesji Rady Powiatu wzięła udział delegacja naszego Stowarzyszenia w osobach: Witold Majewski,
Krystyna Sitkiewicz i Zbigniew Kwiczak. Proponowaliśmy, by nam jako organizacji społecznej powierzyć opiekę
nad zabytkiem. Sądziliśmy, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, uda się zdobyć pieniądze na remont i prowadzenie tegoż muzeum. Zwyciężyła gmina bo zagwarantowała własne fundusze. Podjęta została uchwała z satysfakcjonującymi Towarzystwo warunkami ujętymi również w umowie notarialnej, którą podpisali: starosta Mirosław
Maliszewski, Tadeusz Kulawik - jako członek Zarządu powiatu oraz burmistrz Z. Pałczyński. Warunki zawarte w
umowie notarialnej to:
1. obowiązek wyremontowania budynku i zachowanie go jako siedziby Muzeum Historii Warki, którego otwarcie zostało wyznaczone na dzień 20 października 2006 r.
2. gmina nie może zmienić sposobu wykorzystania nieruchomości. Niedotrzymanie tych warunków powoduje
skutek w postaci odwołania darowizny.
Jak państwo wiecie - burmistrz, przy poparciu członków Zarządu powiatu zignorował podpisaną umowę - obowiązujący akt notarialny poświadczony podpisami. W październiku 2006 r. został otwarty „Dworek na Długiej” w
miejsce Muzeum Historii Warki.
Wczoraj odsłonięte pomnik naszego bohatera Piotra Wysockiego. Zgłosiliśmy swój akces do budowy pomnika
wpłacając 500 zł. Wzięliśmy udział w uroczystości jego odsłonięcia. Miejmy nadzieję, że wróci Muzeum Historii
Warki i nada mu się imię Piotra Wysockiego.(...)
Myślę, że Towarzystwo Miłośników Warki jest naszemu miastu potrzebne ale trzeba go zasilić mocnym młodym
oddechem.Dlatego dziś z tego miejsca, chcę serdecznie podziękować wszystkim za współpracę.
Warka, 30 listopada 2007r.
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Jako Towarzystwo Miłośników Miasta Warki, działając zgodnie ze statutem staralismy się zawsze zachować zdrowy rozsądek w sprawach dotyczących
działań dla dobra miasta. Dlatego też uznaliśmy, że zaproponowane przez Stowarzyszenie Warka XXI działania zmierzające do skrócenia kadencji Burmistrza Gizki poprzez rozpisanie referendum nie jest pomysłem dobrym.
Po pierwsze kosztuje gminę sporo pieniędzy a ponadto, nowy Burmistrz
jeszcze nie miał czasu wykazać się.
Wybory odbywały się przecież jesienia ubiegłego roku.
Większość z nas, uważała, że trzeba wesprzeć Burmistrza w połoeniu w jakim się znalazł. Stąd apel samego Burmistrza na pierwszej stronie naszej gazety.
Apel miał dotrzeć do co najmniej 5000 osób, ponieważ taki był nakład tego
numeru.
Warka stawała się jeszcze piękniejsza więc nie było powodów do narzekań.
No, może takie, że Burmistrz obiecał, że będzie spotykała się z mieszkańcami i
relacjonował realizację swoich obietnic a robił to albo nie dla wszystkich albo
w terminach nieznanych ogółowi. Takie skargi docierały do naszej redakcji ale
dlatego właśnie to my, w naszym Nowym Echu Warki umożliwialiśmy przekazywanie wieści prosto z ratusza...

		ROK 2012

		

Z KALENDARIUM TOWARZYSTWA ...
27-01-2012 -wybrano nowy Zarząd Towarzystwa składający się z 5 osób – Prezes –
Danuta Sadowska, wiceprezes – Piotr Bączek, Skarbnik – Grażyna Kijuc, Sekretarz
– Piotr Bieńkowski, Członek – Malwina Kałuża.
Komisja rewizyjna: - Przewodnicząca – Wanda Korcz, członkowie – Krystyna Pączek i Andrzej Jasiński.
Od grudnia 2012 roku Nowe Echo Warki redagowali:
Redaktor naczelny Danuta Sadowska, z-ca naczelnego redaktora Grażyna Kijuc,
sekretarz Piotr Bieńskowski, zespół redakcyjny, Waldemar Tereszkiewicz,
Malwina Kałuża, Zbigniew Kwiczak, Maciej Dobrzyński. W 2012 roku wydano pod nowym
kierownictwem redakcji grudniowy numer „Nowego Echa Warki”
i następne już
w roku 2013.
Na Walnym Zebraniu Czlonków Towarzystwa, wobec rezygnacji Piotra Bączka z
bycia członkiem Zarządu Towarzystwa , w jego miejsce w dniu 15.IV.2014 r powołany
został Andrzej Niemirski.
Od grudnia 2012 do chwili obecnej Nowe Echo Warki redagują:
Redaktor naczelny Danuta Sadowska, z-ca redaktora naczelnego Grażyna Kijuc,
sekretarz Piotr Bieńkowski, zespół redakcyjny: Waldemar Tereszkiewicz, Malwina Kałuża.

Z KALENDARIUM TOWARZYSTWA ...
Coraz częściej słyszy się w Polsce o naszej miejskiej Orkiestrze Moderato, która w 2012 roku w
Puławach podczas Międzynarodowego Przeglądu
Orkiestr Dętych została zauważona nie tylko przez
Jurorów ale również przez publiczność.
Jako świadek wydarzenia miałam niewatpliwą
przyjemność, że przyjechałam tutaj i widziałam to
całe pozytywne zamieszanie spowodowane przez
Moderato. Wszyscy , myśle czuliśmy dumę.
Styl muzyczny naszej Orkiestry odbiegał od pozostałych repertuarów i dodał festiwalowi fajnego,
świeżego brzmienia.
Porwało to inne Orkiestry do tańca i stworzyło
niesamowitą więź między zespołami.
To było czarujące.
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Cd. z NEW nr 1/2015 – II część
wystąpienie podczas uroczystości
11-stego listopada 2014 w Urzędzie
Gminy Magnuszew.

I jeszcze jedno przypomnienie.
25 stycznia 1975roku odbył się
w Krakowie opłatek, żyjącej jeszcze wówczas grupy Legionistów i
POW-iaków. Pięknie powiedział
wówczas zaproszony ksiądz, który przewodniczył tej uroczystości,
cytuję:
„Dobrze że się tu spotykamy,
dobrze że strzeżemy tych wszystkich śladów i tej rocznicy 6 sierpnia, tej drogiej sercu Polaka trumny Marszałka i tego postumentu na
dawnej granicy pod Michałowicami, którą niegdyś przekroczyły
pierwsze oddziały Wojska polskiego, zdecydowane by walczyć o niepodległość, dobrze że tego wszystkiego strzeżecie, pilnujcie bo to są
skarby narodu, to jest nasze wspólne dziedzictwo”. Kapłanem tym
był ówczesny arcybiskup – metropolita krakowski, Kardynał Karol Wojtyła.
Czy i jak dalece religijnym był
Piłsudski? Pisze Jego najlepszy
biograf, legionista , pułkownik i
minister Wacław Jędrzejewicz, cytuję : „Miał przez całe swe życie
wyraźny kult do Matki Boskiej
Ostrobramskiej, Jej wizerunek
wisiał zawsze nad Jego łóżkiem ,
gdy wybierał się w podróż służbową, czy na wypoczynek, obraz
Jej zawsze był przy nim (ofiarowany mu w Krakowie w sierpniu
1914 roku, gdy wyruszał na wojnę).”
Kardynał Kakowski bardzo
właściwie powiedział: „Piłsudski
to typowy Polak. Co do istnienia
Boga ma bardzo poważne wątpliwości, a jednocześnie do Matki
Boskiej bardzo gorące nabożeństwo”.
W tej sprawie charakterystyczny jest fakt złożenia wotum w po-

staci plakietki z napisem „Dzięki Ci
Matko za Wilno”, którą Marszałek
zawiesił przed Obliczem Matki
Boskiej Ostrobramskiej po zdobyciu Wilna w 1919 roku.
Cytuję
dalej
Wacława
Jędrzejewicza: „Lecz z biegiem
lat i inne myśli krążyły po głowie Piłsudskiego. Głowa Jego jest
pełna sprzeczności i zna wszystkie możliwości. Potrafi myśleć o
wszystkim pod różnymi kątami
widzenia i wszystko wyrozumieć.
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Józef Piłsudski
Umie także zdobyć się na najobiektywniejszą ocenę siebie i innych.
Bywał w sytuacjach, zdawało
się bez wyjścia. A przecież zawsze
jakiś przypadek, jakaś nieprzewidziana okoliczność przychodziła
Mu z pomocą. Taką była noc z 5 na
6 sierpnia 1920 r, którą tak wspominał Marszałek: „Wiedziałem
co robić i mogłem podjąć decyzję
...Bo Ręka Boża działa, prowadzi
mnie i osłania - Ręka Boża”. Tej
nocy Marszałek podjął ostateczną
decyzję co do miejsca rozegrania
bitwy warszawskiej i ostatecznie
sprecyzował plan polskiego uderzenia.
Zacytuję teraz list Józefa
Piłsudskiego do Sióstr Niepokalanek z Jarosławia z 1914 roku: „
Przewielebne Siostry ! Podarunkiem przysłanym mi od przewielebnych Sióstr ucieszony jestem
bardzo i dziękuję najserdeczniej za
pamięć. Szczególniej medalik sprawił mi wielką przyjemność, gdyż
na nim uwydatniony jest mój patron św. Józef i Patronka Polski”.
Wanda Dynowska wspominała,
że Piłsudski opowiadał jej o pierw-

szych latach konspiracji kiedy w
Wilnie drukował „Robotnika” i
socjalistyczną „bibułę”. Gdy musiał chwilowo opuścić drukarnię,
polecał ją opiece Matki Boskiej
Ostrobramskiej i był pewien, że
nic złego się nie stanie. Dalej wypowiada pani Dynowska zdanie:
„Mam wrażenie, że ze swą istotną,
głęboką, ale nie ortodoksyjną wiarą skrywał się”.
Podczas rozmowy z Wandą
Filipkowską - członkinią Drużyn
Strzeleckich w Krakowie w maju
1912 r. Piłsudski opowiadał: „Wie

Pani, że ja stary socjalista, gdy
mam podjąć ważną decyzję, to
przedtem modlę się do Matki Boskiej Ostrobramskiej”.
W dniu 25 sierpnia 1920 r.,
a więc tuż po przełomie Bitwy
Warszawskiej Marszałek Józef
Piłsudski ogłasza akt oddania
Polski Sercu Najświętszej Panny
Maryi, który cytuję:
„Jako Naczelnik Rzeczypospolitej Polskiej, Najwyższy Wódz
Wojska Polskiego imieniem własnym i całego Narodu składam
Tobie, Najświętsza Panno Maryjo, a przez Ciebie Bogu w Trójcy
Jedynemu najgorętsze dzięki za
wszystkie łaski wyświadczone
Narodowi Polskiemu w ciągu dziewięciu wieków, za wydźwignięcie
go z ciężkiej niewoli i za zwycięstwo Oręża Polskiego w ostatnich
walkach. Wdzięczni za Twoją
opiekę błagamy Cię o nią nadal,
my dzieci Twoje i poddani Twoi.
Bądźże nam jak dotąd dobrą Matką i łaskawą Królową, oddal od nas
grzechy i klęski, a przywróć nam
pożądany pokój. My wzajem
przyrzekamy, że według sił na-

szych starać się będziemy, by Naród nasz i Twój spełnił sumiennie
posłannictwo dane nam od Boga,
by też za Jego przyczyną kwitły
dobre obyczaje, ofiarna miłość
Ojczyzny, sprawiedliwość dla
wszystkich, troskliwość o poprawę
doli Narodu. Do tego niech nam
dopomoże Bóg. Ty zaś Najświętsza
Królowo, wstaw się za nami i wyproś nam błogosławieństwo Niebios. Amen.”
Nuncjusz kardynał Achille
Patti - późniejszy Pius XI pisał:

„Pamiętam, gdy byliśmy razem u
Marszałka Piłsudskiego w Wilnie,
byłem światkiem jak gorąco modlił
się Marszałek Piłsudski w Ostrej
Bramie przed Ołtarzem Matki Boskiej. Dał mi do poświęcenia dwa
obrazy Matki Bożej, ażeby później
powiesić Je nad łóżkami najdroższych istot, swoich córeczek.”
(...)
Jest rok 1927, drugi dzień lipca, Wilno. Wielki dzień koronacji
obrazu Matki Boskiej Łaskawej w
Ostrej Bramie. Leje ulewny deszcz.
Któryś z dostojników kościelnych
proponuje przenieść uroczystości
do Katedry Wileńskiej, ale ... czekają na decyzję Marszałka Józefa
Piłsudskiego - toż to jego ukochane
miasto. Chwile płyną, deszcz leje.
Wreszcie... przedstawiają propozycję... Nie, nie zgodził się! Stoi
przed Ostrą Bramą w ulewie .... Jeden z księży rozpościera nad nim
parasol, a on: „Schowaj, ksiądz ten
parasol! Kiedy koronują Królowę

ROK
Polski - można stać na deszczu!
Jestem u Matki Boskiej na ordynansach !” Srebrny medalik
z Matką Boską Ostrobramską
miał Józef Piłsudski ze sobą przez
całe życie. Miał go na Syberii, w
więzieniach rosyjskich i niemieckich, miał go 15.08.1920r. Z tym
medalikiem został pochowany na
Wawelu. Pod wizerunkiem Tej, do
której modlił się przez całe życie.
Biskup Kubina na akademii
w Częstochowie 12.02.1928r. poświęconej Ojcu Świętemu Piusowi
XI powiedział między innymi:
„Ojciec Święty ma do Marszałka
Piłsudskiego wielkie zaufanie. Jest
on przekonany, że Polska pod rządami Marszałka Piłsudskiego pozostanie na zawsze katolicka.”
Arcybiskup Józef Gawlina
wspomniał o wizycie w Belwederze
po powrocie z Watykanu: „Zauważyłem, że Piłsudski stoi i nieco się
męczy. Gdy go zapytałem dlaczego
nie zabrał miejsca, odpowiedział:
„Stoję dlatego bo ksiądz Biskup od
Ojca Świętego wraca i też nie zajął
miejsca”.
Po śmierci Józefa Piłsudskiego
Prymas Polski kardynał August
Hlond wydał w dniu 15.05.1935r.
oświadczenie, które brzmi: „W
przyszłą sobotę nastąpi złożenie w Grobach Królewskich na
Wawelu zwłok Marszałka Józefa
Piłsudskiego, który poza wielu
innemi zasługami zapisał się w
dziejach wskrzeszonej Polski jako
pogromca zbrojnego bolszewizmu,
co chciał podbić Polskę i wcielić ją
we wszechświatową Republikę Sowiecką. Zwycięstwami dni 15- tego
i 16-tego sierpnia 1920 roku stanął
Marszałek Piłsudski w szeregu
dziejowych obrońców wiary”.
Pod Jego dowództwem zwycięski czyn bohaterskiej armii
polskiej, zwany „Cudem nad Wisłą” osiągnął znaczenie Lepanta i
Wiednia. Za to należy się Józefowi
Piłsudskiemu wieczna wdzięczność nie tylko obywateli polskich
lecz całego chrześcijaństwa.”
W wielu środowiskach istnieje
opinia, że Piłsudski, jeśli chodzi o

wiarę, był postacią kontrowersyjną. Doskonale te wszystkie niuanse znał metropolita krakowski
kardynał Karol Wojtyła. Dlatego
13.08.1991r. podczas kolejnej pielgrzymki apostolskiej do Ojczyzny Jan Paweł II-gi zwracając się
do proboszcza na Wawelu księdza
Infułata Janusza Bieleńskiego,
powiedział: „Dzisiaj jako Papież
Polak chcę być w Krypcie Marszałka”. W ten oto sposób Ojciec
Święty przeciął wszelkie niepoważne, obraźliwe sądy na temat
religijności Marszałka.
Moi kochani, moi drodzy
przedstawiłem tylko kilka przykładów świadczących o głębokiej
religijności, wielkim kulcie Matki
Bożej Ostrobramskiej, ale także o
skromności i pokorze najwybitniejszego Polaka obok Jana Pawła II-go i Prymasa Tysiąclecia.
Czy ta charakterystyka ma
coś wspólnego ze współczesnymi
„wielkimi” osobistościami afi-

2014
szującymi się swoją religijnością,
noszeniem na ubraniach symboli
religijnych, wizerunków Matki Bożej? - myślę, że nie, ale jest to moje
osobiste doznanie. Tobie miły słuchaczu pozostawiam ten problem
do przemyślenia.

Dziękuję za uwagę.

Szanowni zebrani pozwólcie,
że na zakończenie zacytuję jedną
z wypowiedzi Marszałka, aktualną także w obecnej naszej rzeczywistości:
„...Martwi mnie tylko, że w
odrodzonym Państwie nie nastąpiło odrodzenie duszy narodu.
Nasz naród sprawdza się jedynie
w dziedzinie walki orężnej - walki z obcym. A gdy jest wolność i
swoboda to zaraz panoszą się szuje i łajdaki. Najgorsze jest to, że
między ludźmi politycznymi Polski wytworzyła się jakaś ściana
i mur złożony z dawnych uprzedzeń i porachunków. O, Polacy są
między sobą wrogami nieubłaganymi! Jakże inaczej było w naszej
Brygadzie, w Legionach. Marzenia o Polsce dawały nam siły, wierzyliśmy w świat polskiej wolności. Wówczas nie myśleliśmy, że
wolność może być wykorzystywana dla czyjejś doktryny, prywaty
czy złośliwości. Bo wolność nie
oznacza, że mnie wszystko wolno,
a tobie - nic. Wolność od nakazów
sumienia, od obowiązków obywatelskich wobec Państwa musi być
poskramiana. Śniliśmy o wolnej
Polsce .... l ten sen jeszcze trwa...
Obyśmy się z niego nie obudzili
zbyt późno...”
Osobiście odnoszę wrażenie,
że Polska nie jest wolna w prawidłowym rozumieniu tego pojęcia,
ale jest swawolna.
Jan Ch.Czachowski
wystąpienie podczas
uroczystości 11 listopada 2014
w Urzędzie Gminy Magnuszew
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Dokument Rady Przybocznej
Komisarza Miasta Warki z 1932 r.

Na łamach NEW przetoczyła się wymiana poglądów jak powinien nazywać się skwer zwany
zwyczajowo Ogrodem Saskim. Dzięki życzliwości mieszkańca Warki udało mi się dotrzeć do dokumentu znajdującego się w Archiwum Państwowym w Grodzisku Mazowieckim.
Jest to protokół z 9 posiedzenia Rady Przybocznej Komisarza miasta Warki z dnia 19 marca
1932 r. o nazwaniu ogrodu miejskiego imieniem
Józefa Piłsudskiego w dniu Jego imienin.
Towarzystwo Miłośników Miasta Warki
zwróciło się do Burmistrza Miasta Warki oraz
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Warce o przywrócenie nazwy nadanej w tamtych czasach.

Otrzymaliśmy odpowiedź, że
„Z uwagi na planowaną rewitalizację tzw.
„Ogrodu Saskiego” w ramach której mają być
przeprowadzone prace związane z odtworzeniem alejek, wymianą ławek i modernizacją
oświetlenia, sprawa nadania nazwy skweru zostanie rozpatrzona po zakończeniu tych prac”.
Cierpliwie poczekamy (...)
			
			
			

Danuta Sadowska
/NEW 3/4 2015/
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Żegnamy Ś.P. ANNĘ KORNATEK
20 września 2015 roku odeszła na
zawsze Anna Kornatek - wieloletnia
dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego i prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Warki, archeolog i muzealnik, regionalistka i społeczniczka, osoba
która na zawsze wpisała się w historię
Warki.
Urodziła się 29 października 1942 r.
w Lublinie, w domu Heleny z Rudnickich i Henryka Przewoźników. Tam też
ukończyła studia z archeologii Polski
na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej. W 1964 r. ukazała się drukiem
jej pierwsza publikacja – „Osada w
Krasiczynie, pow. Przemyśl.”
Z Warką związała ją nie tylko praca
zawodowa, ale nade wszystko rodzina, którą założyła wraz z Tadeuszem
Kornatkiem w 1965 r. W lipcu 1966 r.
rozpoczęła pracę w nowopowstającym
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego
w Warce pod kierunkiem pierwszego
dyrektora Olgierda Puciaty. Na stałe
została zatrudniona od stycznia 1967
r. jako asystent muzealny. Razem z Olgierdem Puciatą organizowała pierwszą ekspozycję stałą pałacu Pułaskich.
Szybko włączyła się do pracy społecznej, działając w Radzie Narodowej i Towarzystwie Miłośników Miasta Warki.
W latach 1969 - 2004 pełniła funkcje
najpierw wiceprezesa a następnie prezesa towarzystwa. Od 2004 r. piastowała tytuł Prezesa Honorowego. W 1974 r.
ukończyła kurs organizacji i zarządzania dla kadry kierowniczej muzealnictwa, zorganizowany przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki. Opracowała wówczas
„Założenia programowe Muzeum Emigracji Polskiej w Warce-Winiarach”. W
latach 70. opublikowała kilka znaczących dla historii Warki i regionu prac:
m.in. „Skarb z Krobowa pow. Grójec”,
„Pradzieje Warki i okolic”, „Rzemiosło
wareckie w XIV – XVIII wieku”, przewodnik „Warka i okolice”. Od 1 stycznia
1974 r. do 2 kwietnia 2004 r. zarządzała
wareckim muzeum, najpierw jako kierownik, potem dyrektor.
Od początku pracy zawodowej Anna
Kornatek publikowała artykuły w prasie lokalnej, wydawała katalogi wystaw,
opracowania na temat działalności muzeum i regionu. Zorganizowała szereg

wystaw czasowych: historycznych, literackich i plastycznych, wiele o tematyce
emigracyjnej. Organizowała sesje naukowe i popularno-naukowe, koncerty,
wieczory dyskusyjne, konkursy i lekcje
muzealne dla wareckiej młodzieży. Była
inicjatorką i organizatorem plenerów
dla artystów plastyków, które odbywały się w Warce od 1974 r. po 2000 rok.
Odbyła zagraniczne podróże służbowe
do Francji, Holandii i USA. W latach
1985-87 podjęła się remontu zabytkowego domu mieszczańskiego z I poł. XIX
w., przy ul. Długiej w Warce, w którym
następnie zorganizowała Muzeum Historii Warki – oddział Muzeum im. K.
Pułaskiego. W maju 1998 r. rozpoczęła
redakcję miesięcznika społeczno-kulturalnego „Echo Warki”, na łamach
którego publikowała artykuły dotyczące działalności muzeum, historii Warki
oraz życia kulturalnego i społecznego
miasta. Pod jej redakcją ukazało się 73
numery pisma (do 1 kwietnia 2004 r.)
Za pracę naukową i zasługi dla kultury w regionie warecko-grójeckim i
województwie radomskim otrzymała
wiele nagród i wyróżnień. M.in. w 1973
r. złotą odznakę „za zasługi dla woj.
warszawskiego”, a w 1978 r. „Zasłużony działacz kultury”. W roku 2005 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał jej za wieloletnią pracę w
muzealnictwie polskim Brązowy Medal
Gloria Artis.
Wareckiemu muzeum poświeciła
Anna Kornatek prawie całe swoje życie. Przepracowała tu 37 lat, a przez 30
lat była jego dyrektorem. Przeprowadziła muzeum przez meandry nowych
dziejów, przez stan wojenny i zmieniające się podziały administracyjne kraju. Kształtowała wizerunek instytucji
i miasta Warki wśród odwiedzających
Winiary Polaków i Amerykanów. Na
tych podwalinach możemy zbudować
nowe muzeum. Dziś Anna Kornatek zamyka za sobą drzwi ziemskiej wędrówki. My dziękujemy za jej pracę na rzecz
Muzeum, Warki, Powiatu Grójeckiego,
regionu i Polski.
Na zawsze pozostawiła wiele zapisanych kart historii Muzeum i Warki.

ROK 2015
Niech strofy ukochanego przez panią
Annę Kornatek poety ks. Pawła Heintcha,
będą naszą modlitwą i ostatnim pożegnaniem:

MODLITWA

Jestem. Pod mroźną kopułą
Czekam na boży przylot
I patrzę, jak czarne drzewa
Ku białej ciszy się chylą.
I drżę, jak gwiazdy nade mną,
Choć w uszach szumi mi cisza,
Bym Boga, gdy ku mnie podejdzie,
Cichszego od ciszy, usłyszał.
I piszę sczerniałą dłonią
na śniegu świetliste grypsy,
by je w przelocie porywał
siódmy anioł Apokalipsy.
Aniołami mnie nie przerażaj,
Słońcem mi pieśni rozjaśnij,
Dłoń mi podaj przez gwiazdy
I prawdą jasną radź mi.
Tyś mi dał światło, bym patrzył
I dzieło Twoje oglądał
A ja Cię wmodliłem w me pieśni
Płonące na horyzontach.
Ty jesteś nieśmiertelny.
Ja w proch rozsypię się niebu.
Pozwól mym słowom mijać
Dzwony mojego pogrzebu.
Niech idą za moją trumną
Zwartą, mocną kolumną.
Niech czyjeś usta,
Poza mną, poza nami,
Będą moimi ustami.
Spoczywaj w pokoju.
Pożegnanie Ś. P. Anny Kornatek
wygłoszone przez dyrektor Muzeum
Iwonę Stefaniak, w dniu pogrzebu
- 23 września 2015 roku ,
w kościele pw. Św. Mikołaja w Warce.

Z KALENDARIUM
TOWARZYSTWA ...
Smutno kończy się nasze wspomnienie o minionych 50 latach.
Rok 2015 szczególnie nas doświadczył.
Towarzystwo pożegnało nie tylko
ś.p. Annę Kornatek.
W bieżącym roku zmarli również
nasi członkowie, znajomi i wyjątkowo
zaangażowani społecznicy :
honorowy obywatel miasta Warki
- Dariusz Kossakowski,
wieloletnia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Wanda Korcz
oraz Darek Wrzesiński - m.in.
współzałożyciel
Klubu
Gazety
Polskiej w Warce.
Ponadto wiemy, że z powodów różnych, najczęściej zdrowotnych , nie
będą mogli z nami świętować niektórzy członkowie.
Życzymy sobie i swoim następcom
aby te dziwne czasy jakie nastały w
świecie i zaczynają przekraczać granice naszego Państwa wpłynęły pozytywnie na rozwój działalności Towarzystwa.
Choć w większości jesteśmy tradycjonalistami nie są nam obce najnowsze technologie komunikacji.
Obecny Zarząd ma koncepcję nowej startegii dla naszej organizacji,
która nadąża za duchem czasu w tym
również nowoczesnych technologii.
Zachęcamy mieszkańców i sympatyków naszego pięknego miasteczka
do członkostwa i zaangażowania w
działalność Towarzystwa.
Oby przyszło nam w żyć w coraz
lepszych czasach.
Grażyna Kijuc

Zarząd 1997r (9 osób)
1. Anna Kornatek
2.Krystyna Pączek
3.Andrzej Jasiński
4.Wanda Korcz

Funkcja
1. Prezes
2. Sekretarz
3. Skarbnik
4. Kom. Rewizyjna

1.Prezes
2. V-ce Prezes
3. Sekretarz
4.Skarbnik
5 Członek Zarządu
6. Kom. Rew. Przewod.
7. K.R. Z-ca Przewod.
8. Sekretarz

1. Maciej Dobrzyński
2. Zbigniew Kwiczak
3. Krystyna Sitkiewicz
4. Krystyna Pączek
5. Witold Majewski
6. Wanda Korcz
7. Andrzej Jasiński
8. Mieczysław Kwiatkowski

Zarząd 2007r (5 osób)

Zarząd 1983r (13 osób)
1.Anna Kornatek
2.Marianna Winiarska
3.Andrzej Jasiński
4.Janina Radzewicz-Tunicka

Funkcja
1.Prezes
2.Sekretarz
3.Skarbnik
4.Kom. Rewizyjna

Funkcja

Zarząd 1965r (12 osób)
1.Olgierd Puciata
2.Hanna Sęk
3.Władysław Gwardys
4.Antoni Gwara

Funkcja
1.Prezes
2.Sekretarz
3.Skarbnik
4.Kom. Rewizyjna

1.Danuta Sadowska
2. Piotr Bączek
3.Piotr Bieńkowski
4.Grażyna Kijuc
5. Malwina Kałuża
6. Wanda Korcz
7. Andrzej Jasiński
8. Krystyna Pączek

Zarząd 2012 r (5 osób)

Zarząd 2001 (9 osób)
1. Anna Kornatek
2. Krystyna Pączek
3. Ewa Bajoryńska
4. Wanda Korcz

Zarząd 1989r (12 osób)
1. Anna Kornatek
2.Marianna Winiarska
3.Andrzej Jasiński
4.Janina Radzewicz-Tunicka

Zarząd 1970r (10 osób)
1.Aleksander Gajewski
2.Jerzy Sławek
3.Jerzy Cybulski
4.Janina Radzewicz-Tunicka

1. Danuta Sadowska
2. Andrzej Niemirski
3. Piotr Bieńkowski
4. Grażyna Kijuc
5. Malwina Kałuża
6. Wanda Korcz
7. Andrzej Jasiński
8. Krystyna Pączek

Zarząd 2014 r (5 osób)

Zarząd 2004 (9 osób)
1.Witold Majewski
2.Teresa Pawelczyk
3. Krystyna Pączek
4. Wanda Korcz

Zarząd 1993r (12 osób)
1.Anna Kornatek
2.Hanna Sęk
3.Andrzej Jasiński
4.Wanda Korcz-

Zarząd 1976r (9 osób)
1.Anna Kornatek
2.Danuta Gabler
3.Andrzej Jasiński
4.Janina Radzewicz-Tunicka

Zarządy Towarzystwa Miłośników Miasta Warki na przestrzeni lat na podstawie posiadanej dokumentacji
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