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MAMY NIEPODLEGŁĄ
Dwudziesty wiek zastał Warkę w
zaborze carskim. Miasto bez większych perspektyw rozwojowych, trochę zaniedbane jak większość miast
i miasteczek mazowieckich. Rolnicy
uprawiali swoje pola i rozwijali hodowlę. Największe gospodarstwa
rolne należały do kolonistów niemieckich. Ludność żydowska prowadziła swój handel i świadczyła
drobne usługi. Istniało kilka warsztatów rzemieślniczych. Pozytywnym zjawiskiem w życiu gospodarczym była rozwijająca się Fabryka
Okuć Budowlanych Braci Lubert,
zlokalizowana tuż obok kościoła pofranciszkańskiego. Parafią kierował
ksiądz Marceli Ciemniewski, wyniesiony do godności prałata. Wspaniały kapłan, wielki społecznik i patriota. Służył swoim podopiecznym
pomocą. A biednych nie brakowało,
dużo ludzi utrzymywało się z sezonowej pracy najemnej. Na porządku
dziennym było żebractwo. Ksiądz
proboszcz interesował się historią
kraju i regionu, stosunkami społecznymi. Ostro krytykował powstający
ruch socjalistyczny. Przygotowywał się do napisania swojej książki
,, Dzieje Miasta Warki” (wydane w
1927 roku) i swojej gazety ,,Gawędy
Wieczorne”. Otaczał się młodzieżą,
był dla niej osiągalnym wzorem i
wychowawcą. Każdej soboty dorastający chłopcy i młodzieńcy biegli
wieczorem na plebanię, aby zachwycać się opowiadaniami Księdza i z
nim dyskutować. Tu mogli korzystać
z biblioteki i mimo bardzo niskiego
wykształcenia, chętnie zagłębiali się
w lekturze książek. Rosło nowe pokolenie, które wkrótce zaznaczyło
swoją obecność w społeczeństwie. W

mieście zaczęto tworzyć nowe zręby
świadomości społecznej i tworzono
takie wspólnoty jak kasa zapomogowo- pożyczkowa. Czasami po pięciu
latach służby wojskowej w carskiej
armii wracał mężczyzna i budził powszechną ciekawość. Dzielił się swoimi przeżyciami. Najciekawsze były
spostrzeżenia z kontyngentu azjatyckiego i trudy z wojny japońskiej.
Przyszedł rok 1914 i straszna
wojna światowa. Naprzeciw siebie
stanęły mocarstwa, które kiedyś
dokonały rozbioru Rzeczpospolitej. Zaborcy dokonali wcielenia do
swoich wojsk wszystkich zdolnych
do służby mężczyzn. Tragedią dla
Polaków był fakt, że stawali do walki
na froncie przeciwko sobie, w dwóch
różnych armiach. Oblicza się, że
w tej wojnie walczyło 1,7 mln żołnierzy polskich, z których 500 tys.
straciło życie, a 900 tys. zostało rannych. Wszystkie strony walczące w I
wojnie światowej straciły około 9,5
mln ludzi poległych lub zmarłych od
ran, rannych zostało 20 mln z czego
3,5 mln zostało kalekami.
Ważną rolę dla przyszłości Polski odegrały Legiony Polskie stworzone przez Józefa Piłsudskiego w
porozumieniu z Austro-Węgrami.
Historia Legionów i ich twórcy jest
dokładnie znana dzięki bogatej literaturze i powszechnemu szacunkowi dla Marszałka.
Przypomnę tylko, że w naszym
regionie miała miejsce operacja wojskowa, nazwana przez historyków
dęblińską. W trzeciej dekadzie października 1914 r. armie rosyjskie (4
i 9) zajęły pozycje na lewym brzegu
Wisły od Janowca, przez Zwoleń,
Augustów, Brzozę, Łękawice aż do

Warki, a naprzeciw nim stanęły 1 i 9
Armie austriackie.
W pobliżu miejscowości Zagożdżon (obecnie Pionki) znalazł się 1
pułk piechoty Legionów Polskich
dowodzony przez Józefa Piłsudskiego, ówczesnego komendanta pułku.
Legioniści w dniach 22-26 października odpierały szaleńcze ataki wojsk
carskich. Wyróżniły się oddziały
dowodzone przez mjr. Michała Żymierskiego, które 23 października
zajęły miejscowość Laski i utrzymały ją przez tydzień. Wspaniale
spisał się batalion dowodzony przez
mjr. Edwarda Rydza- Śmigłego, który walczył o las w Anielinie. Mimo
silnego ostrzału artyleryjskiego ,
ruszył ze swoimi chłopcami i w
walce na bagnety odrzucił wroga,
biorąc jednocześnie do niewoli 170
nieprzyjaciół oraz ich dowódcę. 26
października przyszedł rozkaz z dowództwa frontu o wycofaniu się.
Legiony Polskie pierwotnie skierowały się w kierunku Pilicy i doszły
na teren obecnej Gminy Warka naprzeciw Michałowa ( obecnie Budy
Michałowskie) i zmieniły kierunek
marszu, ponieważ po drugiej stronie
rzeki stały oddziały 5 Armii rosyjskiej.
O sytuacji w oddziałach legionowych po walkach pod Laskami Pisał
Sławoj Felicjan Sładkowski w swoim
Pamiętniku Polowym: ,, Rypaliśmy
po błocie, na deszczu i wichurze po
40 kilometrów dziennie, by zasnąć
snem kamiennym wieczorem, nieraz bez jedzenia”.
W walkach pod Laskami i Anielinem zginęło 212 legionistów, pochowanych w Żytkowicach, ...
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„WIEM, ŻE POLSKĄ MOŻNA
RZĄDZIĆ BEZ BATA”
J.Piłsudski

fot.jacilluch-flickr.com

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim
Państwu oraz Państwa bliskim, życzymy
głębokich duchowych przeżyć,
świąt radosnych i spokojnych.
Niech w te Święta w Państwa sercach
zagości pokój, radość i szczęście.
Niechaj maleńki Jezus Wam błogosławi
w każdym dniu Nowego Roku.
Z całego serca życzymy Państwu
spełnienia marzeń i wszystkiego
co najlepsze!
Zarząd TMMWarki i Redakcja NEW
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gdzie w 1933 r. postawiono pomnikmauzoleum żołnierzy 1 pp. Legionów
Polskich, natomiast w Laskach obok
szkoły ustawiono kamień pamiątkowy
w miejscu kwatery J. Piłsudskiego.
Już we wrześniu 1914 roku politycy Narodowej Demokracji na czele z
Romanem Dmowskim, ufni w obietnice cara zwrócili się do Rosjan o zgodę
na utworzenie samodzielnej polskiej
jednostki wojskowej. Uzgodniono, że
będzie to legion w składzie: batalion
piechoty, kompania karabinów maszynowych, kompania łączności, bateria
artylerii polowej, szwadron ułanów i
służby sanitarno- gospodarcze. Skład
osobowy to Polacy, ochotnicy, pod polskim dowództwem i własnym sztandarem. Uzbrojenie i wyżywienie miała dostarczyć armia rosyjska. Formowaniem
oddziału zajął się Witold Gorczyński
na terenie Brześca Litewskiego i Chełma. Zwrócono się o pomoc również do
Związku Sokołów Polskich w USA. W
ciągu pierwszego miesiąca zgłosiło się
350 ochotników. W grudniu 1914 r. I
Legion Polski został przeniesiony do
Puław i odtąd potocznie został nazwany Legionem Puławskim. Tu nastąpiła zmiana dowódcy. Został nim ppłk.
Antoni Reutt. Rosjanie zgodzili się, że
oddział nigdy nie będzie walczył z Legionami Polskimi walczącymi u boku
wojsk austriackich.
15 marca 1915 r. Legion w składzie
17 oficerów i 909 żołnierzy wyruszył na
front i zajął pozycję na południowy zachód od Końskich w pobliżu miejscowości Radoszyce, naprzeciwko oddziałów
2 Armii niemieckiej Generała Woyrscha. 2 maja 1915 roku na całym froncie
ruszyła wielka ofensywa wojsk austryjacko-niemieckich. Uderzyli Niemcy
również w rejonie Końskich, zdobyli
kolejno Kielce, Końskie, Szydłowiec,
Wierzbicę i kierowali się na Iłżę. Tu 19
maja w pobliżu wsi Pakosław napotkali na kontrofensywę rosyjskiej brygady
piechoty gen. Leśniewskiego, w składzie której walczył Legion Puławski.
Polacy zajęli stanowiska w rejonie folwarku Pakosław i mieli za zadanie atak
na pozycje niemieckie, którzy okopali
się na skraju lasu i ustawili kolczaste zapory. Atak rozpoczął się o godzinie 2100
, lecz polskie kompanie natknęły się na
bagna, po sforsowaniu których wyszły
na otwarte pole oświetlane łuną pożaru pobliskiej wsi Pomorzany. Pomimo
huraganowego ognia broni maszynowej
legioniści dotarli do zapór kolczastych
i przekroczyli je. W okopach doszło do
walki na bagnety. Przewaga sił nieprzyjaciela była znacząca i legioniści zostali
wyparci. Nastąpiły kolejne bezskuteczne ataki, a około godziny 400 rano nastąpił odwrót. W bitwie brało udział 493
żołnierzy, z których 42 poległo, rannych
było 60, a 11 żołnierzy zaginęło. Ciężko ranny został ppłk. Antoni Reutt i
przekazał dowództwo płk Janowi Rzadkowskiemu. Po bitwie pod Pakosławiem
Legion Puławski próbował nawiązać
kontakt z I Brygadą Legionów J. Piłsudskiego, która wtedy zajmowała pozycje
pod Konarami nad rzeką Koprzywnicą.
Rosjanie rozpoznali polskie zamiary i
udaremnili spisek.
Legion Puławski walczył jeszcze
pod Michałowem ( 16 VI), Władysławowem (17 VII) i Puławską Górą ( 22 VII),
a następnie przekroczył Wisłę i do połowy września walczył z Niemcami na
Lubelszczyźnie i Białostockiem.
Jak czytamy w ,,Dziejach Miasta
Warki” z początkiem wojny około 300
katolików z miejscowej parafii zostało
wcielone do wojska, niezależnie od ilości Żydów i wyznawców religii protestanckiej. Wojna zawsze niesie ze sobą
biedę, spekulacje, gwałtowny wzrost
cen, ale także różne formy grabieży
przez okupanta. Wiele rodzin zostało
bez ojca, którego zabrano na front, więc
powszechnym zjawiskiem stał się głód.
Ksiądz Marceli Ciemniewski powołał
komitet opieki nad rodzinami powołanych do wojska. Z pomocą komitetowi
pospieszyli właściciele okolicznych ma-
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jątków i dużych gospodarstw rolnych.
Pomocy Warce udzielił analogiczny
Komitet Obywatelski z Warszawy, więc
miejscowi społecznicy przyjęli nazwę
Miejskiego Komitetu Obywatelskiego
w Warce. Pomoc materialną udzielano
bez różnicy na narodowość i wyznanie
potrzebującego. Ale tak zwykle bywa,
że obdarowani bywają niezadowoleni i
wzniecają niepokoje. Bardzo negatywną rolę w życiu społeczności odgrywał
element żydowski. To oni windowali w
górę ceny podstawowych artykułów, bogacili się na kombinacjach finansowych.
Na przykład w pobliskim Magnuszewie
odmówili przyjmowania rubli ze złota,
więc okazyjnie skupowali je za niską
cenę papierowymi rublami.
Pod koniec pierwszej dekady 1914
po drugiej stronie Pilicy, pokazały się
pojedyncze grupy niemieckich żołnierzy. Miejscowi Kozacy chcieli ich odstraszyć i zaczęli strzelać z karabinów.
Wtedy na miasto zaczęły lecieć pociski
artyleryjskie, a przestraszeni Kozacy
uciekli ,,co koń wyskoczy”. Niemcy
przystąpili do budowy mostu ponto-

,, W początkach listopada 1918 r.
wieczorem rozległy się strzały karabinowe i młodzież warecka rozbroiła
żołnierzy niemieckich”. Nie podał ich
nazwisk, nawet nie napisał, że ta młodzież przez lata bywała u niego, aby
rozmawiać o Polsce. Następna wojna
światowa spowodowała, że zginęły
prawie wszystkie dokumenty dotyczące naszego miasta. Mam nadzieję, że
kiedyś historycy, może przygotowując
jubileusz 700-lecia praw miejskich,
natkną się na materiały źródłowe. Dorastając pytałem mojego Ojca, też Władysława, o wydarzenia z tamtych lat.
Unikał odpowiedzi, pewnie z troski o
mnie, ponieważ był to okres stalinizmu.
Wspomniał tylko, że tamtego listopadowego wieczoru, kilku chłopców zajęło
posterunki na zewnątrz budynku żandarmerii przy poszczególnych oknach.
Pięciu młodzieńców z jednym pistoletem w ręku wpadło do wnętrza budynku. Byli zaskoczeni. W olbrzymiej izbie
w jednym kącie siedziało kilku Niemców i o czymś rozmawiało, a na środku
stał kozioł zrobiony z kilku karabinów.

dotyczą, podlegają jurysdykcji i opiece
wojewodów. Zastanawiam się, czy Warecki Ratusz nie powinien zgłosić faktu
istnienia tego cmentarzyka Wojewodzie
Mazowieckiemu.
Niedługo mogliśmy cieszyć się odzyskaną wolnością. W 1919 roku musieliśmy przeciwstawić się zamiarom
bolszewików, którzy wybierali się na
zachód Europy, aby zanieść tam swoje
idee i porządki. Znów mężczyźni poszli do wojska, tym razem ochoczo i z
radością, by bronić swej Ojczyzny. W
momencie zagrożenia tysiące młodocianych ochotników, w tym młodzież akademicka i szkół średnich, niezależnie od
swojego statusu społecznego i poglądów
politycznych, szło aby bronić kraju.
O nastrojach w każdym domu i rodzinie świadczy fakt, jaki miał miejsce
w Warce. Dziesięcioletni wtedy chłopiec Aleksander Gajewski uzgodnił z
dwoma kolegami z klasy, że jutro nie
przyniosą do szkoły książek i zeszytów,
tylko większą ilość kanapek. Tak też
zrobili. Nazajutrz w trójkę udali się na
wędrówkę pieszo do Warszawy, aby tam

MAMY NIEPODLEGŁĄ

nowego i po nim wkroczyli do miasta.
Jako pierwszy szedł oddział piechoty,
a jego żołnierze mówili po polsku, co
znacznie uspokoiło mieszczan. Całą
noc przez miasto szło wojsko: piechota,
artyleria i wozy bojowe. W kilka dni
później nastąpił incydent. Do miasta
wpadło kilku Kozaków i zabiło oficera pruskiego jadącego na rowerze. W
kilka dni później do miasta wkroczyły
oddziały niemieckie, a ich sztab zajął
plebanię. Dowódcą oddziału był generał
Reisner, którego gospodarz parafii ocenił jako człowieka kulturalnego i przy-

zwoitego. W kilka dni Rosjanie wyparli
Niemców, a wycofujący się generał pożegnał domowników, u których przez
kilka dni był gościem.
Każda zmiana wojsk była wielkim
przeżyciem dla mieszkańców i niosła
kolejne zagrożenia. Wielu mieszczan
szukało schronienia w budynkach
klasztornych, więc w chwili wyjścia
Niemców, tylną straż stanowili Austriacy. Zdarzyło się tak, że w pewnym
momencie w klasztorze znaleźli się
żołnierze austryiaccy i rosyjscy. Znów
byliśmy w niewoli rosyjskiej, aż do połowy lipca 1915 roku. Wtedy Niemcy po
raz kolejny zajęli Warkę. Było słychać
ciągłą kanonadę artylerii, aż do chwili
gdy Niemcy radośnie obwieścili, że zdobyli Warszawę. Do końca wojny prowadzili swoją rabunkową gospodarkę. Na
mieszkańców nakładali coraz to nowe
kontrybucje i rekwirowali wszystko co
było potrzebne dla wojska i prowadzenia wojny.
Zabierali wszystkie płody rolne, a
więc zboże, ziemniaki, proso, a także
słomę i siano. Ofiarą ich pazerności padły także dzwony kościelne.
Aż przyszedł dzień 11 listopada
1918 roku. Daleko we Francji naczelny
wódz wojsk Ententy Gen. Ferdynand
Foch przyjął kapitulację Niemiec, a w
Warszawie Józef Piłsudski po powrocie
z Magdeburga przejął władzę wojskową, w kilka dni później również władzę
państwową.
O wydarzeniach w Warce ks. M.
Ciemniewski napisał:

Wezwali okupantów do poddania się, a
ci nie podjęli żadnej obrony. A nazajutrz
gromada załamanych żandarmów powędrowała w kierunku Warszawy, aby
szukać możliwości powrotu do swojego
kraju. Nie wiem co stało się z ich bronią
i komu ją przekazano. Dowiedziałem
się, że w tej grupie młodych ludzi był
Lucjan Kowalski, bracia Tadeusz i Leon
Korczakowie. To pewnie ten ostatni wystąpił w głównej roli, ponieważ nigdy
nie rozstawał się z pistoletem.
Każda wojna robi wielkie spustoszenie, pozostawia zgliszcza, ruiny,
pozostawia sieroty, rodziny bez ojców i
najbliższych, ból, rozpacz i kaleki. Ale
pozostawia również materialne znaki:
cmentarze i mogiły. Po tej wojnie te znaki miały szczególnie wysoki wymiar.
W pobliskim Grabowie pozostał
cmentarz wojenny, na którym pochowano poległych w czasie działań bojowych
w operacji dęblińskiej. Tu zgodnie spoczywają żołnierze Rosji, Niemiec i Austrii. Na żeliwnych tabliczkach można
odczytać daty zgonu 24 do 26 października 1914r. W dwa lata później można
było doliczyć się 99 mogił. Jak podaje
Starostwo Powiatowe w Kozienicach,
po wojnie jeszcze do 1939 r. w Grabowie w zbiorowych mogiłach pochowano szczątki żołnierzy z wielu miejscowości. W sumie ocenia się, że na tym
cmentarzu spoczywa 1500 żołnierzy
różnych armii. W różnych walkach na
zapiliczu było wielu rannych.
Niemcy swoich rannych przewozili
przez Warkę do wsi Piaseczno, gdzie w
szkole urządzili szpital wojskowy. Niektórzy tu umierali, więc chowano ich
na miejscu w pobliżu wiejskiego stawu.
Oddział Grobów Wojennych Komendy
Powiatowej w Grójcu ogrodził to miejsce i zbudował betonowy obelisk. Zmarły przed rokiem Marian Donica mieszkaniec Gośniewic opowiadał że podczas
jego nauki w szkole w Piasecznie, pani
nauczycielka przed każdym świętem
zmarłych, szła z młodzieżą, aby porządkować mogiły i zapalać świeczki. Mogił
tych miało być trzynaście. Czas zrobił
swoje, mogiły się rozpadły, a cały teren
został porośnięty różną dziką roślinnością, krzakami, chwastami, nie mówiąc
nic o naniesionych przez wiatr i człowieka śmieciach. Nie ma śladu ogrodzenia.
Dopiero Sławomir Gabler związany rodzinnie z ta wioską, w roku 2010
przygotowując się do organizacji 45
Turystycznego Zlotu ,, Kwitnących Jabłoni”, wraz z kilkoma przyjaciółmi z
Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego, za zgodą władz miejskich, uporządkował teren, oczyścił i
odnowił obelisk. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, groby i cmentarze wojenne niezależnie jakich wojsk

zgłosić się do wojska i bronić stolicy. Po
kilku kilometrach nastąpiło zmęczenie,
a głodny organizm zaczął upominać się
o jedzenie, więc usiedli pod przydrożną wierzbą i spożywali swoje ,, żelazne
porcje”. Pod wieczór zmęczeni dotarli
w rejon Czerska i wtedy Leszek (tak
go wołano w domu)zaproponował, aby
zanocować u jego kuzyna w tej miejscowości. Kandydaci na obrońców Warszawy zostali mile przyjęci, nakarmieni i
poszli spać. Po przeżyciach mijającego
dnia sen przyszedł natychmiast. Jakież
było zdziwienie, gdy rano obudził ich
Kazimierz Gajewski, ojciec Leszka.
Tak skończyło się marzenie o walce z
bolszewikami. Ale życie miało dopisać
młodym bohaterom dalsze sceny, w tym
rodzinne. Drugi z chłopców nazywał
się Kazimierz Sajnok i w kila lat później
poślubił siostrę Leszka.
A fala bolszewików parła na północy od strony Białorusi, a od południa od
strony Ukrainy. Te hordy nienawidzące
Polski i Polaków niszczyły po drodze
wszystko. Grabili dwory i kościoły, zabijali ludzi. Ze szczególną nienawiścią
odnosili się do właścicieli majątków
ziemskich, szlachty i ludzi wykształconych. Zostawiali za sobą zgliszcza i trupy ludzkie. Ustanawiali swoje władze.
W sierpniu 1920 r. podeszli pod Warszawę, wydawało się, że nie ma już ratunku. Wtedy za sprawą Józefa Piłsudskie-

go manewr oskrzydlający sprawił, że 15
sierpnia stał się ,, Cudem nad Wisłą”.
Rosjanie zaczęli się cofać. Dla Polaków
ten dzień to święto Najświętszej Maryi
Panny, ale także Dzień Wojska Polskiego. Nie wiemy ilu mieszkańców naszego
miasteczka wzięło udział w tamtej wojnie. Nie zachowały się żadne przekazy,
nie znajdzie my żadnych znamion na
nagrobkach starego cmentarza.
Tymczasem w Grabowie nad Pilicą
jest tablica memoratywna 17 mieszkańców poległych w tamtej wojnie, są
pamiątki przy kościołach w Promnie i
Jasieńcu, są ślady na cmentarzu w Chynowie. A przecież w Warce, w każdej
rodzinie ktoś walczył w 1920 r. Dziś
możnaby zapytać o to dawnych mieszkańców, na pewno pamiętają o czynach

swoich przodków. W mojej rodzinie brat
Mamy, Franciszek Buczek był ranny na
Wołyniu i zmarł w szpitalu w Łodzi,
tam pochowany w kwaterze wojskowej.
W latach 60 ubiegłego wieku rodzina na
cmentarzu w Magnuszewie postawiła
mu symboliczny pomnik nagrobny i do
dziś kultywuje Jego pamięć. Mój Ojciec
przebył całą kampanię, wraz ze swoim
koniem, jako dowódca drużyny artylerii
pułkowej.
Wrócił do cywila w stopniu plutonowego. W okresie międzywojennym
o tamtych działaniach wojennych starał
się kultywować pamięć Wiktor Krawczyk, kierownik szkoły powszechnej.
Sam był uczestnikiem tej wojny.
W swoim życiorysie napisał:
,, po dwóch miesiącach, jako członek P.O.W. dnia 12.11.1918r. wstąpiłem
do Warszawskiej Legii Akademickiej
(36 p.p.) i do dnia 21.1.1921r. pełniłem
służbę wojskową.” - A w opinii wydanej
przez Dowództwo Frontu Północnego
Oddział I kpt. Błażewicz napisał: ,, Plutonowy Krawczyk podczas całej swej
służby w Oddziale I był wzorem obowiązkowości, pilności i sumienności.” Z
inicjatywy Wiktora Krawczyka w 1928
roku, w 10-tą rocznicę odzyskania Niepodległości młodzież szkolna usypała
Kopiec Wolności. Niestety podczas następnej wojny szkoła stała się siedzibą
jednostek wermachtu, które zlikwidowały kopiec, ten symbol polskości.
W tym miejscu zwracam się do
naszych
organizacji
społecznych,
szczególnie tych mających wspaniałych patronów z propozycją wspólnego spotkania. Może wspólnie uda się
nam, w miejscu zniszczonego Kopca
Wolności, postawić głaz z tablicą informującą o udziale naszych przodków
w walce o utrzymanie Niepodległości. A może 15 sierpnia przyjdziemy z
naszymi sztandarami na Mszę
Św. w intencji tych co walczyli
o Niepodległość i tych co bro- nią
dziś naszych granic. Ksiądz Dziekan
zapewni nam patriotyczną homilię. Już
słyszę te głosy, że będzie trudno, bo
wielu będzie na Jasnej Górze, inni nad
morzem, a młodzież szkolna na wakacjach. Ale spróbujmy, na pewno się uda.
W Polsce pojałtańskiej temat Niepodległości był zakazany, to nie znaczy że
prywatnie o nim nie mówiliśmy.
Pamiętam jak Aleksander Gajewski
na zebraniach PTTK zapraszał na wycieczkę po Warce. Bywało dziwnym
trafem, że 11 listopada spotykaliśmy się
przy grobie Piotra Wysockiego lub kopcu Władysława Konowicza i rozmawialiśmy o historii naszego regionu.
Dopiero 11 listopada 1988 r. z inicjatywy Tadeusza Kulawika, przy udziale
miejscowego oddziału PTTK w kinie
,,Przyjaźń” odbyła się sesja popularnonaukowa, poświęcona 70 rocznicy odzyskania Niepodległości. Podczas sesji
przedstawiono następujące referaty:
1. Jan Franecki- Działania wojenne
w I wojnie światowej na ziemi radomskiej i udział w nich polskich organizacji wojskowych
2. Henryk Szopa- Ruch ludowy
na ziemi radomskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Grójeckiego w latach
1918- 1920
3. Zdzisław Szeląg- Działalność
polityczna w latach I wojny światowej
Wawrzyńca Lenarczyka i Tomasza
Nocznickiego.
W sesji wzięło udział 180 osób,
wykazując wielką aktywność. Wtedy
po raz pierwszy zgłoszono propozycję
nadania wareckiej ulicy imienia ks. M.
Ciemniewskiego. Polskie Towarzystwo
Turystyczno- Krajoznawcze wydało pamiątkowy medal poświęcony 70
rocznicy odzyskania Niepodległości.
W rok później Rada Narodowa Miasta
i Gminy odbyła uroczystą sesję poświęconą wydarzeniom 11 listopada 1918r.,
podczas której tytuł Honorowego Obywatela Miasta Warki otrzymali bohaterscy lotnicy gen. brygady pilot Stanisław
Skalski i pułkownik pilot Witold Łokuciewski.

nowe echo Warki
W latach 1989-2003 organizatorem Święta Niepodległości był Oddział
PTTK.
Po Mszy Św. za Ojczyznę społeczeństwo spotykało się na akademiach,
na które składał się zawsze referat historyczny, a następnie młodzież Liceum
Ogólnokształcącego
przedstawiała
program artystyczny w przygotowanej
przez siebie scenerii.
W tym miejscu należy wyrazić słowa uznania ówczesnej młodzieży i Alicji Sochańskiej, dyrektorowi szkoły. Na
te uroczystości zapraszaliśmy żyjących
wtedy żołnierzy wojny polsko - bolszewickiej. W miarę naszych możliwości, honorowaliśmy ich pamiątkami. W
tamtych uroczystych dniach bywali z
nami: Stanisław Przybylski, Jan Korcz,
Franciszek Strzeżek, Franciszek Marczak, Wacław Kwiatkowski, Stanisław
Prokop.
Tych, którzy nie mogli przybyć, odwiedzaliśmy w ich domach. W następnych latach, aż do dziś, organizatorem
święta Niepodległości jest Samorząd
Warki. W godzinach przed południowych spotykamy się na Mszy Św. za Ojczyznę, następnie młodzież szkół udaje
się do Miejsc Pamięci Narodowej, oddając hołd bohaterom, składa wiązanki
kwiatów i zapala znicze. A wieczorem
spotykamy się na uroczystych koncertach. W tym roku był to występ wspaniałej orkiestry ,, Moderato”. Obecnie
święto obok uroczystej formy niesie radość, że mamy pełną wolność.
Jest wiele imprez, które towarzyszą temu świętu. Bardzo ważnym elementem jest program, który organizują
szkoły ze swoja młodzieżą.
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Przy pisaniu tego korzystałem z następujących źródeł:
1. Czterotomowa Encyklopedia Powszechna PWN wydanie trzecie
2. Mała Encyklopedia Wojskowa
MON ( 3 tomy)
3. Ks. Marceli Ciemniewski ,, Dzieje Miasta Warki”
4. Przewodnik ,, Małopolska Północno-Zachodnia” - Tadeusz Glinka,
Andrzej Walenciak, Paweł Walenciak
5. ,,Legiony to straceńców los”- Jerzy Kowalczyk i Robert Kulak- PTTK
Kielce
6. ,,Radomir”- Kwartalnik Turystyczno-Krajoznawczy PTTK Radom
Numery 2/86 i 4/15/88
7. Zbiory własne
8. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Kozienicach -,, cmentarz
wojenny w Grabowie”

Sportowcy organizują imprezy i
zawody, w tym : Biegi Niepodległości.
Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze organizuje corocznie ,,
Rajd ku Niepodległości” do ważnych
miejsc na szlakach historycznych.

W roku 2004 wspólnie z Stołecznym Oddziałem PTTK w Warszawie,
organizowało Ogólnopolski Rajd ,,Szlakiem Walk Legionów J.P.” dla kilkuset
turystów.
Dożyliśmy czasów o które walczyli i o których marzyli nasi ojcowie.

Cieszmy się! Mamy Niepodległą!!!
				
				
Władysław Gwardys
Warka, Listopad 2015r.
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„Sankcje Kukiza”

- na

podstawie portalu WPFinanse

Paweł Kukiz na Facebooku pisał, że „działa wbrew interesowi niemieckich korpo”. Kilka dni temu z przymrużeniem oka wskazywaliśmy, co zniknęłoby ze sklepowych półek, gdyby „sankcjami Kukiza” objąć
handel. Tym razem sprawdzamy, na jakie polskie marki można by wymienić niemieckie. Na rynku jest wiele produktów polskich właścicieli, które z powodzeniem mogą zastąpić te „obce”, nie tylko niemieckie.

Zobacz, o jakich mowa:
1.

Goplana

2.

CCC, Wojas, Ryłko, Gino Rossi

3.

RTV EURO AGD, Neonet, Media Expert

4.

4F

5.

LPP

6.

Ludwik

7.

Herbapol

8.

Piątnica

9.

Polomarket

Nie Merci, Toffifee, Haribo, Nimm2 czy Mamba, ale Goplana, Grześki, Jeżyki lub wafle Familijne - takie słodycze jedlibyśmy, gdyby z półek sklepowych zniknęły te, produkowane za naszą zachodnią granicą.
To wszystko za sprawą notowanej na GPW firmy Colian, która zrzesza również markę Solidarność, Hellena (napoje gazowane) czy Appetita (przyprawy).
Produkcja i sprzedaż butów to jeden z najlepiej rozwiniętych segmentów w polskim przemyśle. Nie trzeba wcale wybierać się do niemieckich salonów obuwniczych spod znaku Deichmann czy Salamander.
O tym, że polskie buty cieszą się zainteresowaniem, niech świadczy fakt, że właśnie na ich sprzedaży fortuny dorobił się Dariusz Miłek, od lat jeden z najbogatszych Polaków.
Nie można też zapominać o takich markach jak Wojas czy Gino Rossi.
Choć Media Markt w swoich reklamach ogłasza, że „nie jest dla idiotów”, to wcale nie świadczy, że jest jedynym dystrybutorem sprzętu elektronicznego w Polsce. Jego niemiecki właściciel,
Metro Group (w skład grupy wchodzi również nny popularny w Polsce elektromarket - Saturn), odczuwa coraz większą konkurencję ze strony w pełni polskich sklepów, takich jak RTV EURO AGD, Neonet
czy Media Expert. – ( ale trzeba pamiętać o miejscowych sprzedawcach- dopisek NEW).
Polacy wcale nie muszą ubierać się w ubrania Pumy, Adidasa czy Reeboka. Na polskim rynku od kilku lat coraz prężniej rozwija się marka 4F, która oferuje podobny asortyment i postawiła na promocję przez
sport. Rozwój zawdzięcza m. in. współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim i Polskim Związkiem Narciarskim. W ubraniach z logiem 4F występowali polscy olimpijczycy w trakcie trzech ostatnich igrzysk.
Na koniec ubiegłego roku w Polsce było 114 sklepów 4F.
Choć marki takie jak Reserved, House, Cropp, Mohito czy Sinsay brzmią obco, to ich właścicielem jest polska spółka LPP, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Sklepy powyższych marek można
spotkać nie tylko w polskich, ale również w zagranicznych galeriach handlowych. Jak zapowiadają władze spółki w rosmowie z Money kolejne placówki pojawią się w najbliższym czasie na Bliskim Wschodzie,
m. in. w Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Bahrajnie czy Libanie.
To jedna z najstarszych polskich marek, która na rynku jest już obecna od ponad 50 lat. Początkowo płyn do mycia naczyń był sprzedawany w szklanych butelkach, ale z czasem producent przekonał się do
plastikowego opakowania. To właśnie ludwikiem Polacy mogliby myć naczynia, gdyby ze sklepów zniknęły popularne, acz zagraniczne marki, takie jak Pur czy Fairy.
Najpopularniejsze herbaty sprzedawane w Polsce należą do koncernu Unilever. To właśnie holendersko-brytyjski gigant dostarcza nad Wisłę takie marki jak Lipton czy Saga. Jednak również w tym segmencie
nie brakuje marek z polskim kapitałem. Takimi są właśnie Herbapol, czy Minutka, produkowana przez Mokate.
Nie zawsze kanapki muszą być posmarowane niemieckim serkiem topionym Hochland czy twarogowym Almette. W tej samej branży można również znaleźć polskie Piątnicę czy Mlekpol.
Natomiast w segmencie mleka, jogurtów i innych przetworów mlecznych miejsce marek Zott czy Muller mogłyby zająć Bakoma czy Mlekovita.
Wśród hipermarketów trudno znaleźć takie, których właścicielem jest w pełni polska firma. W polskich miastach dominują francuskie Auchan, Carrefour czy E.Leclerc, brytyjskie Tesco, duńskie Netto,
niemieckie Lidl i Kaufland, czy wreszcie najpopularniejsza, portugalska Biedronka. W walce o swoją pozycję rynkową Polomarket w maju podpisał umową, na mocy której połączył się z innym polskim
supermarketem - Stokrotką. (ale trzeba pamiętać o lokalnych sprzedawcach np. Spartan - dopisek NEW).
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O jasełkach, dobrym chlebie, przyjaźni brazylijsko-irańsko-polskiej i nie tylko…
Jasełka to widowisko o Bożym Narodzeniu, którego nazwa
wywodzi się od staropolskiego słowa jasło oznaczającego żłób.

Tradycję jasełkowych spektakli pielęgnuje się w wielu środowiskach. W Konarach corocznie takie przedstawienie organizowane jest w Publicznej Szkole Podstawowej. Każdy rok to
nowy pomysł i inna konwencja. Niezmienna jest świąteczna
atmosfera, wspólna biesiada zgromadzonej całej społeczności
rodziców, dziadków i mieszkańców. Tegorocznym jasełkom
przyświecało motto „Otwórz oczy, zobacz więcej”. Przy żłobie w Betlejem pojawili się owszem tradycyjnie pasterze, ale
też przybyły różowe zajączki, a także wszędobylscy paparazzi
nie dający zasnąć Bożej Dziecinie. Akcja jasełek przeniosła się
w końcu na plebanię, gdzie ksiądz proboszcz próbował prostować pogmatwane drogi życiowe swoich parafian. Mali aktorzy czuli się docenieni, słysząc gromkie brawa licznie zgromadzonej publiczności wśród której zasiedli pani Krystyna
Kurach –przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w
Warce, pani Danuta Sadowska- prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Warki mieszkanka Konar, pan Jerzy Kołodziejski
–radny Rady Miejskiej w Warce od lat zaprzyjaźniony szkołą
w Konarach, pan Tadeusz Sobieraj – radny Rady Miejskiej,
sołtys Konar, komendant OSP w Konarach. Spektakl jasełek
kończył rok owocnej pracy całej społeczności szkolnej.
Z ostatniego okresu w pamięci uczniów pozostaną wspomnienia z realizacji projektu AISEC we współpracy z SGH w
Warszawie. KidSpeak to projekt oparty na warsztatach w języku angielskim. Zagraniczni wolontariusze spędzają w placówce szkolnej jeden tydzień, przybliżając uczniom kulturę
swojego kraju, wskazując na różnice i podobieństwa między
Polską a ich ojczyzną. W dniach 5-9 października 2015 roku
do szkoły w Konarach przybyło dwoje przesympatycznych
wolontariuszy: ElnazSabahi z Iranu i Pedro Felipe z Brazylii.

Cel, jaki przyświecał dyrekcji szkoły przy realizacji tego
przedsięwzięcia, to głównie nauka języka angielskiego w
praktyce oraz promowanie tolerancji i wielokulturowości.
Wiele radości sprawiły warsztaty plastyczne w dwóch grupach wiekowych poprzedzone prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi przez wolontariuszy. Wykonano
wielkoformatowe mapy Brazylii i Iranu, oraz flagi różnymi

technikami plastycznymi. Pedro i Elnaz czuwali nad przebiegiem pracy. Warsztaty kulinarne natomiast polegały na
przygotowaniu i wspólnym spożywaniu śniadań i mniej lub
bardziej udanych próbach konwersacji przy biesiadnym stole.
Elnaz i Pedro również zabawili się w kucharzy przygotowując swoje narodowe potrawy. Wszyscy uczniowie przystąpili
chętnie do ich degustacji. Odbyła się również wycieczka do

Warki w celu wspólnego zwiedzenia muzeum im. Kazimierza
Pułaskiego. Tego dnia dołączyli do grupy na czas zwiedzania

aktualnie przebywający u wareckich rodzin w ramach podobnych projektów: Tajlandczyk i Belgijka. Była to prawdziwie
wielokulturowa wycieczka. Wspaniale było sprawdzić swoje
umiejętności językowe. Dla niektórych to z pewnością pierwsza możliwość kontaktu z ludźmi z tak odległych zakątków
świata i pierwszy kontakt z żywym językiem angielskim. Tego
tygodnia Konarscy uczniowie na pewno nie zapomną. Mają
nadzieję, że Elnaz i Pedro też! Do dziś są w stałym kontakcie z
nowopoznanymi przyjaciółmi.
Jak widać edukacja w Konarach w dużym stopniu odbywa
się przez doświadczenie i bezpośrednie poznanie. Jednym z
ciekawych pomysłów był „Tydzień dobrego chleba” w czasie
którego każdy z uczniów miał okazję stopniowo w kolejnych
dniach własnoręcznie przygotować własny chleb na zakwasie,
przechodząc etapy – nastawianie zakwasu, wyrabianie ciasta
i pieczenie. Wielu uczniów miało okazję pierwszy raz spróbować dobrego chleba wg tradycyjnej receptury. Poznawanie
przez doświadczenie to również cel wycieczek edukacyjnych
– wszyscy uczniowie spędzili cały dzień na poznawaniu naukowych zasad otaczającego nas świata w formie zabaw i eksperymentów w Centrum Nauki Kopernik. W najbliższych
planach jest poznanie twórczości jednego z najbardziej zna-

nych impresjonistów poprzez obejrzenie ekspozycji wystawy
3D na Stadionie Narodowym Van Gogh Alive. Aby zaspokoić

również gusta melomanów w niebawem uczniowie poznają
tajniki muzyki symfonicznej w czasie wyjazdu do Filharmonii Narodowej oraz cyklicznych przyjazdów filharmoników
do szkoły, na których mile widziani będą również rodzice,
dziadkowie i wszyscy miłośnicy muzyki. Specjalne zaproszenie szkoła kieruje do starszego pokolenia na tradycyjny Dzień

Seniora, który odbędzie się 28 stycznia 2016r. o godz. 11.00.
Tym razem widzowie przeniosą się w świat baśni H.Ch. Andersena. Przygotowania już trwają. Z niecierpliwością czekamy na ich efekty.

			

Red. NEW Danuta Sadowska

„Kto chce zapalać innych , sam musi płonąć”
Ludik Hirszfeld / 1884-1954/ polski lekarz, mikrobiolog, immunolog i serolog

WSPIERAMY POLSKIE BANKI - POPIERAMY AKCJĘ SWÓJ DO SWEGO PO SWOJE

nowe echo Warki

Pierwsze Klasy Patronackie w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
dla siebie miejsce w regionie grójeckim, wiedzieli, jak się poruszać w świecie, byli bardziej przedsiębiorczy, wierzyli w sukces,
potrafili rozwijać własne zdolności.
Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nie jest łatwe. Duże znaczenie ma aktywna współpraca z pracodawcami, by wspólnie przygotować uczniów do podjęcia zawodu.
Podpisane porozumienia zainicjują rozpoczęcie długofalowej
współpracy mającej na celu upowszechnienie działań promujących rozwój szkolnictwa zawodowego.
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi uczniowie klas
pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczystość miała niezwykły charakter z uwagi na objęcie klas pierwszych patronatem
wyższych uczelni i firm.
Z ramienia uczelni Wydział Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie objął patronatem uczniów technikum w zawodzie
technik ogrodnik natomiast Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie uczniów technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu.
Lokalne firmy, które objęły patronat nad klasami to: Zakład
Zaopatrzenia Ogrodniczego w Warce – patronat nad uczniami w
zawodzie technik ogrodnik oraz „Kordus Szkółkarstwo ozdobne”
w Woli Mrokowskiej nad uczniami technikum w zawodzie technik
architektury krajobrazu.
Podczas uroczystości zostały podpisane porozumienia o objęciu patronatem klas pierwszych. Porozumienia podpisali:
Jej magnificencja prorektor dr Justyna Kłos - Wyższa Szkoła
Ekologii i Zarządzania w Warszawie,
Dziekan wydziału prof. dr. hab. Katarzyna Niemirowicz –
Szczyt- Szkoła Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pan Andrzej Kordus gospodarstwo „Kordus Szkółkarstwo
Ozdobne”,

Prezes mgr Anna Marczak - Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego w Warce,
Pan Paweł Siennicki Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego w
imieniu starosty grójeckiego.
W uroczystości uczestniczyli również: pan Andrzej Zaręba –
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego, pan Jan Traczyk
– Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, panowie Michał Pruś i
Piotr Bączek – radni powiatu grójeckiego, ks. Sławomir Paszowski
– proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, profesor Kazimierz Tomala – kierownik Katedry Sadownictwa SGGW, doktor
Katarzyna Kowalczyk z Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW, pan Ryszard Marczak – specjalista ds. marketingu
ZZO w Warce, pan Radosław Rak – Przewodniczący Rady Rodziców przy CKZiU w Nowej Wsi.
Jaka jest różnica pomiędzy klasą patronacką a zwykłą klasą?
Przede wszystkim dostępem do najnowszych badań i osiągnięć
w dziedzinie ogrodnictwa i architektury krajobrazu co przełoży
się na jakość nauki i przygotowanie dobrych specjalistów regionu
grójeckiego. Wyższe uczelnie i firmy w porozumieniu ze szkołą
zadeklarowały wsparcie procesu kształcenia.
Współpraca ma poszerzyć wiedzę i umiejętności uczniów klas
patronackich, umożliwić wykonywanie ciekawych doświadczeń,
rozwinąć zainteresowania oraz rozbudzić pasje. Takie działania
mają ukierunkować młodych ludzi, aby w przyszłości znaleźli

Tomasz Nocznicki - znów Patronem szkół CKZiU w Nowej Wsi - 17.XII.2015
W połowie lat 60-tych podjęto starania o powołanie placówki
kształcącej i przygotowującej młodzież do zawodu rolnika ogrodnika o specjalności sadowniczej. Budowę rozpoczęto w 1967 r. A
w roku 1973 powołano Technikum Ogrodnicze i szkolę zawodową.
Wzniesiono budynki Technikum, Internetu oraz obszerny budynek
Szkoły Podstawowej.
Pierwsza matura była w roku szkolnym 1975/76 – 57 maturzystów. W 1978 r. placówkę zmieniono na Zespół Szkół Ogrodniczych. W 10 rocznicę istnienia szkoły tj. 1983/84 nadano szkole
patrona – został nim Tomasz Nocznicki. Szkoła otrzymała również
sztandar. W uroczystości oprócz zaproszonych gości udział wzięli
wnukowie patrona. Na ścianie frontowej budynku odsłonięto tablicę z podobizną patrona i napisem:
„Tomasz Nocznicki 1862-1944syn ziemi grójeckiej, radykalny
działacz ludowy ,publicysta, propagator oświaty rolniczej, posełi
senator II Rzeczypospolitej”.

sza Nocznickiego. W 2005 r. z tego Zespołu wydzielono Centrum
Kształcenia Praktycznego i zlikwidowano Szkolne Gospodarstwo
Pomocnicze. W 2013r. ponownie przekształcono placówkę na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ale nowo powstałą
placówkę, tą uchwałą starostwa grójeckiego, pozbawiono patrona.
Dlatego też w dniu17.XII.2015r odbyło się ponowne nadanie
patrona wszystkim jednostkom wchodzącym wkład Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi – został
nim poprzedni patron Tomasz Nocznicki. Uroczystość odbyła się
z wielką oprawą. Rozpoczęła ją msza święta w kościele w Nowej
Wsi w asyście pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych szkół z
piękną muzyczną oprawą w wykonaniu nowowiejskiego chóru parafialnego.

CKZiU w Nowej Wsi patrona w osobie Tomasza Nocznickiego.
Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali zaproszeni
na uroczysty obiad, którego smaki uczestnicy będą długo wspominać, ponieważ w czasie degustowania potraw z każdej strony było
słychać zachwyty. Goście wpisywali się do Księgi Pamiątkowej.
Cała uroczystość była perfekcyjnie zorganizowana.
Danuta Sadowska – redaktor NEW

Od 1995r. szkoła była właścicielem 80-ha gospodarstwa,
chłodni owoców, parku maszynowego, którą otrzymała po zlikwidowanym gospodarstwie Z.D. w Nowej Wsi, posiada również
szklarnie. W roku 1997 znów zmieniono status szkoły – na Zespół Szkół Ogrodniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im.
Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi. Ale nie była to ostateczna
zmiana. Znów ją przekształcono na tym razem na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Toma-

W czasie mszy został poświęcony nowy sztandar szkoły, który już w sali gimnastycznej Centrum został przekazany Dyrekcji
a następnie uczniom szkoły. Zaproszeni goście, w pięknie udekorowanej sali, zapoznali się z historią szkoły, życiorysem patrona
przedstawionym w prezentacji multimedialnej i przedstawieniu
w wykonaniu uczniów szkoły a także wspomnieniem o Tomaszu
Nocznickim opowiedzianym przez wnuczkę patrona Panią Łempicką. W uroczystości również uczestniczyła prawnuczka patrona.
Wśród wielu zaproszonych gości wzięły również udział władze
starostwa pod przewodnictwem Pana Starosty Marka Ścisłowskiego, który przekazał dokument o podjęciu Uchwały o nadaniu
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W dniu 4 października 2015r. w Nadleśnictwie Dobieszyn zostały zorganizowane uroczystości z okazji 210 lat Nadleśnictwa Dobieszyn w dniu Świętego Patrona Leśników i Przyrodników, Świętego
Franciszka z Asyżu. Zgodnie z polskim obyczajem uroczystości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną przez pięciu kapłanów; proboszcza parafii Białobrzegi Artura Hejdę, parafii Dobieszyn Józefa Stylskiego , parafii Boże Czesława Brudka (na terenie której znajduje się Stachów) a także kapelanów leśników - Stanisława Wlazło i Stanisława Kuropieskę , który był głównym koncelebrantem.
Oprawę muzyczną mszy zapewniła schola z parafii Boże prowadzona przez p. Mariolę Indyka.
Nadleśniczy p. Mariusz Sołtykiewicz powitał uczestników uroczystości – licznie przybyłe poczty sztandarowe: OSP ze Stromca, Głowaczowa, Stromca, Bożego, okolicznych szkół a także Związku
Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej oddział w Ciechanowie, PTTK Oddział w Warce, KŻR w Warce, zaproszonych gości: posła p. Dariusza Bąka, samorządowców – starostwa białobrzeskiego, gmin
Stromiec, Grabów, Glowaczów i Białobrzegi, Towarzystwa Miłośników Miasta Warki, pracowników nadleśnictwa i ich rodziny oraz okolicznych mieszkańców.
O Nadleśnictwie Stachów przypomniał emerytowany nadleśniczy p. Jan Ch. Czachowski, głos zabrał również p. poseł Dariusz Bąk a także emerytowany pracownik nadleśnictwa – p. Jan S. Polakowski.
														

Poniżej wystąpienie p. Jana Chryzostoma Czachowskiego - m.in. członka TMMWarki

Redakcja NEW – D. Sadowska

210 - LAT NADLEŚNICTWA DOBIESZYN

5 - ROCZNICA POŚWIĘCENIA KAPLICZKI POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Z ASYŻU - PATRONA LEŚNIKÓW POLSKICH
Po
Kongresie
Wiedeńskim
(1815r.) lasy Straży Stromiec znalazły się pod zaborem rosyjskim.
Po upadku Powstania Listopadowego (1831r), część tych lasów uległa
dewastacji, ponieważ rozdano je
oficerom rosyjskim za „usmirenije
polskoj miatieźi”. Podobnie postąpiono po upadku Powstania Styczniowego. W 1849roku zmieniono
nazwę „Straży Stromiec” na „Straż
Grabowy Las”. Po odzyskaniu przez
Polskę Niepodległości w 1918 roku
do obszarów leśnych „Straży Grabowy Las” przyłączono leżące w
pobliżu i dookoła Radomia następujące uroczyska, kompleksy leśne:
Chronów, Janiszew, Makowiec, Rajec Poduchowny, a utworzonemu tak
nadleśnictwu nadano nazwę Radom,
przenosząc siedzibę urzędu do Radomia. W 1920 roku siedzibę urzędu

Tutaj, przy prastarym trakcie
uczęszczanym od wieków „Gościńcu
Wareckim”, ważnej od średniowiecza arterii komunikacyjnej, najkrótszej drodze z Radomia do Warszawy
biegnącej przez Jedlińsk, Warkę istniała osada leśna Stachów. Mieszkali
tu wraz z rodzinami leśnicy sprawujący pieczę nad okolicznymi lasami
- lasami Puszczy Stromieckiej.
To tutaj przez ponad 100 lat do
1944 roku znajdowała się siedziba
Urzędu Nadleśnictwa stanowiąca
centrum zarządzania gospodarką leśną w Puszczy Stromieckiej. Okrutna wojna zniszczyła wszystko i dzisiaj panuje leśna głusza.
Tą skromną kapliczką p.w. św.
Franciszka z Asyżu leśnicy upamiętnili to miejsce i wydarzenia z nim
związane – taki jest polski zwyczaj.
Historia lasów Nadleśnictwa
Dobieszyn wiąże się z przeszłością
Puszczy Stromieckiej.
Nazwa Puszcza Stromiecka jest
starsza od nazwy Puszcza Kozienicka i w średniowieczu obejmowała
jedną nazwą obie Puszcze. Pierwsze
wzmianki (zapiski) dotyczące nazwy
Puszczy Stromieckiej spotykamy już
w dziele ojca polskich historyków
księdza Jana Długosza. W „Rocznikach sławnego Królestwa Polskiego” ks. Jan Długosz pisze o tym, jak
Tatarzy po bitwie pod Turskiem w
1241r. schronili się w wielkim lesie
koło Sieciechowa, który Polacy nazywają Stremech. [Jest to poł.-wsch.
skraj obecnej Puszczy Kozienickiej].
Lasy Puszczy Stromieckiej były
dobrami królewskimi województwa
mazowieckiego i utrzymały się do
obecnych czasów dzięki temu, że
jako dobra królewskie stały się w
czasach zaborów lasami skarbowymi – czyli państwowymi. Pierwsze
opisy lasów stromieckich pochodzą z

drugiej połowy XVI-go wieku, kiedy dokonano pierwszej lustracji dóbr
królewskich na terenie ówczesnego
województwa mazowieckiego. Wynika z nich że lasy wokół Stromca stanowią własność królewską, a
główna siedziba zarządu nad lasami
znajdowała się w Stromcu. Już wówczas odnotowana jest pierwsza administracja leśna.
Po trzecim rozbiorze Polski, Stromiecczyzna weszła w skład państwa
austriackiego. W latach 1802 – 1803
wykonano prace pomiarowe (odpowiednik współczesnych prac urządzeniowych). Na podstawie tych
prac w 1805r., a więc 210 lat temu
utworzono „Straż Stromiec” – protoplastę Nadleśnictwa Dobieszyn.
Obszar Straży Stromiec składał się
z obrębów i oddziałów mających
nazwy, z których wiele dotrwało do
czasów współczesnych i jest używanych w mniej lub bardziej zniekształconej formie przez leśników i
miejscową ludność – przytoczę kilka
z nich: Zban, Gać, Lipi, Za Chmiel,
Pod Xiężem Lasem, Dąbrówka, Pod
mostkami, Niemojewski Oddział,
Grabów Las.

tego nadleśnictwa przeniesiono do
Grabowego Lasu.
W latach 1925 – 1936 uroczyska
leżące w pobliżu Radomia przekazano Ministerstwu Spraw Wojskowych
oraz innym nadleśnictwom, a nazwę
„Nadleśnictwo Radom” zmieniono na „Nadleśnictwo Stachów” (w
1933r. Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych).
W 1945roku nazwa „Nadleśnictwo Stachów” została zmieniona na
„Nadleśnictwo Dobieszyn.”
Moi drodzy poświęcę kilka słów
wydarzeniom w Stachowie w okresie
II wojny światowej. Większość leśników i ich rodzin działała w różnych
formacjach Ruchu Oporu – Polskiego Państwa Podziemnego. U Nadleśniczego Nadleśnictwa Stachów
Franciszka Łagosza ukrywał się ze
względu na żydowskie pochodzenie
profesor Sergiusz Hessen – wybitny
naukowiec w dziedzinie pedagogiki
i filozofii kultury W okresie międzywojnia był zapraszany na wykłady
w renomowanych uniwersytetach
Europy (np. Berlin, Praga). Profesor
doczekał szczęśliwie końca wojny.

W latach powojennych kontynuował
działalność na Uniwersytecie Łódzkim.
W obejściu gospodarskim sekretarza Nadleśnictwa Stachów Józefa
Nadolskiego funkcjonowała radiostacja AK (radiostację obsługiwał
Józef Nadolski), dzięki której utrzymywano łączność radiową z Rządem
Polskim na Wychodźtwie w Londynie Sztabem Polskich Sił Zbrojnych
w Londynie.
W dniu 22 września 1943 roku
w osadzie Stachów oraz w kilkunastu miejscowościach położonych
w pobliżu, Niemcy przeprowadzili
masowe aresztowania ludzi związanych z lokalnym ruchem oporu (AK
i BCH). Aresztowali wówczas kilkudziesięciu miejscowych rolników
i leśników z Nadleśnictwa Stachów.
Aresztowano Nadleśniczego Franciszka Łagosza wraz z żoną Zofią,
Sekretarza Nadleśnictwa Józefa
Nadolskiego wraz z żoną Jadwigą,
Gajowego Józefa Kalskiego, Rachmistrza Jana Kondrowskiego, Leśniczego Stanisława Fełkowskiego, Gajowego Adama Andziaka, Gajowego
Andrzeja Grabowskiego, Gajowego
Lisowskiego, Gajowego Włodzimierza Płaszczyńskiego, pracownicę biurową Irenę Bobrską. Swoistą
tragedię przeżył Gajowy Walenty
Wróblewski, który mieszkał wraz
z rodziną w Stachowie Nowym w
gajówce Okolon (ok. 1,5 km od siedziby biura Nadleśnictwa Stachów).
Jego matka Maria została zastrzelona
przez Niemców w dniu 10.01.1943r.
W tym dniu Niemcy aresztowali siostrę gajowego Irenę oraz szwagierkę
Stanisławę. Kilka dni później Niemcy aresztowali Gajowego Walentego
Wróblewskiego i trzech jego braci.
Tylko nieliczni przeżyli aresztowanie i pobyt w niemieckich obozach
koncentracyjnych.
Środowisko leśników poniosło
największe straty ze wszystkich grup
społeczno – zawodowych. Taki był
los polskich leśników i ich rodzin.
W sierpniu i wrześniu 1944 roku
w północnej i wschodniej części
Puszczy Stromieckiej utworzony
został Przyczółek Warecko – Ma-

gnuszewski. W obronie Przyczółka
toczyło się szereg długotrwałych i
zaciekłych walk. Terenem tych walk
były przeważnie obszary leśne, na
których drzewostan został ogromnie
zniszczony. Około 3 tys. ha lasów
zostało unicestwione, około 7 tys.
ha lasów zostało silnie przerzedzone, uszkodzone i okaleczone przez
odłamki bomb i pociski, a około
1000 ha gleb leśnych uległo degradacji stając się pustynią. Taki ogrom
szkód i ich skutki stawiały i stawiają
przed leśnikami szereg nietypowych
zadań wymagających wysokiego
profesjonalizmu oraz dużych nakładów finansowych przy odtwarzaniu
substancji leśnej.
W sierpniu 1944 roku mieszkańcy osady leśnej Nadleśnictwa Stachów zostali wysiedleni a wszystkie
zabudowania zniszczono (nie wiadomo w jaki sposób). Tak zakończył się
byt materialny osady leśnej Nadleśnictwa Stachów.
Duch miejsca jednak nie zaginął.
Duch tego miejsca pozostał w naszej
pamięci. O faktach z tym miejscem
związanych my leśnicy pamiętamy i
nie chcemy zapomnieć, bo przecież
jest to nie tylko nasza historia, ale
również historia wszystkich państwa
– waszych przodków niekoniecznie
związanych z leśnictwem, ale tu żyjących i pracujących. Dla niektórych
z państwa Stachów to miejsce lat

dziecinnych i młodości, gdzie las,
łąki i pola niosą wspomnienia te dobre i te złe.
Szanowni Państwo!
Moi drodzy!
Kończąc wystąpienie cieszę się,
że możemy kolejny raz wspólnie obchodzić Dzień Świętego Franciszka
z Asyżu - patrona leśników w tym
historycznym miejscu w Stachowie.
Życzę wszystkim obecnym wszelkiej
pomyślności
SZCZĘŚĆ BOŻE – DARZ BÓR.

nowe echo Warki

Złoty Jubileusz Towarzystwa Miłośników Miasta Warki
Prezesa w TMMWarki. Na Walnym Zebraniu
członkowie Towarzystwa nadali jej tytuł honorowego Prezesa TMMWarki.
Od 2004-2007r do Towarzystwa przystąpiło
10 nowych członków - stan osobowy to 70 osób.
Ta liczba utrzymuje się do roku 2015 ale wynika
ona z tego, że najstarsi członkowie się „wykruszają” a wstępują nowi. Od 2004 roku przystąpiło do
Towarzystwa łącznie 31 osób, a w czasie kadencji
tego Zarządu dołączyło 13 osób.

Na początek proponujemy Państwu
troszkę wspomnień z historii Towarzystwa.
Towarzystwo Miłośników Miasta Warki im.
Kazimierza Pułaskiego jest najstarszą organizacją
społeczną w naszym mieście, zajmującą się propagowaniem i dokumentowaniem przeszłości ziemi
wareckiej.
Towarzystwo rozpoczęło swoją działalność
w 1965 r. 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 działalność statutową opiera na
pracy społecznej członków.
Celem działalności Towarzystwa jest wszelka
działalność na rzecz promocji i rozwoju kulturalnego oraz turystyczno - krajoznawczego miasta i
gminy Warki a także na propagowaniu historii Naszego regionu jak i Ojczyzny.
Od chwili powstania Towarzystwo współpracowało z Wareckim oddziałem PTTK.
Z osób powołujących nasze Towarzystwo na liście członków jest jeszcze 7 osób. Są to:Hanna Sęk,
Franciszka Karwosińska, Władysław Gwardys,
Tadeusz Kulawik, Leon Narocki, Stefan Ambroż,
Andrzej Sitkiewicz.
Pierwszym Prezesem Towarzystwa został
Kustosz Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego
mgr Olgierd Puciata.
Tymczasową siedzibą Towarzystwa został
Klub Książki i Prasy przy FUM, a później pałacyk
Pułaskiego. Na patrona Towarzystwa wybrano Kazimierza Pułaskiego.
Powołane Towarzystwo Miłośników Miasta
Warki od samego początku ściśle współpracowało z Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, które po
remoncie budynku rozpoczęło pracę w 1967r.
Grupa ludzi aktywnych włączała się do organizowanych przez Muzeum różnych sesji naukowych, plenerów malarskich, konkursów wiedzy
organizowanych dla młodzieży, obchodzonych
różnych historycznych rocznic, związanych z wydarzeniami na naszym terenie i bohaterami narodowymi.
Członkowie Towarzystwa brali czynny udział
w przeglądach stanu zachowania zabytkowych
obiektów a także w gromadzeniu różnych informacji o historii Naszego terenu.
Jak to zwykle bywa – mimo, że w latach 1976
-1981 do Towarzystwa należało 50 członków to
faktycznie kilkuosobowy Zarząd zajmował się
działalnością merytoryczną Towarzystwa realizując poszczególne zadania.
Od początku powstania Towarzystwo nie miało samodzielnego pomieszczenia do prowadzenia
swojej działalności.
Od 2012 roku mamy (choć również niesamodzielny) pokój udostępniony nieodpłatnie w budynku CeSiR.
W latach 1989-1993 Prezes Anna Kornatek w
sprawozdaniu Zarządu zapisała;
„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
się 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
realizację plenerów malarskich, konkursów i wystaw. W tej sytuacji działalność- organizacji skupiła się wokół gromadzenia źródeł historycznych i
archiwalnych do dziejów ziemi wareckiej.”
Towarzystwo w latach 1997-2000 rozpoczęło
działalność wydawniczą. 3 maja 1998 roku ukazał
się pierwszy numer miesięcznika „Echo Warki

udostępniany w Internecie.
Wydano także pamiętniki księdza Pawła Heintscha, z pobliskiej Ostrołęki. Towarzystwo odbudowało ze składek społecznych XIX wieczną
romantyczną kolumnadę w parku na Winiarach
oraz kapliczkę „Na Trzecie Tysiąclecie”. Organizowano wystawy i plenery malarskie. Na wniosek TMMWarki Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyznał stypendia twórcze uczest-

Członkowie Towarzystwa działają również
w innych organizacjach, stąd wynika współpraca
Towarzystwa z innymi organizacjami jak Klub
Gazety Polskiej, Klub Patriotyczny, czy Dworek
na Długiej.
W lutym 2012r TMMWarki zostało zaproszone do Komitetu Obchodów rocznic związanych z
Księdzem Marcelim Ciemniewskim, który przekształcił się w następnych latach w Komitet Odnowy Zabytkowych Nagrobków na wareckim cmentarzu. Odbyły się już 4 kwesty na ten cel.
W ostatnich latach, TMMWarki było współorganizatorem spotkań z ciekawymi ludźmi, byli to
m.in.: prof. Andrzej Zybertowicz, Łukasz Kudlicki, Marek Jurek, Tomasz Sommer, ks. Stanisław
Małkowski. prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak,
Leszek Żebrowski, Grzegorz Braun, ks. Tadeusz
Isakowicz–Zaleski, prof. Marek Jan Chodakiewicz
(gość z USA), Krzysztof Szczerski, Lech Makowiecki, redaktor Jan Pospieszalski, dokumentalistka Alina Czerniakowska. Bohdan Urbankowski
– poeta i pisarz, Stefan Melak, a także Jan Pietrzak
– legenda polskiego kabaretu.
Z zapisów archiwalnych wynika, że do roku
2004 TMMWarki było współorganizatorem uro-

GŁÓWNI SPONSORZY OBCHODÓW
50 LECIA TMMWARKI:

GRUPA ŻYWIEC S.A
BANK SPÓŁDZIELCZY W WARCE
nikom wareckich plenerów: Hannie Oknińskiej
- Wiśniewskiej i
Ottonowi Grynkiewiczowi.
Rozpoczęto wyjazdy na Kresy (Litwa, Białoruś,
Ukraina).
Rok 2003 to okres walki TMMWarki o zachowanie Muzeum Historii Warki w remontowanym
Dworku przy ulicy Długiej. Rada Powiatu uchwałą z 29.XI. 2003r. przekazała władzom Warki całą
nieruchomość, zastrzegając jednoznacznie pozostawienie Muzeum w Dworku, co zostało zapisane
w umowie notarialnej. Budynek miał być wyremontowany i przeznaczony na siedzibę Muzeum
Historii Warki oraz, że gmina nie może zmienić
sposobu wykorzystania tej nieruchomości pod
groźbą odwołania darowizny.
Burmistrz Pałczyński zignorował te zapisy i w
2006 r. powołał w miejsce Muzeum Historii Warki
jednostkę „Dworek na Długiej”.
W 2004r, już była Dyrektor Muzeum, Anna
Kornatek, zrezygnowała z pełnienia funkcji

czystości związanych z naszą historią.
Obecnie Zarząd Towarzystwa zawsze bierze
udział w różnych uroczystościach organizowanych
przez instytucje samorządowe na terenie Miasta i
Gminy w Warce uczestnicząc i składając okolicznościowe wiązanki w rocznicę Powstania Styczniowego, Listopadowego, odzyskania Niepodległości, zbrodni katyńskiej i.t.d.
Przywracamy pamięć o 12 pomordowanych
warecczanach. Zarząd i członkowie Towarzystwa
składają corocznie, od roku 2012 wiązankę kwiatów w dniu 26 lipca pod pomnikiem pomordowanych warecczan przez niemieckiego okupana.
W grudniu 2013r wynikła sprawa zatrzymania
inwestycji na terenie Muzeum. Powołano Społeczny Komitet na rzecz zakończenia inwestycji
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce w
skład którego weszli przedstawiciele: TMMWarki,
Klubu Patriotycznego, Klub Gazety Polskiej, Koła
Radia Maryja, Wareckiego PTTK. W lutym 2014
uczestniczyliśmy w programie Jolanty Erol „Inter-

wencje” – w sprawie tej inwestycji.
Od roku 2013, co miesiąc są pełnione dyżury w
każdą 2 sobotę miesiąca w godz.9.oo-11,oo, które z
reguły stają się posiedzeniami redakcji NEW oraz
rozszerzonymi zebraniami Zarządu Towarzystwa.
W roku 2014 wystąpiliśmy do Rady Miejskiej
i Burmistrza z kilkoma sprawami:
-Przeciw propagowaniu ideologii gender przez
wykład w Wareckiej Akademii Wiedzy
-O przywrócenie nadanej w 1932 r. ogrodowi
miejskiemu nazwy imienia Józefa Piłsudskiego
nazywanego obecnie potocznie jako Ogród Saski
(odnaleziona została w archiwum uchwała rajców
miejskich).
-Nadanie nazwy pasażowi między ulicami Piotra Wysockiego i Polną imienia Witolda
Pileckiego.
Od października 2013 r nieprzerwanie działa
strona internetowa NEW, na której zawieszane są
e-wydania NEW i bieżące ważne wydarzenia.
Historia gazety wareckiej rozpoczęta przez
TMMWarki 1998 roku możliwa była dzięki kolejnym redakcjom.
W roku 2000 Echo Warki redagowali: Red.
Naczelny – Anna Kornatek oraz zespół: Janusz
Kreczmański, Leon Nawrocki, Jacek Matlakowski, Waldemar Tereszkiewicz, Andrzej Wojakowski.Rok 2004 był ostatnim, w którym ukazało się
„Echo Warki” .
9.XI.2004r. TMMWarki uzyskało rejestrację
NOWEGO ECHA WARKI. W sład redacji wchodzili: Red. Naczelny – Anna Kornatek oraz zespół:
Janusz Kreczmański, Witold Majewski, Krystyna
Budzianowska, Leon Nawrocki.
W roku 2007 Nowe Echo Warki redagowali: Red. Naczelny – Maciej Dobrzyński, Z-ca
red. Zbigniew Kwiczak, oraz zespół redakcyjny:
Krystyna Sitkiewicz, Marek Skowroński, Piotr
Gawroński, Witold Majewski.
W roku 2008 reda: Red. Naczelny – Maciej
Dobrzyński, Z-ca - Zbigniew Kwiczak oraz zespół: Mariola Rękawik, Daniel Dąbrowski, Witold
Majewski,
W 2011 roku redakcja zmieniała się z: Red.
Nacz. Maciej Dobrzyński – zespół red. Agnieszka Kalisz, Zbigniew Kwiczak, Daniel Dąbrowski,
Witold Majewski. na: Red.Nacz. Maciej Dobrzyński Z-ca Red.Nacz. Zbigniew Kwiczak, Zespół
red. Agnieszka Kalisz, Malwina Kałuża, Piotr
Bieńkowski, Witold Majewski.
W grudniu 2012 r Redaktorem Naczelnym
NEW została Danuta Sadowska, Z-cą Grażyna
Kijuc, Sekretarzem Piotr Bieńkowski. Zespół redakcyjny: Malwina Kałuża, Waldemar Tereszkiewicz, Maciej Dobrzyński, Zbigniew Kwiczak.
W 2015 roku opuścili redakcję Maciej
Dobrzyński, Zbigniew Kwiczak.
Po dwuletnim wydawaniu Nowego Echa Warki zaczęli zgłaszać się mieszkańcy Warki i okolic
z opracowaniami naszej lokalnej historii. Bardzo
nas to cieszy,będziemy starali się publikować najciekawsze z nich.
Cieszy nas również coraz większe zainteresowanie zarówno samą gazetą jak też przynależnością do Towarzystwa.
Danuta Sadowska
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Złoty Jubileusz Towarzystwa Miłośników Miasta Warki
Śp. Mgr Olgierd Puciata – pierwszy Przewodniczący
Towarzystwa i pierwszy Dyrektor (Kustosz) Muzeum
Kazimierza Pułaskiego.
Śp. Aleksander Gajewski –zastępca Przewodniczącego
Towarzystwa, nauczyciel, Honorowy Obywatel Miasta Warki,
Śp. Mgr inż. Marian Studniarski –z-ca Przewodniczącego,
Naczelny dyrektor Fabryki Urządzeń Mechanicznych.
Członkowie:

Tuż przed godziną 12.oo zabrzmiał w Kościele Matki Bożej Szk
aplerznej hejnał Warki na trabkę. Zaraz po nim ale jeszcze przed
rozpoczęciem mszy świętej w intencji byłych i obecnych członków
TMMWarki Danuta Sadowska - Prezes Towarzystwa krótko przypomniała założycieli jego założycieli.
Poniżej przedstawiamy tekst wystąpienia.
„50 lat temu powstało Towarzystwo Miłośników Miasta Warki
imienia Kazimierza Pułaskiego.
Jest najstarszą organizacją społeczna w Warce, zajmującą się
propagowaniem i dokumentowaniem przeszłości ziemi wareckiej.
Dzisiejsza Masza jest jedną z części obchodzonego Jubileuszu.
Inną, jest otwarty koncert wareckich artystów, który rozpocznie się
w Sali bankietowej Centrum Sportu i Rekreacji o godz. 14,oo na
który serdecznie zapraszam.
Podczas dzisiejszej mszy będziemy się modlić m.in. za żyjących i zmarłych członków Towarzystwa Miłośników Miasta Warki.
Wśród zmarłych osób chciałabym wymienić założycieli Towarzystwa;
Członkowie pierwszego Zarządu:

Śp. Czesław Grzegorczyk – Kierownik Sz. Pod. nr 2
w Warce
Śp. Ryszard Grycmacher – społecznik, Kierownik Klubu
Książki i Prasy RUCH w FUM-ie
Śp. Wacław Sabała – warecczanin
Śp. Franciszek Skrzypczak – ceniony rzemieślnik-krawiec
Śp. Mgr Stanisław Tetkowski – Z-ca Dyrektora FUM,
pierwszy Dyrektor wareckiego Browaru
Komisja Rewizyjna
Śp. Antoni Gwara – przewodniczący – nauczyciel
Śp. Janina Radzewicz – księgowa Wareckiej Gminnej
Spółdzielni „SCH”, przewodnicząca Zarządu Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej.
Chciałabym również wymienić zmarłych w tym roku
członków Towarzystwa:
Śp. Anna Kornetek – wieloletni Prezes TMMWarki,
Dyrektor Muzeum Kazimierza Pułaskiego
Śp. Wanda Korcz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Śp. Dariusz Kossakowski – lekarz, wielki społecznik
działający w wielu organizacjach.
Śp. Dariusz Wrzesiński – członek Towarzystwa MMWarki.

Zarządy Towarzystwa Miłośników Miasta Warki na przestrzeni lat
Funkcja
1.
2.
3.
4.

Zarząd
5.
6.
7.
8.

1965r (12 osób)
Olgierd Puciata
Hanna Sęk
Władysław Gwardys
Antoni Gwara

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

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

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

Zarząd
5.
6.
7.
8.

1983r (13 osób)
Anna Kornatek
Marianna Winiarska
Andrzej Jasiński
Janina Radzewicz-Tunicka

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

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

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

Zarząd
1.
2.
3.
4.

1997r (9 osób)
Anna Kornatek
Krystyna Pączek
Andrzej Jasiński
Wanda Korcz

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

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

Prezes
Sekretarz
Skarbnik
Kom. Rewizyjna

Funkcja
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

Zarząd 2007r (5 osób)
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 2012 r (5 osób)
1.Danuta Sadowska
2. Piotr Bączek
3.Piotr Bieńkowski
4.Grażyna Kijuc
5. Malwina Kałuża
6.Wanada Korcz
7. Andrzej Jasiński
8. Krystyna Pączek

Zarząd 2014 r (5 osób)
1.Danuta Sadowska
2.Andrzej Niemirski
3.Piotr Bieńkowski
4.Grażyna Kijuc
5. Malwina Kałuża
6.Wanada Korcz
7. Andrzej Jasiński
8. Krystyna Pączek

W modlitwie polecajmy też wszystkich zmarłych członków
Towarzystwa, którzy odeszli na przestrzeni tych 50 lat ale
też i żyjących, szczególnie tych, którzy nie mogą uczestniczyć
w tej mszy.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …”
Rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana, której przewodni
czył ksiądz kanonik Grzegorz Krysztofik.
Ksiądz złożył Towarzystwu gratulacje, długiego trwania. Życzył sukcesów. Stwierdził, że Warka bardzo potrzebuje miłośników.
„Kochajmy Warkę. To wspaniałe miasto, gdzie można żyć i cieszyć
się życiem, no i oczywiścuie to maisto domaga się naszej troski i
miłości.” - dodał.

nowe echo Warki

Złoty Jubileusz Towarzystwa Miłośników Miasta Warki
Teresy Knyzio i przewodniczącej Rady

Przebieg Jubileuszu tak zrelacjonował Wiceprezes Towarzystwa Andrzej Niemirski.
W dniu 11 października 2015 roku.
przypadającym w niedzielę, w 236.
rocznicę śmierci Kazimierza Pułaskiego- patrona TMMW, odbyła się piękna
uroczystość 50-lecia istnienia, jednej z
najstarszych organizacji społecznych w
naszym regionie.
Towarzystwo pełni ważną rolę w
wareckim społeczeństwie. Kultywuje
pamięć o naszych bohaterach narodowych uczestnicząc w uroczystościach
patriotycznych, składając wiązanki
kwiatów przy pomnikach upamiętniających bolesną historię naszego narodu i paląc znicze na grobach poległych
żołnierzy lub modląc się przy obelisku
ku czci pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę mieszkańców Warki.
Towarzystwo Miłośników Miasta
Warki jest też wydawcą cenionej i dystrybuowanej bezpłatnie w całej gminie
gazety wydawanej początkowo pod tytułem Echo Warki” a obecnie pod zmienioną nazwą „ Nowe Echo Warki”.
Towarzystwo skupia obecnie ok. 70,
przeważnie starszych osób i jest otwarte na przyjmowanie nowych członków,
szczególnie z młodego pokolenia. Jest
organizacją apolityczną i jednoczy
miejscowych obywateli, mimo istniejących różnic poglądów. Wszystkich nas

Miejskiej Aldony Rzeźnik oraz Radnego Grzegorza Paczkowskiego.
Następnie wiązankę złożyli przed-

stawiciele Towarzystwa: Prezes -Danuta Sadowska, Wiceprezes -Andrzej
Niemirski i Skarbnik - Grażyna Kijuc.
/wstawić zdjęcie delegacji Towarzystwa/
Po krótkiej przemowie, na tle pomnika wykonano pamiątkową fotografię wszystkich obecnych członków
Towarzystwa wraz z osobami towarzyszącymi.
Kolejnych punktem obchodów jubileuszowych była uroczysta msza św. ku
czci zmarłych i żyjących członków Towarzystwa w kościele pw. Matki Bożej
Szkaplerznej. Koncelebrowanej mszy
świętej przewodniczył proboszcz parafii ks. kanonik Grzegorz Krysztofik.
Przed rozpoczęciem Mszy zabrzmiał
Hejnał Warki na trąbkę a modły w kościele zakończone zostały historyczną
Pieśnią konfederatów barskich w oryginalnej wersji.
Ubogaceni duchowo uczestnicy
uroczystości i udali się w kierunku
Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, gdzie odbyła się kolejna, otwarta dla
wszystkich, część artystyczna.

Przy wejściu, członkowie komitetu organizacyjnego Krystyna Pączek,
Ewa Bajoryńska i Andrzej Marek,
wręczali przybyłym gościom specjalne
okolicznościowe wydanie „ Nowego
Echa Warki”, w którym zamieszczono
pieśń napisaną i skomponowaną przez
rzemieślnika, ówczesnego wareckiego
barda Witolda Grzelewskiego pod pierwotnym tytułem „ Rogalka”. Pieśń ta
urosła do rangi hymnu naszego grodu
i została wykonana przez wnuka autora Artura Grzelewskiego pod nazwą
„Tango Warka”. Do śpiewu w pozycji
stojącej zaprosił wszystkich obecnych
konferansjer Krzysztof Olczak.
Główną atrakcją programu w tej
części był występ chluby Warki – orkiestry „Moderato” kierowanej przez
Artura Gębskiego, która powitała publiczność kompozycją „Vivat Warka”.
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mentalny, jak i w połączeniu z solowym
wokalnym występem Aleksandry Widłak.
Wybitnie patriotyczny występ był
udziałem Chóru Parafialnego z Nowej
Wsi k/Warki, który wzruszył słuchaczy
patetycznym wykonaniem Bogurodzicy na męskie głosy oraz trójgłosową
Pieśnią Konfederatów Barskich w wersji napisanej przez Juliusza Słowackiego. Występ Chóru prowadzonego przez
nieobecnego na uroczystości organistę
Mieczysława Brzezińskiego zakończył
się Hymnem Sodalicji Mariańskiej ( w
zastępstwie dyrygował Artur Malowaniec) .
Kolejni wykonawcy z Agencji Pro-

warzyszenia i otworzyła dyskusję.
Później był tort jubileuszowy, zwiedzanie Browaru i rozmowy o sprawach
różnych.
Na koniec, obecni na bankiecie
członkowie Towarzystwa i goście

mocji Muzyki „ Cantabile” - wokalistka Karolina Woźniak - Zygmunt przy
akompaniamencie założyciela szkoły
muzycznej Mirosława Osiadacza oraz
pianista Jakub Tomala wykonującego
utwory F. Chopina zachwycili publiczność tak, że nie mogło obejść się bez
bisów.
Część artystyczną zakończył popis
musztry paradnej w wykonaniu „Moderato”, prowadzonej przez tamburmajor Annę Kacprzyk, za którą orkiestra
zebrała zasłużone gromkie brawa.
Ostatnia, zamknięta część obchodów jubileuszowych odbyła się w sali
konferencyjnej Browaru w Warce, zakładu, który był jednym z głównych dobroczyńców obchodów rocznicowych.
Prezes Sadowska w prezentacji
multimedialnej streściła półwieczne
dzieje Towarzystwa, podziękowała
tym, którzy tworzyli historię tego sto-

otrzymali okolicznościowe pamiątki.
Chętni mogli skorzystać z możliwości
zwiedzenia Browaru i napić się wareckiego piwa.
Całą uroczystość uświetniali swoją
obecnością żołnierze z grupy rekonstrukcyjnej w barwnych strojach z epoki. Dokumentację zdjęciową i filmową
uroczystości zapewnili Waldemar Tereszkiewicz i Artur Kaczmarek.
Nad nagłośnieniem części artystycznej czuwał Artur Drabik.
Bogaty program obchodów jubileuszowych można uznać za udany.
Wszyscy uczestnicy okazywali zadowolenie z jego przebiegu.

Przybyłych gości powitali prezes
Towarzystwa Danuta Sadowska i wice-

prezes Andrzej Niemirski, którzy podkreślili rolę sponsorów w uświetnieniu
jubileuszu. Orkiestra zaprezentowała
różnorodny program zarówno instru-

Andrzej Niemirski

łączy jednak miłość do ziemi ojczystej
i narodu polskiego a w szczególności,
do tej małej ojczyzny jaką jest ziemia
warecka.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się złożeniem wiązanek kwiatów
przed pomnikiem Kazimierza Pułaskiego, syna tej ziemi, konfederaty
barskiego i obrońcy Jasnej Góry przed
wojskami rosyjskimi, „bohatera obojga
narodów” polskiego i amerykańskiego.
Patronowi Towarzystwa oddała hołd
delegacja z Urzędu Miasta i Gminy
Warka w osobach pani wiceburmistrz

WSPIERAMY POLSKIE BANKI - POPIERAMY AKCJĘ SWÓJ DO SWEGO PO SWOJE
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Złoty Jubileusz Towarzystwa Miłośników Miasta Warki

Ostatnia część dnia poświęconego Jubileuszowi Towarzystwa
Miłośników Miasta Warki odbyła
się w Centrum Konferencyjnym
przy Browarze w Warce.
Wspaniałe warunki, otoczenie,
przyjemna obsługa sprawiło, że
każdy mógł się czuć komfortowo.

Po powitaniu i wypiciu szampana zafundowanego przez firmę

Gwarpol zasiedliśmy do stołu aby

po tak pełnym wrażeń przedpołudniu posilić się i chwilę odpocząć.
Stoły przystroili nam Państwo
Pączkowie, profesjonaliści w tej
dziedzinie. Bukieciki zostały wykonane w kolorach białym i zielonym, tak aby pasowały do wizernku
naszego loga. Kolejna część spotkania to prezentacja multimedialna przygotowana i poprowadzona

przez Prezes Danutę Sadowską.
Ta część odbywała się w sali
konferencyjnej. Tu też była chwila na wspomnienia, ciekawostki,
uzupełniania kolejnych wydarzeń z
życia Towarzystwa.
Był też czas na odczytanie gratulacji i życzeń przesłanych nam

czeniami dalszej owocnej pracy
na rzecz Naszego miasta i regionu- Hanna Sęk.”
Po części historycznej przyszedł czas na tort Jubileuszowy,
również w tonacji biało zielonej.
Po tej uczcie zarówno cielesnej jak i
duchowej, osoby chętne mogły pójść
zwiedzać Browar z Przewodnikiem,
którym był pan Andrzej Kulik, wieloletni pracownik Browaru.
Na zakończenie, każdy z obecnych otrzymał torbę z suwenirami
od sponsorów oraz pamiątkowy

listownie i drogą sms-ową.
List wystosował Piotr Bączek
jako Radny Powiatu Grójeckiego-

termos zamówiony specjalnie na
Jubileusz, ozdobiony datami i logo
Towarzystwa. Upominki ufundowane zostały przez Browar w Warce i Bank Spóldzielczy w Warce,

będący od kilku lat również członkiem a wcześniej Wiceprezesem
Towarzystwa Miłośników Miasta
Warki.
Skan listu zamieszczamy poniżej. Natomiast sms-a przysłała pani
Hanna Sęk, jedna z najwięszym

którym jeszcze raz, z tego miejsca
dziękujemy.
Dodatkową pamiątką była książka wydana przed laty właśnie przez
Towarzystwo Miłośników Miasta
Warki autorstwa ś.p. księdza Pawła
Heintscha pt. „Wilki, owce i paste-

stażem członkini. Pani Sek napisała: ”Z okazji 50lecia Towarzystwa
Miłośników Miasta Warki z ży-

rze.” Książki przekazała Zarządowi Towarzystwa córka zmarłej tuż
przed obchodami Jubileuszu, wieloletniej Prezes Towarzystwa - Pani
Anny Kornatek. Wielka szkoda, że
tak wiele osób nie mogło być z nami
a to z powodu choroby, a to z powodu tego, że już nie żyją.
Wspominaliśmy zarówno panią
Kornatek jak i dr. Kossakowskiego, który zawsze całym sercem był
z nami i starał się na ile mu tylko
mu zdrowie pozwalało przyjeżdżać
do nas ze swoimi tekstami. Polemizował z nami na różne tematy ale
zawsze argumentując swoje racje.
Osoby zaproszone, które w ten
sposób zostałe wyróżnione przez

organizatorów, a które nie przyszły
- niech żałują. Kolejna taka uroczystość dopiero za 10? a może 50 lat.
A wtedy, może, nas już nie będzie i
was już nie będzie....
Całość uroczystości rejestrował
Witold Batte i jego TV Warka oraz
Fotowalter. Nagrania i fotografie,
praktycznie z każdej części uroczystości można zamówić sobie osobiście u Waldka Tereszkiewicza
Nagrania TV Warka dostępne są
pod adresem:http://tv.warka.pl/tag/
towarzystwo-milosnikow-miasta-warki/

Relacjonowała: G.Kijuc

Panie Janie. Dziękujemy, że był Pan
z nami na tyle na ile mógł. Pozdrawiamy.
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Dzieje rodziny i majątku Dal Trozzów w Michałowie. Cz.1.
Wśród posiadłości ziemskich w okolicach
Warki w I połowie XIX w. wyróżniało się swoim
malowniczym położeniem i zamożnością gospodarstwo folwarczne w Michałowie.
W 1849 r. jego właścicielem został zamożny,
warszawski kupiec Antoni Tadeusz Dal Trozzo,
który nabył posiadłość od hrabiego Salezego
Jezierskiego. Na terenie majątku oprócz zabudowań gospodarskich znajdowała się również
cegielnia, gorzelnia, browar, młyn amerykański i owczarnia zarodowa. Dobra Michałowskie
składały się z folwarków w Michałowie, Rudawicy, Ignacówce, Palczewie, Woli Palczewskiej
oraz wsi Budy Michałowskie, Majdan, Zofiówka, Bończa, Wola Palczewska, Palczew, Zastruże, Michałów Dolny i Górny. Łącznie około 6016
mórg ziemi.
Antoni Tadeusz Dal Trozzo urodził się w 1790

r. w Turynie we Włoszech. Jego rodzicami byli kupiec Bartłomiej i Anna Dal Trozzo z domu Bert. 12
sierpnia 1821 r. Antoni Tadeusz wspólnie z przyszłą żoną Pauliną Maszadro złożyli przysięgę przed
urzędnikiem Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego
Warszawy. Świadkami na ślubie byli zaprzyjaźnieni włoscy emigranci tj. doktor medycyny Giuzeppe Vicyni, kupiec Giuzeppe Viorentini, margrabia
Giuzeppe Kardnicki oraz kupiec Jan Prynonth.
Ojciec panny młodej częstochowski mieszczanin
Józef Maszadro przybył do Polski z północnych
Włoch. Był szanowanym kupcem, magistrem farmacji i sędzią pokoju. Zmienił nazwisko z Vicyni
na Maszadro. Matka panny młodej - Teresa była z
domu Wtorkiewiczówna. Brat Pauliny Jan Maszadro poszedł w ślady ojca. Zdobył zaufanie ojców
paulinów i dzierżawił aptekę na Jasnej Górze. W
1863 r. zachował się, jak prawdziwy Polak. Był powstańczym naczelnikiem miasta Słomnik.
Dwoje najstarszych dzieci Pauliny i Antoniego Tadeusza Dal Trozzo - Karol i Emilia zmarło
w wieku młodzieńczym. Z zachowanych akt zgonów wynika, że zostały pochowane na Starych
Powązkach w Warszawie. Pogrążonych w smutku
rodziców wspierała rodzina, subiekci i ich włoscy
przyjaciele. Na szczęście urodziło im się jeszcze
pięcioro dzieci. W 1825 r. przyszła na świat Maria,
a dwa lata później Józef. Kolejnym dzieckiem Antoniego Tadeusza i Pauliny Dal Trozzo był przyszły
właściciel Michałowa i współtwórca potęgi rodu
Antoni Henryk, który urodził się w 1832 r. Miał
jeszcze dwoje młodszego rodzeństwa: Jana i Emilię Eufrozynę. Dzieci Antoniego i Pauliny zostały
ochrzczone w katedrze św. Jana. Rodzice dbali o
ich wykształcenie. Przy spisywaniu aktu zgonu
Karola obecny był jego prywatny nauczyciel Antoni Skolimowski. Niewiele wiemy na temat ich
dalszych losów.
Z relacji służby wynika, że Emilia Eufrozyna i
Maria zamieszkały w Michałowie.
W latach dwudziestych XIX wieku rodzina Dal Trozzów mieszkała w Warszawie na Starym
Mieście przy ulicy Miodowej 496. Antoni Tadeusz
Dal Trozzo prowadził różnorodną działalność. Był
znanym księgarzem i bardzo cenionym na rynku
wydawcą rycin. Jego dużym osiągnięciem było
opublikowanie serii stalarytów pt:,,Widoki Warszawy” ukazujących reprezentacyjne budowle i
pałace w stolicy oraz atlasów z mapami Królestwa
Polskiego. Uprawiał również handel norynberski
i sprzedawał nuty. W 1836 r. stał się właścicielem
największej w Kongresówce papierni w Soczewce
koło Płocka. Maszyny w jego zakładzie były napędzane przez powszechnie używane turbiny wodne.

Sześć lat później sprzedał fabrykę papieru, a kilka
lat później zakupił majątek ziemski w Michałowie.
W połowie XIX wieku Tadeusz Antoni Dal Trozzo wybudował w swoim majątku w
Michałowie okazałą, neorenesansową rezydencję
typu włoskiego według projektu słynnego architekta Franciszka Braumana, którego dziełem był
m. in. dom Wedla w Warszawie. Pałac Dal Trozzów
posiada dwupoziomowy układ wnętrz i piwnice o
kolebkowo-krzyżowym sklepieniu. Jego kształt
przypomina literę L. Wewnątrz pałacu znajduje
wiele elementów dekoracyjnych tj. gzymsy, rozety, ozdobne narożniki, wnęki po piecach i zabytkowe posadzki. Z zewnątrz na uwagę zasługują
przyokienne gzymsy, pilastry, boniowania i inne
rozwiązania architektoniczne. Pałac wzniesiono prawdopodobnie w pobliżu dawnej przeprawy
przez Pilicę na fundamentach starego zamku należącego do słynnej w całej Rzeczpospolitej rodziny
Michałowskich. Wspominał o nim znany niemiecki
historyk i podróżnik Urych Verdun, który w 1676
r. przemierzał Rzeczpospolitą. Z opowieści miejscowej ludności wynika również smutna prawda,
że w podziemiach zamku więziono nieposłusznych
chłopów pańszczyźnianych. Nie wiemy jednak kto
i kiedy doprowadził do ruiny zamek Michałowskich. W XVII i XVIII, jak wynika z przekazów
ustnych i pisemnych różne wojska pustoszyły i grabiły ten teren. Ich obecność w okolicach Michałowa
potwierdzają stare podania i legendy. Podobno w
jeziorze położonym nad Pilicą niedaleko wsi, które
okoliczni mieszkańcy nazwali „Nędza” utopiło się
wielu Szwedów. Cała jego powierzchnia pokryta
była ciałami zwierząt i ludzi. Można było po nich
przejść, jak po moście na drugi brzeg jeziora. Pobyt
wojsk szwedzkich odnotowano również w pobliskim Stromcu, który wojska Karola Gustawa splądrowały i zniszczyły.
W 1860 r. Antoni Tadeusz Dal Trozzo ufundował w Michałowie według projektu
Braumana neogotycką, dworską kaplicę z kryptą.
Znajduje się ona w parku w odległości 100 m od
pałacu Dal Trozzów. Z relacji miejscowej ludności
wynika, że posiadała metalowe drzwi wzmocnione
kratownicą z XVIII w. oraz, że istniał podziemny
korytarz z krypty pod kaplicą do lodowni. Dziedzic Antoni Tadeusz Dal Trozzo zmarł w 1868 r.
w wieku 78 lat. Jego serce zgodnie z ostatnią wolą
fundatora umieszczono w podziemiach kaplicy w
Michałowie. Tego samego roku odeszła jego żona
Paulina z domu Maszadro. Zostali pochowani w zabytkowym grobowcu Dal Trozzów w Warszawie,
który niedawno został odrestaurowany przez Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami.
.
Majątek po rodzicach objął syn Antoni
Henryk Dal Trozzo, który był człowiekiem bardzo aktywnym, wybitnym społecznikiem i twórcą
potęgi rodu. Z dokumentów parafialnych wynika,
że wspierał kościół we Wrociszewie. Przeznaczał
nawet fundusze na zakup świec i wina mszalnego. Przez cały rok utrzymywał wikarego, który
zajmował się prawie wyłącznie dworską kaplicą
w Michałowie. W aktach parafialnych odnaleziono dokument, który zawiera cenną informację o
tym, że pod koniec XIX wieku dziedzic Antoni
Henryk Dal Trozzo przekazał największą kwotę
pieniędzy z wszystkich okolicznych ziemian oraz
materiał budowlany z własnej cegielni na budowę
nowej świątyni we Wrociszewie. Budynek w stylu
neogotyckim zaprojektował nadworny architekt rodziny Dal Trozzów Franciszek Brauman. Po wielu
latach budowy dzięki sumiennej pracy proboszcza
Franciszka Ożarka i hojności parafian, szczególnie
rodziny Dal Trozzów, powstał piękny kościół pod
wezwaniem św. Małgorzaty. Budynek był o wiele
większy od sąsiednich świątyń. Antoni Henryk Dal
Trozzo był także fundatorem pięknej, neogotyckiej
kaplicy grobowej na cmentarzu parafialnym we
Wrociszewie wzniesionej również według projektu
Franciszka Braumana.
Na uwagę zasługuje również patriotyczna i
obywatelska działalność Antoniego Henryka Dal
Trozzo. W „Dziejach miasta Warki” księdza Marcelego Ciemniewskiego można przeczytać, że michałowski dziedzic dostarczał powstańcom styczniowym do Warki chleb, ser i masło. Udostępniał
im również podwody. Do pałacu w Michałowie był
zapraszany bohater Powstania Listopadowego Piotr
Wysocki. Z przekazów ustnych wynika, że mieszkanki pałacu bezskutecznie go swatały. Ponoć
nie brakowało w okolicznych dworach pań, które
chciały zostać żoną pana Piotra. Na przełomie XIX
i XX wieku michałowski dziedzic kazał wykarczować część własnego lasu i założył nową wieś Daltrozów, która obecnie należy do gminy Promna. Do
tej pory na dość urodzajnych glebach gospodarują
tam spokrewnieni ze sobą potomkowie pierw

szych osadników zamożne rodziny Skrzeczyńskich, Pucków i Dudków. Nie wiemy jednak skąd
pochodzili. Z inicjatywy Antoniego Henryka Dal
Trozzo powstała również cukrownia „Czersk” pod
Jasieńcem. W Warce pełnił funkcję sędziego pokoju. Należał również do Towarzystwa Osad Rolniczych. Syn warszawskiego kupca Antoni Henryk
Dal Trozzo nazywany również Antoniem albo seniorem, jeździł do kościoła karetą zaprzężoną w 4
konie. W wieku 35 lat ożenił się z o 12 lat młodszą panną z parafii Goszczyn, szlachcianką Felicją
Teodorą Olszewską, urodzoną we wsi Kostrzyń
w powiecie białobrzeskim. Świadkami na ślubie
był ojciec panny młodej Józef Olszewski dziedzic
Dóbr Bądkowskich z przyległościami, zamieszkały w Długowoli oraz Antoni Tadeusz Dal Trozzo
ojciec młodego, były właściciel majątku Michałów.
Felicja urodziła córkę i pięciu synów. Najstarszy z
rodzeństwa Antoni Józef Teodoryk przyszedł na
świat w 1868 r. Został właścicielem 600 hektarowego majątku w Palczewie. Zamieszkał w pałacyku zaprojektowanym przez Apoloniusza Nieniewskiego - wybitnego polskiego architekta II połowy
XIX, twórcy m. in. Hal Mirowskich w Warszawie.
Antoni Teodoryk ożenił się w kościele św. Krzyża
w Warszawie z cenioną lekarką Zofią Garlicką. Od
jej imienia nazwano jedną z gajówek za Pilicą - Zofiówką. W 1895 r. urodził się ich syn Antoni. Jego
siostra Wanda wyszła za mąż wybitnego malarza
i działacza politycznego hrabiego Władysława Jasieńskiego herbu Dołęga. Mieli dwoje dzieci: Władysława oraz Annę. Córką Antoniego Teodoryka
była prawdopodobnie również Janina, która poślubiła Pieńkowskiego.

Chłopiec od najmłodszych lat wyróżniał się
wśród rodzeństwa zapałem do nauki. Chętnie
uczestniczył w lekcjach prowadzonych przez prywatnego nauczyciela. Często można było zobaczyć
go spacerującego z książką po michałowskich
bezdrożach. Jako 32-letni student rosyjskiego uniwersytetu poślubił w kościele Przemienienia Pańskiego w Warszawie o 10 lat młodszą Adelajdę Klimontt. Córkę Piotra i Michaliny z Jakubowskich.
Panna urodziła się w Rosji we wsi Góry w guberni
saratowskiej. Jan Dal Trozzo wybrał karierę naukową. Był wybitnym profesorem matematyki i cenionym autorem podręczników z geometrii. Pracował
również jako nauczyciel w Warszawskiej Szkole
Przemysłowo-Technicznej. Na stałe mieszkał w
stolicy. Bardzo często przyjeżdżał do rodzinnego
majątku nad Pilicą. Tu spędzał wakacje i wolne
chwile. Uwielbiał wycieczki nad rzekę i należących
do rodziców malowniczych lasów dawnej Puszczy
Stromieckiej. Z tymi miejscami związane były
ważne wydarzenia w jego życiu. W pałacu w Michałowie urodził się jego najstarszy syn Jan Bogdan, który został ochrzczony wspólnie z cioteczną
siostrą Walentyną Brzezińską przez księdza Ożarka w kościele we Wrociszewie. Ceremonia chrztu
wnucząt Antoniego Henryka Dal Trozzo odbyła się
w obecności Feliksa Konopskiego nadzorującego
majątek w Michałowie Górnym i leśniczego Serafina Górskiego. Rodzicami chrzestnymi byli: ksiądz
Zygmunt Chełmicki i Walentyna Brzezińska. Córka Jana i Adelajdy Dal Trozzo Zofia wyszła za mąż
za Zbigniewa Bęskiego. Została pochowana wraz
z mężem w rodzinnym grobowcu Dal Trozzów na
Powązkach. Znajdują się w nim również doczesne

W czasie wojny była działaczką konspiracyjnej
organizacji – Tajna Armia Polska. Antoni Teodoryk
zmarł 24 grudnia 1939 r. w wieku 71 lat. W akcie
zgonu napisano, że był wdowcem. Po kilku miesiącach okazało się, że żyje jego druga żona Leonarda
z Ciechanowskich primo voto Kawecka i na mocy
decyzji sądu zmieniono zapis w akcie na ,,żonaty’’.
Czyżby zmarły ukrył przed rodziną swoje drugie
małżeństwo? Przy sporządzaniu aktu zgonu we
Wrociszewie obecny był jego siostrzeniec Kazimierz Brzeziński oraz zamieszkały w Warszawie
44-letni syn Antoni, który był współwłaścicielem
majątku Palczew. W 1869 r. w Michałowie urodził
się kolejny syn Antoniego i Felicji Dal Trozzo - Jan.

szczątki Janiny Pieńkowskiej, Teresy Pieńkowskiej, Emilii i Jarosława Szulców, Jadwigi Linowskiej oraz znanego grafika i ilustratora książek Mirosława Pokory. Jednak w tej chwili trudno ustalić
stopień pokrewieństwa tych osób z rodziną Dal
Trozzów. Wybitny matematyk Jan Władysław Teodor Dal Trozzo na stare lata powrócił do miejsca
urodzenia. Zmarł w michałowskim pałacu w kwietniu 1935r. w wieku 65 lat, a trzy miesiące później
odeszła jego żona Adelajda z domu Klimontt. Oboje zostali pochowani prawdopodobnie w kaplicy we
Wrociszewie.
c.d. na str. 10
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c.d. ze strony 9
Data narodzin kolejnego potomka Antoniego i
Felicji - Karola Dal Trozzo jest trudna do ustalenia.
Nie udało się odszukać jego metryki urodzenia.
Z aktu zgonu sporządzonego w jezyku rosyjskim
wynika, że 4 czerwca 1875 r. o godz. 14 zgłosili się
do proboszcza wrociszewskiej parafii kiędza Piotra
Leszczyńskiego dwaj gospodarze z Michałowa Józef Makowski i Andrzej Szewczyk i poinformowali, że wczoraj o godz. 5 rano zmarł syn właściciela
tamtejszego majątku. Błędnie podano wiek chłopca. Karol w chwili śmierci według relacji świadków miał 12 lat czyli urodziłby się w 1863 r. Z dokumentów wynika, że ślub jego rodziców odbył się
4 lata później.
Najmłodszy z synów Antoniego i Felicji - Roman Aleksander przyszedł na świat 8
sierpnia 1877 r. w Michałowie. Dwa lata później
został ochrzczony przez księdza Leszczyńskiego.
Obecni na uroczystości byli rodzice chrzestni: wybitny lekarz uzdrowiskowy w Ciechocinku Aleksander Stockmann i jego żona Bronisława oraz
dwaj mieszkańcy Michałowa Jan i Walenty Gowin.
Roman Dal Trozzo odziedziczył po dziadkach ze
strony matki Józefie i Tekli Olszewskich z domu
Zawadzkiej majątek ziemski i dwór myśliwski w
Długowoli. Jej najstarsi mieszkańcy wspominają,
że pałacyk znajdował się w parku otoczonym murem. Pan domu bardzo dbał o jego wystrój. Dom
był parterowy, ale dość obszerny. Zasobny w sprzęty i gustownie umeblowany. Wyróżniał się stylowymi okiennicami.

Posiadał dużo modnie urządzonych gościnnych pokoi, a na ścianach wisiały wspaniałe trofea
myśliwskie zdobyte przez pana domu.
Wchodziło się do środka przez ganek z trójkątnym portykiem. Prawdopodobnie najlepsza partia
w powiecie, słynny hulaka, kpiarz i dowcipniś hrabia Roman Dal Trozzo nie założył rodziny. Młody
dziedzic miał dwie wielkie pasje, którym oddawał
sie bezgranicznie: motoryzację i łowiectwo.
Posiadał samochód co było ewenementem w
okolicy. 1 lutego 1911 r. zorganizował słynne na
cały kraj „wielkie” polowanie, na które zaprosił
myśliwych z całego powiatu. Mieszkańcy okolicznych wsi do tej pory opowiadają o tym, jak rankiem
w święto Matki Boskiej Zielnej stangret zapytał
hrabiego - czym pojadą na sumę do kościoła w Lewiczynie. Dziedzic nakazał, żeby niezwłocznie zaprzęgać zimowe sanie. Stary sługa przyzwyczajony do dziwacznych pomysłów pana domu nakazał
parobkom wyciągnąć pojazd z szopy Tak też pojechali, budząc konsternację wśród zgromadzonych
przed sanktuarium wiernych. Okazało się, że sanie
dość łatwo przemieszczały się po pagórkowatych i
piaszczystych drogach lewiczyńskiej parafii.
Po pożarze dworu Roman Dal Trozzo sprzedał
i opuścił majątek w Długowoli. Pozostała po nim
brama wjazdowa, stajnia, część fosy i istniejąca do
dziś ufundowana przez dziedzica przydrożna kapliczka. Po parku i dworze myśliwskim nie ma już
śladu. Roman Dal Trozzo zmarł 23 marca 1912 r.
wieku 35 lat i został pochowany w grobie rodzinnym we Wrociszewie.

Przy trumnie najmłodszego syna wśród najbliższej rodziny stała zrozpaczona matka, która
przeżyła go o 17 lat. Nie znamy przyczyny i okoliczności jego zgonu.
W 1871 r. przyszła na świat Emilia, która była prawdopodobnie jedyną córką Antoniego i
Felicji Dal Trozzo. Jak wynika z aktu małżeństwa
wrociszewskiej parafii w wieku 24 lat wyszła za
mąż za Kazimierza Andrzeja Brzezińskiego. Małżonek Emilii posiadał majątek ziemski we wsi
Lgota Gawronna w powiecie włoszczowskim w
guberni kieleckiej. Ze wspomnień okolicznej ludności wynika również, że w michałowskim majątku sprawował funkcję pisarza. Świadkami na ich
ślubie byli leśniczy lasów michałowskich Serafin
Górski i nauczyciel szkoły wiejskiej we Wrociszewie Michał Kwiatkowski. Obecne na uroczystości były również matki młodej pary - Felicja Dal
Trozzo i Walentyna Brzezińska z domu Uchorzewska, która zmarła w Lechanicach w wieku 96 lat.
Niestety ojcowie panny młodej - Antoni Henryk i
pana młodego – Kazimierz nie dożyli tej uroczystej chwili. Nowożeńcy wcześniej zawarli umowę
ślubną u notariusza w hipotecznej kancelarii warszawskiego sądu okręgowego - Iwona Francewicza
Masłowskiego. W 1895r. urodził się najstarszy syn
Kazimierza i Emilii również Kazimierz późniejszy
działacz ruchu narodowego. O trzy lata młodsza
była jego siostra Felicja Walentyna. W wielu 34
lat Emilia Dal Trozzo urodziła córkę Marię, która
została muzykiem.
Grażyna Wachnik

c.d.n.

WSPIERAMY POLSKIE BANKI - POPIERAMY AKCJĘ SWÓJ DO SWEGO PO SWOJE

Skarb powrócił do Warki!

Zostań dziennikarzem!
Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych,
ale i zdolnych szóstoklasistów i osoby starsze z gminy Warka na profesjonalny cykl warsztatów dziennikarskich. Na zajęciach, które planowane są od drugiej połowy stycznia do czerwca przyszłego roku,
uczestnicy uzyskają podstawową wiedze o zawodzie dziennikarza i gatunkach dziennikarskich, będą
mogli indywidualnie pracować nad swoim tekstem, czy materiałem, rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne w mowie i w piśmie, jak i sztukę pracy w grupie, niełatwą umiejętność dyskusji czy prowadzenia dialogu. Wszystko to składa się na cel projektu, którym jest przygotowanie grupy młodzieży
do współtworzenia lokalnych mediów w Warce. Chcemy, aby osoby biorące udział w warsztatach mogły realizować się jako dziennikarze na łamach nowego miesięcznika Kurier warecki, informacyjnych
stronach internetowych, jak również jako dziennikarze medialni w TV.WARKA. Do każdej z wymienionych form dziennikarstwa przygotowywać będzie wykwalifikowana kadra, skupiona wokół ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”, która koordynować będzie cykl spotkań.
Aby dopasować się do uczniów, zajęcia będą odbywały się w trybie weekendowym i potrwają do
końca czerwca (w sumie będzie to ok. 50h zajęć). Pierwsze spotkanie zaplanowane jest 23 stycznia. Na
zgłoszenia osób zainteresowanych czekamy do 15 stycznia. Miesięczny koszt udziału w warsztatach
(od lutego do czerwca) dla uczestników wynosi 100zł. Koszt ten jest znacznie zmniejszony w stosunku
do całościowego kosztu organizacji warsztatów dzięki dofinansowaniu ze środków samorządu Warki.
Uwaga, liczba miejsc jest ograniczona!
Każdy kto czuje w sobie potrzebę dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, kto posiada przysłowiowe
lekkie pióro, albo wiąże swoją przyszłość z zawodem dziennikarza powinien skorzystać z tego zaproszenia i wziąć udział w dedykowanym specjalnie dla niego projekcie. Osoby zainteresowane szczegółami warsztatów w tym programem prosimy o kontakt z „Dworkiem na Długiej” – ul. Długa 3 (tel.
+48 6672270, dworek@dworek.warka.pl). Szczegółowy program warsztatów dostępny jest na stronie
www.warka24.pl/warsztatydziennikarskie2016.
/ info. Dworek/

Niemal pół wieku temu, w 1967 roku, podczas robót budowlanych na rynku w Warce wydobyto stare, gliniane naczynie, w którym znajdowało się… ponad dwieście srebrnych monet!
Ekipa archeologów, która zajęła się cennym znaleziskiem stwierdziła, że są to grosze praskie z
początku XIV w. (wybite w latach 1300-1305), a
więc z okresu kiedy państwo polskie powoli zaczynało się odradzać po okresie rozbicia dzielnicowego, a Warka być może jeszcze nie była
miastem. Wśród monet odnaleziono również,
pochodzący z początku XIV w. kwartnik śląski.
Okazał się on wyjątkowo unikatowy – jest to bowiem jedyny tego typu egzemplarz na ziemiach
polskich.
Skarb, odkryty na wareckim rynku, został
przekazany Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków Archeologicznych, skąd trafił do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Po kilku dziesięcioleciach, właśnie powrócił do Warki dzięki
staraniom dyrekcji i pracowników Muzeum im.
Kazimierza Pułaskiego,a także dzięki życzliwości dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Leonarda Sobieraja.
I pomyśleć, że te srebrne monety kryły się
przez ponad siedem wieków pod wareckim rynkiem. Tuż nad ich kryjówką działa się pasjonująca i często tragiczna historia: budowano klasztor
dominikanów, odbywały się pogrzeby książąt
mazowieckich z dynastii Piastów, powstawały i
upadały zakłady wareckich rzemieślników, płonęły w licznych pożarach miejskie zabudowania,
przechodziły oddziały wojsk: polskich, szwedzkich, niemieckich, rosyjskich; w miejscach
drewnianych domów powstawały murowane
kamienice, by w końcu miejski bruk zastąpił…
asfalt. Kto wie, może jeśli dobrze się przyjrzymy doskonale zachowanym srebrnym monetom
z wizerunkiem czeskiego lwa, to zobaczymy w
nich całą historię wareckiego grodu?
Przekonamy się o tym niebawem. Skarb
będzie można podziwiać w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce na ekspozycji stałej
„Warka – miasto dotknięte historią”, której uroczyste otwarcie zaplanowaliśmy na 4 grudnia.

					

/info.muzeum/

nowe echo Warki
Rocznica Powstania Listopadowego w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Wysockiego w Warce
Jak co roku odbyły się uroczystości związane z wybuchem powstania. Tym razem organizatorzy odeszli od zwyczajowego podziału rocznic powstań między dwie wareckie parafie.
Z niewiadomych przyczyn po raz pierwszy uroczystości nie
rozpoczęły się w kościele pofranciszkańskim Matki Boskiej Szkaplerznej a odbyły się w kościele Św. Mikołaja. Nie zostały złożone
kwiaty na grobie bohatera, ani nie zaciągnięto tam żadnej warty.
Polską tradycją jest czczenie miejsc pochówku bohaterów co widać na zdjęciach z 1930r. Zdaję sobie sprawę, że na wareckim
cmentarzu obecnie nie ma miejsca na takie uroczystości ale zawsze można się tam spotkać przed mszą (władze, wojsko i osoby,
które chcą uczestniczyć) oddać hołd bohaterowi i przejść na mszę
do najbliższego kościoła kończąc uroczystości pod pomnikiem z
pełną „pompą”. Odniosłam wrażenie, że najważniejsze było jak
najszybciej dotrzeć pod pomnik koło Dworku na Długiej i „odfajkować” rocznicę.
W Dworku na Długiej dzieci ze szkoły podstawowej im P.
Wysockiego w Warce zaprezentowały piękny spektakl o duchu P.
Wysockiego odwiedzającego współczesne miasto. Nagrodzono też
dzieci ze szkół podstawowych biorących udział w konkursie na
temat Wysockiego (najwięcej nagród „ściągnęli” uczniowie Szkoły Podstawowej w Konarach a zdobywcy nagród z Gimnazjum w
Dębnowoli to absolwenci też tej szkoły).
Całkiem inaczej została zorganizowana uroczystość pasowania na pierwszoklasistę w wareckim Liceum im. Piotra Wysockiego w dniu 30.XI.2015r. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, p. Dyrektor przypomniała życiorys Piotra Wysockiego.
Udział w tej uroczystości oprócz uczniów wzięli zaproszeni goście:
honorowi obywatele Warki – p. Władysław Gwardys i p. Tadeusz
Kulawik, dziekan ks. Stanisław Dobkowski, oficerowie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk Piotra Wysockiego - kapitan
Grzegorz Soszyński, starszy chorąży sztabowy Robert Michalik,
Zbigniew Kwiczak – Klub Patriotyczny, Danuta Sadowska – Towarzystwo Miłośników Miasta Warki, Andrzej Zaręba – radny
powiatu grójeckiego oraz rodzice uczniów. Pasowanie na ucznia
odbywało się bardzo uroczyście, wojskową szablą, przez kapitana
G. Soszyńskiego.
Po tej uroczystości delegacja uczniów razem z oficerami udali
się na cmentarz by oddać hołd bohaterowi.
Danuta Sadowska – redaktor NEW

Poniżej przedstawiamy wspomnienie o Piotrze Wysockim
wygłoszone przez panią Dyrektor Liceum - Wiesławę Zielonkę.

„Kilka słów o poczciwym Piotrze
Piotr Jacek Wysocki? Postać historyczna kojarzona z powstaniem
listopadowym (1830-1831). Wie się o nim najczęściej tylko tyle: bohater Nocy Listopadowej. Nieraz zresztą jego rolę dziejową bagatelizuje się, twierdząc, z przekorą, że w zasadzie błysnął wielkością
29 listopada 1830 roku, wywołując powstanie, a potem już niczego
więcej nie dokonał. Nie brak nawet komentarzy typu: bohater jednej
nocy; żył zbyt długo, szkodząc swojej legendzie (zwraca na to uwagę
T. Łepkowski). Bywa też, przy okazji okrągłych rocznic, że o Piotrze
Wysockim po prostu się zapomina.
Nawet w Warce, stanowiącej miejsce jego kultu, nie zaszkodzi
nieustannie przypominać tego, kim był, pokazywać go jako żołnierza i bohatera, jako zwykłego człowieka. Poszukiwanie nowych form
popularyzacji historii w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży,
wydaje się bardzo potrzebne. Stąd pomysł wydania komiksu.
Komiksowa opowieść zaczyna się właśnie 29.XI.1830r, od pamiętnej Nocy Listopadowej. Piotr Wysocki, jej współautor, przyszedł
na świat 10.IX.1797 r, według jednych przekazów w Warce, według
zaś drugich - w Winiarach pod Warką. Rodzice, Jan i Katarzyna z
Brzumińskich, zaliczali się do niezbyt zamożnej szlachty, toteż trudno im było wychować i wykształcić gromadkę dzieci. Musieli wyprowadzić się z Warki do Pawłowic pod Tarczynem. Piotr, ledwie
skończywszy jedenaście lat, stracił ojca. Nie dziwmy się, że, w takiej
sytuacji, musiał pomagać w gospodarstwie, że nie został profesorem
wyższej uczelni. Podstawy wiedzy zdobyte w gimnazjum w Warszawie będzie przez całe dorosłe życie poszerzać drogą konsekwentnego samouctwa. Pasjonował się historią (nieprzypadkowo, wzywając
podchorążych do boju, odniósł się do starożytności - do Termopil),
kochał poezję romantyczną.
Szansą na zostanie kimś okazała się kariera wojskowa w armii
Królestwa Polskiego. Wysocki, przystojny mężczyzna (180 cm wzrostu), wstąpił do wojska. WXII.1818r, osiadając w Warszawie.

Awansował na podporucznika grenadierów gwardii. W Szkole
Podchorążych Piechoty, gdzie prowadził musztrę, nazywano go poczciwym Piotrem. Marzyła mu się niepodległa Polska. Polska bez
rosyjskiej kurateli, bez szpiegostwa i donosicielstwa. W 1828r stanął na czele tajnego Związku, który przeszedł do historii jako Sprzysiężenie Wysockiego (W. Tokarz). Spiskowcy postawili sobie za cel
samo wzniecenie rewolty przeciwko rosyjskiemu zaborcy, ufając,
że na czele powstania staną autorytety narodowe. I właśnie ów brak
ambicji politycznych okazał się katastrofalną pomyłką. Pomyłką Piotra. Władzę polityczną i wojskową nad zrywem - rozpoczętym 29.XI
.1830r - przejęli sceptycy, wręcz przeciwnicy walki zbrojnej, dążący
do jak najszybszego jej zaprzestania, do dogadania się z carem. Tragizm Nocy Listopadowej i następnych dni oddaje niniejszy komiks,
pokazując m.in. stosunek generała Chłopickiego do podporucznika
Wysockiego.
Jak w kalejdoskopie - migają przed oczami Czytelnika następne karty z życia tytułowego bohatera. Piotr wziął udział w wielu bitwach powstania listopadowego, dowodził, jako major, pułkiem. We
IX.1831r, broniąc warszawskiej Woli, został ranny i dostał się w ręce
Rosjan. Więzień stanu Nie złamały go jednak ani przesłuchania, ani
wyroki sądowe (kara śmierci najpierw przez ćwiartowanie, a następnie przez powieszenie). Pozostał wierny sobie, wierny Polsce. Myślał
o niej na dalekiej Syberii, dokąd, za łaskawą wolą cara, wysłano go
w 1834r - na dwadzieścia lat katorgi. W 1835r zorganizował nieudaną ucieczkę, co przypłacił przedłużeniem o kilka lat zesłania oraz
karą tysiąca kijów. Silny organizm przetrzymał i tę kaźń; w Europie
pojawiła się wiadomość, że Wysocki nie żyje. Tymczasem on trwał,
zyskując sobie szacunek towarzyszy niedoli i autochtonów. Pracował
ponad siły, aż w końcu doczekał się złagodzenia warunków pobytu na
nieludzkiej ziemi. Produkował mydło. Czytał. Pisał. Obchodził kolejne rocznice Nocy Listopadowej.
W 1857r, już jako sześćdziesięcioletni mąż, wrócił z zesłania do
kraju. Nie dostał pozwolenia na zamieszkanie w Warszawie. Zatem
27.X.1857r stanął na wareckim rynku, w mieście, gdzie się urodził
i spędził wczesne dzieciństwo. Tutaj przyszło mu przeżyć ostatnie,
osiemnaście, lat żywota. Nie wiedział, czy znajdzie tu ukojenie, czy
raczej dopije kielich goryczy...
Początkowo jego pojawienie się wywołało pewien entuzjazm.
Okoliczne ziemiaństwo zakupiło dla niego w Warce dom z gospodarstwem. Bohater Nocy Listopadowej przeistoczył się w rolnika. Wykazywał jednak dużo energii, także na innych polach społecznych. W
1859r doprowadził do przeniesienia prochów książąt mazowieckich z
ruin kościoła dominikańskiego do kościoła franciszkańskiego, czym
zapoczątkował warecki obyczaj patriotyczny.
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Zachęcał do nauki uczniów miejscowej szkoły, w tym Władysława Matlakowskiego. Niestety, wraz z upływającymi łatami coraz
bardziej słabł na zdrowiu, coraz bardziej odcinał się od ludzi. Ludzie
zapominali o nim?
W liście do przyjaciela pisał o sobie: ja tu żyję jak pustelnik, ja
biedak, nieszczęśliwy biedak. Cóż, również w tamtych czasach trudno było wyżyć z rolnictwa. A gdy jeszcze za oranie ziemi brał się
schorowany człowiek, który przyjął do swojego domu rodzinę murarza Tabaczyńskiego, to finał owych zabiegów musiał być opłakany.
Piotr popadł w biedę, w samotność. Uciekał w świat książek i wspomnień. Żył Nocą Listopadową. Przeklinał generałów, którzy w 1830
roku zaprzepaścili szanse powstania. Wszakże gdy w 1863r ziściło się
powstanie styczniowe, jego sprawców uznał za szaleńców. W 1863r
sam stał się jakby generałem Chłopickim?
Wysockiego dręczyły rozterki. Zupełnie już schorowany, bez grosza, zadłużony, sprzedał gospodarstwo. Zrobił to, żeby ukontentować
stojących za drzwiami wierzycieli, a samemu pozyskać środki na
przeprowadzkę do Warszawy.
Ciekawe, że nie chciał umierać w Warce. Chciał dokonać żywota
w jakimś warszawskim przytułku...Nie doczekał.
Zmarł 6 stycznia 1875 roku w grodzie nad Pilicą.
Komiks kończy się wyobrażeniem grobu, który do dziś znajduje
się na wareckim cmentarzu parafialnym.

Grób ten dla wielu pokoleń Polaków, bez względu na przekonania
polityczne i światopogląd, był symbolem polskości, bezinteresownej
miłości ojczyzny.
Nie oznacza to jednak, że zaraz po 6.I.1875r Warka zaczęła czcić
poczciwego Piotra.
Do ożywienia pamięci o nim przyczynili się ludzie z zewnątrz,
zwłaszcza pisarze historyczni i historycy (np. J.S. Harbut). Bohater na
dobre zadomowił się w miejscowym obyczaju patriotycznym w 1930r
,gdy Warka wraz z całą Polską świętowała 100-lecie powstania listopadowego. Obecnie Wysocki patronuje Liceum Ogólnokształcącemu,
Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, Klubowi Żołnierzy Rezerwy,
ulicy i osiedlu, w 2007 roku wzniesiono jego pomnik.
Wczytajmy się w inskrypcję widniejącą na grobie Piotra
Wysockiego. Głosi ona, że b. pułków. Wojsk Polskich zmarł 6.I.1874r.
Biografowie (T. Łepkowski, J. S. Harbut) twierdzą, że brak dokumentów potwierdzających, jakoby podczas powstania listopadowego
warecczanin został pułkownikiem, natomiast wiadomo, że osiągnął
stopień majora. Za znamienny należy uznać fakt, że sam poczciwy
Piotr, będąc więźniem stanu, podawał, że jest majorem.
Na grobie widnieje także niepoprawna data śmierci. Wysocki to
postać nie do końca jeszcze poznana.”
/według: dr Remigiusz Matyjas/
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ROK 2015 Z KLUBEM GAZETY POLSKIEJ W WARCE

KLUB GAZETY POLSKIEJ w WARCE

ORGANIZUJE

10 KWIETNIA 2015 ROKU
ODPŁATNY WYJAZD DO WARSZAWY
NA OBCHODY

5 ROCZNICY
KATASTROFY
SMOLEŃSKIEJ
OSOBY ZAINTERESOWANE WYJAZDEM
PROSZONE SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY - 519 123 896
DO 2 KWIETNIA BR.

Klub Gazety Polskiej w Warce rozpoczął
2015 rok styczniowym spotkaniem z Dorotą Kanią, dziennikarką niezależną, współautorką takich książek jak: Resortowe dzieci czy Resortowe
Media.

Jak co roku w dniach .29-30 maja odbył się już
X Zjazd Klubów Gazety Polskiej w Sulejowie, podczas którego obecni byli przedstawiciele kilkuset
Klubów z całego świata w tym nasza reprezentacja.

Podziękowanie w imieniu Pary Prezydenckiej
dla Klubu Gazety Polskiej w Warce za udział w akcji
Narodowe Czytanie LALKI Bolesława Prusa

Klub Gazety Polskiej działał aktywnie przez cały rok. W każdą drugą środę miesiąca o godzinie 19.oo spotykamy się w biurze CeSiR lub innym
umówionym wcześniej miejscu na rozmowy o Polsce i świecie, o tym czy jesteśmy zadowoleni z rzeczywiśtości, czy chcielibysmy coś zmienić aby żyło
się wszystkim lepiej. Docieramy do ciekawych ludzi i organizujemy z nimi spotkania po to , żeby wiedzieć więcej niż serwują nam ogólno dostępne
media. Media, które często manipulują nami wszystkimi i zakłamują rzeczywistość. Działamy jako Klub w przeświadczeniu, że możemy wpłynąć na
te niewłaściwe zachowania, a przynajmniej aby posiadając wiedzę, nie dać się zmanipulować. Zapraszamy do naszego Klubu wszystkie, chętne osoby.
Adres mailowy: klubgp.warka@gmail.com lub wprost ze mną. Grażyna Kijuc- Przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Warce

nowe echo Warki

Lista kwestujących 31.11– 2.12 2015 r.
na wareckim starym cmentarzu:
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Do tegorocznej, czwartej już Kwesty na starym Wareckim Cmentarzu zgłosiło się w bieżącym
roku ponad 50 osób. Niektóre z nich, z wielkim
żalem nie mogły ostatecznie kwestować z różnych
powodów, najczęściej zdrowotnych. Mimo to po
włączeniu się wolontariuszy i kilku osób, które
wcześniej się nie deklarowały, na punkty zbiórek
stawiło się prawie 50 osób. Kwesta trwała trzy dni
– 31 października oraz 1 i 2 listopada 2015 r. . W
bieżącym roku konserwacji poddane zostały płyty
nagrobne: marmurowa Józefa i Agaty Steckich oraz
z piaskowca Mateusza Hermanna. Społeczny Komitet im. ks. Marcelego Ciemniewskiego na rzecz

Bajoryńska Ewa
Bączek Piotr
Bieńkowska Maria
Chojnacka Małgorzata
Chojnacki Romuald
Dąbrowski Daniel
Domańska Irena
Domańska Aleksandra
Dubińska Aleksandra
Firlik Magdalena
Gabler Sławomir
Gut Maria
Gut Maksymilian
Gut Andrzej
Gut Mikołaj
Górski Jarosław
Jasiński Andrzej
Kaczmarek Artur
Kaczmarek Małgorzata
Kasprzak Bożena
Kasprzak Dariusz
Kijuc Grażyna
Kijuc Krzysztof
Kołodziejski Jerzy
Kowalska Karolina
Krawczyk Urszula
Kreczmański Janusz
Lenarczyk Dorota
Lewandowska Gabriela
Lutek Luiza
Matlakowska Anna
Marczak Jan
Marek Krystyna
Nadolna Wiesława
Niemirski Andrzej
Niemirski Wojciech
Orlik Urszula
Paczkowski Grzegorz
Paczkowska Małgorzata
Pietrzak Witold
Podworski Kacper
Rogozińska Ewa
Rzeźnik Aldona
Rzeźnik Paweł
Sadowska Danuta
Skowrońska Wiesława
Tereszkiewicz Małgorzata
Tereszkiewicz Waldemar
Zaręba Andrzej

Odnowy Nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu i osoby wspierające zebrał 7.585,58 zł
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli dołożyć swoją cegiełkę do renowacji kolejnych zabytkowych nagrobków. Cmentarz pięknieje.
Szczególne dziękujemy też księdzu proboszczowi parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce
ks. kanonikowi Grzegorzowi Krysztofikowi, który
wspiera nas organizacyjnie nie tylko podczas ale
również między kwestami.
W bieżącym roku, również z powodu pięknej pogody, szczególnie pięknie prezentowała się
Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARKA, któ-

rej członkowie pełnili wartę przy grobie Piotra Wysockiego a także zbierali datki przy bramie głównej
cmentarza.
Jak to bywało wcześniej pieniądze z kwesty
zdeponowane zostały, za zgodą Zarządu, na koncie
Towarzystwa Miłośników Miasta Warki jako depozyt na pokrycie kosztów renowacji.
W ostatnich dniach zapadła decyzja o dalszych
pracach konserwatorskich w przyszłym roku.
O planach z pewnością będziemy pisać w kolejnych numerach NEW.
						
		

Skarbnik - Grażyna Kijuc

Społeczny Komitet im. ks. Marcelego Ciemniewskiego na Rzecz Odnowy Nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu

PRO PATRIA
29 listopada bieżącego roku w 185 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego uroczystości związane z tym zrywem zaszczycił
swoją obecnością - Szef Urzędu ds. Kombatantów i osób represjonowanych –Jan Stanisław Ciechanowski.
Obecni byli również -poseł na Sejm z ramienia PiS Marek Suski oraz Poseł do Europarlamentu - Zbigniew Kuźmiuk.
Minister Ciechanowski przyjechał aby
oddać hołd bohaterowi narodowemu Piotrowi Wysockiemu oraz odznaczyć Skarbnika i
przyjaciela wareckich kombatantów Grażynę
Kijuc medalem PRO PATRIA .

Z wnioskiem o nadanie tego zaszczytnego medalu wystąpił Prezes wareckiego Koła
K.Cegliński oraz Zarząd Główny Związku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych .
Po ceremonii odznaczenia, która miała
miejsce w Dworku na Długiej, Jan Stanisław
Ciechanowski powiedział między innymi:
„Po tych, którzy walczyli o wolną Polskę
przychodzą ci, którzy pochodnię polskości
potrafią i chcą dalej nieść.”
Odnosząc się do Piotra Wysockiego i innych bohaterów narodowych , powiedział:
Niech pamięc o nich nie zaginie.”
				/red/

Wiersz ten zamieszczamy na prośbę naszych czytelników jako wspomnienie o przyjaciółce z dawnych lat.
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Społeczny Komitet Budowy tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom katastrofy smoleńskiej
z dnia 10 kwietnia 2010 r.

W dniu 19 października 2015 r. z incjatywy pana Piotra
Bączka zawiązał się w Warce Społeczny Komitet w skład, którego weszli przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych,
kulturalnych i Kościoła Katolickiego.
Celem Komitetu jest zbiórka i ufundowanie oraz umieszczenie w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce tablicy
upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia
2010 r., ze szczególnym uwzględnieniem Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005 - 2010 z małżonką Marią i księdza kanonika Andrzeja Kwaśnika proboszcza
parafii św. Tadeusza Apostoła na Sadybie w Warszawie, który w
latach 1984 - 1988 był wikariuszem w wareckiej parafii, a z którym kontakty mieszkańcy Warki utrzymywali do ostatnich dni
Jego życia.
Ks. kanonik Andrzej Kwaśnik był kapelanem Federacji Rodzin Katyńskich w latach 2008 - 2010 oraz kapelanem Warszaw-

skiej Policji w latach 2008 – 2010. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Główne uroczystości związane z odsłonięciem tablicy zaplanowano na 17 kwietnia 2016 r.
Komitet Społeczny budowy pamiątkowej tablicy planuje zbiórkę publiczną na ten szczytny cel.
Będą wyemitowane okolicznościowe cegiełki o nominałach
od 5 do 100 zł. Będzie je można nabyć m.in. w: kancelarii Parafii
Matki Boskiej Szkaplerznej w Warce, w Dworku na Długiej w
Warce oraz bezpośrednio od członków Komitetu.
Bardzo prosimy o wsparcie incjatywy Społecznego Komitetu budowy tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom katastrofy smoleńskiej. Ku pamięci o tych co zginęli dla przyszłych
pokoleń.							
		W-ce Prezes Komitetu Społecznego
			
Daniel Dąbrowski

W WIELKIM SKRÓCIE
9 października 2015 w Muzeum w Warce odbyła się uroczystość w 236 rocznicę śmierci Kazimierza Pułaskiego złożenia hołdu
wielkiemu dowódcy konfederacji
barskiej, generałowi armii Stanów
Zjednoczonych. W części patriotycznej towarzyszyła uroczystości
Orkiestra Żołnierska Grójeckiego
Ośrodka
Radioelektronicznego,
poczty sztandarowe wielu okolicznych szkół i instytucji. Składano
okolicznościowe wiązanki oraz
odbył się apel pamięci ofiar wojen,
a wojskowi oddali salwę honorową
na cześć Bohatera Dwóch Narodów. Uroczystość zakończył koncert fortepianowy w wykonaniu
profesora Marka Drewnowskiego.
16.październiaka 2015 Klub
Gazety Polskiej oraz TMMWarki
zorganizowały promocję książki
wareckiej nauczycielki Marii Małaśnickiej-Miedzianogóra obecnie
mieszkającej w Dani o wspólnej
nieznanej historii z czasów II wojny światowej pt. Róże dla Leone”
za wolność Polski i Danii (19391945). Spotkanie odbyło się w
Dworku na Długiej.
8 listopada 2015 odbyły się
po raz pierwszy Ogólnopolskie
Dożynki Ogrodnicze zorganizowanie w wareckim kościele Matki
Boskiej Szkaplerznej. Uroczystość
została zorganizowana wspólnie
przez środowisko producentów i
dystrybutorów oraz Krajowe Duszpasterstwo Ogrodników. Mszę
Świętą Dożynkową dziękczynną za zebrane plony i w intencji
ogrodników odprawił Kazimierz
Kardynał Nycz – Metropolita
Warszawski. Uroczystość z jednej
strony miała charakter religijny a z
drugiej strony integrowała środowiska ogrodnicze.
Zgromadziła przedstawicieli
szeregu ogólnopolskich organiza

cji ogrodniczych oraz grup
producentów z kraju. Wśród gości
obecni byli posłowie do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu RP,
przedstawiciele samorządu różnych szczebli, agencji rządowych,
nauki. Do uczestników Dożynek
list skierował Pan Andrzej Duda,
Prezydent RP.
11 listopada 2015 Święto Niepodległości – minęło już 97 lat od
odzyskania niepodległości i 26 lat
od wyborów w 1989r a w Warce nie
ma miejsca upamiętniającego datę
jej odzyskania po 123 latach niewoli. Przodkowie warecczan podjęli taką decyzję nazywając ogród
miejski w 1932 roku imieniem
Józefa Piłsudskiego. Corocznie po
mszy z okazji tej rocznicy kwiaty
składane są pod różnymi pomnikami niezwiązanymi z tą rocznicą.
Niestety warczanie w odróżnieniu
od warecczan nie czują potrzeby
przywrócenia nadanej i nigdy nie
odwołanej nazwy ogrodu im. J.
Piłsudskiego. Msza w kościele z
uroczystą oprawą jest zawsze wielkim wydarzeniem a homilia przypomina nam o ciągłej służbie dla
Ojczyzny. W tym roku wygłoszona
przez dziekana księdza Dobkowskiego dobitnie o tym przypominała. Niestety z niezrozumiałych
dla mnie przyczyn TWWarka
uczestnicząca we wszystkich ważnych uroczystościach nie nagrała
lub nie udostępniła tej homilii na
swej stronie. Zakończeniem tego
dnia był piękny koncert „Czarodzieje z Warki” w wykonaniu
orkiestry „Moderato” pod batutą
Artura Gębskiego podzielony na
część patriotyczną i rozrywkową.
Publiczność dziękowała artystom
owacjami na stojąco.
17 listopada 2015 roku reaktywował swoją działalność w

sezonie 2015/2016 Warecki Klub
Kijkowy. Na pierwsze w tym ,
trzecim jjuż sezonie przybyło 10
osób. Pierwszy marsz nie był zbyt
trudny. Chodziło o to aby znowu
się spotkać i pomimo zmroku pooddychać świeżym powietrzem
tuż przed snem. Ustalone zostało,
że w każdy wtorek o godz. 19.oo
można przyjść pod Dworek na
Długiej i wspólnie wymaszerować
w obranym na ten dzień kierunku i
określoną przez uczestników trasą.
Wspólnymi marszami zaraziły się
trzy nowe panie. Klub jest otwarty
dla wszystkich chętnych. Więcej
na: http://klub-kijkowy.blogspot.
com/
17 listopada 2015 Premier
Beata Szydło powierzyła pełnienie
obowiązków szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotrowi
Bączkowi.
Piotr Bączek to współpracownik ministra MON Antoniego
Macierewicza. Pracował w komisji
weryfikacyjnej Wojskowych Służb
Informacyjnych. Szefował także
Zarządowi Studiów i Analiz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
21 listopada 2015 odbyło
coroczne spotkanie wareckich
krwiodawców zorganizowanych w
Klubie Honorowego Dawcy Krwi
„Zdrowie” podsumowujące roczną
działalność.
4 grudnia 2015 w Muzeum w
Warce została otwarta nowa ekspozycja stała pt. „Warka – miasto
dotknięte historią”. Gości powitała dyrektor muzeum. W imieniu
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Prof. Piotra Glińskiego list gratulacyjny odczytał dr
Piotr Szpanowski. Po przecięciu
wstęgi, rozpoczęło się zwiedzanie
- wystawa zaskoczyła wszystkich
i wzbudziła zachwyt zwiedzających. Pokazano dużo oryginalnych
zabytków i pamiątek związanych z
historią Warki (od średniowiecza,
aż po czasy współczesne). Motywem przewodnim po ekspozycji
są ulice miasta, których nazwy

przypominają o wydarzeniach,
miejscach i bohaterach historycznych. Pokazane są cenne zabytki
oraz urządzenia multimedialne
dopowiadające więcej o wareckiej
historii. W drugiej części która odbyła się w Centrum Edukacyjno-Muzealnym na koncert zatytułowany „Moje miasto” w wykonaniu
wareckich wykonawców.
22 listopada 2015 dobył się
w Warszawie powyborczy zjazd
Ruchu Kontroli Wyborów. Członkowie tego Ruchu wywodzą się z
różnych środowisk, stowarzyszeń
i.t.p. a połączyła ich idea obrony
Polski przed zagrożeniami wynikającymi z nierzetelnie przeprowadzonych wyborów. RKW powstał
przed wyborami prezydenckimi,
które były już mocno kontrolowane przez jego członków. Sukces
ten przekuł się na jeszcze większe
zainteresowanie kontrolą wyborów parlamentarnych. Członkowie
RKW wchodzili w skład Komisji
Wyborczych lub byli mężami zaufania. Efektem tych działań były
rzetelne wyniki wyborów, a skutkiem było odsunięcie pewnej grupy osób od rządzenia. Nie chcąc
się pogodzić z wynikami wyborów
podjęte zostały działania na rzecz
ich podważenia i odebrania wiarygodności wybranym osobom podejmującym niewygodne dla nich
działania. Powstał KOD – Komitet
Obrony Demokracji, który tak naprawdę jest zorganizowany przez
odsuniętych od władzy i nieuzasadnionych przywilejów – a jak
mówi się popularnie „odsuniętych
od koryta”.
21 grudnia 2015 roku moglismy zapoznać się po raz pierwszy
z nowa gazetą w naszym mieście.
„Kurier warecki”, bo taki tytuł
nosi miesięcznik jest, jak można
było ocenić po pierwszym przegladzie numeru standardową gazetą
informacyjną jak lokalne OKO czy
Okolica, odmienną zasadniczo od
Nowego Echa Warki. Redakcji życzymy wytrwałości w tworzeniu
gazety.

Żeby było proszę państwa tak jak było
*
Wiersz ten powstał z inspiracji pani Holland
Której słowo całą prawdę nam odkryło
Że są po to te protesty w państwie Poland
Żeby było proszę państwa tak jak było
*
Brać garściami zamówienia i dotacje
Tu kontrakcik, tam zlecenie się trafiło
Ośmiorniczki jeść i kawior na kolację
Żeby było proszę państwa tak jak było
*
Na posadach by państwowych się uwłaszczyć
Wziąć odprawę siedem baniek, że aż miło
Za granicą w pas się kłaniać oraz płaszczyć
Żeby było proszę państwa tak jak było
*
By ustawę można było kupić w Sejmie
Na cmentarzu żeby coś się załatwiło
Wiara prosi i domaga się uprzejmie
Żeby było proszę państwa tak jak było
*
Demokracji dzielnie broni Gross Jan Tomasz
On też pragnie, żeby nic się nie zmieniło
Gdy oczernić trzeba Polskę, zawsze go masz
Żeby było proszę państwa tak jak było
*
Jest, a jakże i przemawia Lis na żywo
Protestuje, żeby mu się nie skończyło
W telewizji wypasione sute żniwo
Żeby było proszę państwa tak jak było
*
Protestuje jak należy Urban Jerzy
Przyznam szczerze, że mnie wcale nie zdziwiło
Larum grają więc z pomocą i on bieży
Żeby było proszę państwa tak jak było
*
Ale naród jednak rozum ma nielichy
I w wyborach zdecydował głosów siłą
By odsunąć towarzystwo to od michy
I nie będzie proszę państwa tak jak było.
Autor: Janusz Wojciechowski
Poseł do PE z ramienia PiS
Wiersz inspirowany słowami Agnieszki
Holland
więcej na: http://wpolityce.pl/polityka/275838-zebybylo-prosze-panstwa-tak-jak-bylo-wiersz-		
inspirowany-slowami-agnieszki-holland
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