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ALLELUJA !!!
Życzymy Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny i wiary w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Zespół Redakcyjny NEW

WIELKANOC 2015
Wielkanoc – Zmartwychwstanie
Pańskie – to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Przygotowujemy się do niego poprzez okres
Wielkiego Postu zwieńczony Wielkim
Tygodniem, którego ostatnie trzy dni
to: Wielki Czwartek, Wielki Piątek,
Wielka Sobota, a nabożeństwa odprawiane w kościołach znane są jako Triduum Paschalne.
W Wielki Czwartek odprawiana
jest Msza Krzyżma będąca pamiątką
ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i eucharystii. Tajemnica Wielkanocy nierozerwalnie
jest związana z tajemnicą Wielkiego

Piątku. Cały Kościół wtedy umiera
ukrzyżowany wraz Chrystusem. Z
kolei w Wielką Sobotę będąc w kościele odwiedzamy Grób Pański, często zawierający historyczne akcenty
i udekorowany mnóstwem kwiatów.
Zanosimy wówczas koszyczek ze święconką. Znajdujące się w nim jajko jest
symbolem życia, sól ma oczyszczać i
chronić przed zepsuciem, wędlina jest
znakiem dostatku, a ciasto radości i
słodyczy nowego życia. Najważniejszym symbolem jest baranek z czerwoną chorągiewką uosabiającą ofiarę
i męstwo Chrystusa. Wieczorem sprawowana jest Wigilia Paschalna.

W Niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego o świcie odprawiana
jest Jutrznia Paschalna, czyli msza
święta rezurekcyjna, z trzykrotną
procesją wokół świątyni z udziałem
duchowieństwa i wiernych. Słyszymy śpiew: „Wesoły dzień dziś nam
nastał – Chrystus Zmartwychwstał”.
Wokół zwycięstwa Chrystusa nad
śmiercią, skupia się cała liturgia i jest
duchowym przeżyciem urzeczywistniającym się w każdym pokoleniu.
Życzę Wesołego Alleluja !
Maria Bieńkowska

Dzień
Żołnierzy Wyklętych
Każdego 1-go marca od roku 2011
w Polsce jest obchodzony Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Tego dnia wspominani są żołnierze,
którzy poświęcili swoje życie by z
bronią u nogi walczyć o niezawisłą i
niepodległą Ojczyznę. Żołnierze wyklęci, zwani też niezłomnymi, u kresu II wojny światowej oraz po ustaniu
działań militarnych, działając w warunkach partyzanckich, pragnęli stawić czynny opór dziełu sowietyzacji
Polski. Za swą postawę byli z całym
okrucieństwem prześladowani i podwójnie uśmiercani przez powojenne
komunistyczne władze. Pierwszy raz
fizycznie, a drugi raz moralnie, określani przez peerelowską propagandę
mianem faszystów i agentów obcego
wywiadu, a następnie skazywani na
zapomnienie. Z kolei ich oprawcom
stawiano pomniki i nazywano ich

bohaterami narodowymi, którzy walczą z bandytami.
Jednak pamięć o żołnierzach wyklętych okazała się silna i nie została
zatracona. Obecnie w celu podtrzymania i rozpropagowania wiedzy o
tych nieugiętych bohaterach podejmowane są liczne przedsięwzięcia kierowane do wszystkich osób, którym
nieobojętnym jest los naszej Ojczyzny.
Szczególna aktywność jest dostrzegalna wśród młodego pokolenia mocno
zaangażowanego w przywracanie dobrego imienia żołnierzy wyklętych.
Osoby te podkreślają, że bolszewicy i
ich poplecznicy zdawali sobie sprawę,
iż pamięć o bohaterach może budować polską siłę duchową i dlatego ten
potencjał usiłowali zlikwidować, gdyż
narodu mającego pokolenie żołnierzy
niezłomnych nie można zgładzić, rzucić na kolana, wdeptać w błoto.
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6 marca w Muzeum im.
Kazimierza Pułaskiego w Warce odbyły się uroczyste obchody 270. rocznicy urodzin Kazimierza Pułaskiego
– jednego z najbardziej znanych bohaterów historycznych Warki i powiatu grójeckiego, bohatera dwóch
narodów.
Muzeum rozpoczęło świętowanie
już przed południem. Dla młodzieży wareckich szkół zorganizowano
specjalną lekcję muzealna, którą poprowadził dr Jacek Kowalski - poeta,
pieśniarz, historyk sztuki, pasjonat i
promotor konfederacji barskiej. Wykład zatytułowany „Ruskie i leniwe,
czyli konfederacja barska na dziś”
okazał się niezwykle interesujący nie
tylko dla młodzieży. Konfederacja

270. „urodziny” Kazimierza Pułaskiego
barska, w której jedną z czołowych
ról odgrywał Patron wareckiego muzeum, nigdy nie należała do tematów
lekkich i łatwych. Uczniowie wiedzą o niej niewiele. Opowieść Jacka
Kowalskiego, prowadzona z charakterystycznym dla niego sarmackim
zacięciem, przybliżyła w przystępny
sposób genezę, przebieg i następstwa
konfederacji, a także rolę jaką odegrał w niej Kazimierz Pułaski.
Wykład Jacka Kowalskiego dla
młodzieży był wstępem do oficjalnych obchodów 270. rocznicy urodzin Kazimierza Pułaskiego. Przy-

byli goście zebrali się najpierw pod
pomnikiem Pułaskiego, aby tradycyjnie oddać mu cześć i złożyć symboliczne kwiaty. Potem dyrektor
muzeum Iwona Stefaniak zaprosiła gości do muzeum, do zwiedzania części ekspozycji poświęconej
Kazimierzowi Pułaskiemu. Opowiedziała przy tym, jakie zbiory związane z Pułaskim posiada muzeum.
Z okazji okrągłej rocznicy urodzin
swojego Patrona instytucja wystawiła m.in. dwa oryginalne listy
Pułaskiego, pisane pod Jasną Górą.
Dalsza część uroczystości odbyła się

bibliotece na piętrze pałacu, gdzie
dyrektor muzeum oficjalnie powitała przybyłych gości i podziękowała
za przyjęcie zaproszenia.
Na „urodziny” Pułaskiego przybyli m. in. wicemarszałek Senatu
RP - Stanisław Karczewski, poseł
RP – Dariusz Bąk, radny Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego
- Leszek Przybytniak, Marta
Michalska-Wilk – kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Radomiu, wicestarosta grójecki - Maciej Dobrzyński,
członek Zarządu powiatu Paweł

Siennicki, wiceburmistrz Warki Teresa Knyzio, radni powiatowi:
Krzysztof Kaźmierczak, Piotr Bączek
i Michał Pruś; radni miejscy, ks.
Dziekan Stanisław Dobkowski, prof.
Dariusz Trześniowski - dziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. K. Pułaskiego
w Radomiu, Leszek Kałuża – dyrektor Browaru w Warce, delegacje
szkół i organizacji im. Kazimierza
Pułaskiego, dyrektorzy szkół i instytucji z Warki i powiatu grójeckiego
oraz laureaci konkursu historyczno-marynistycznego DWA OBLICZA
PUŁASKIEGO wraz z opiekunami.
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Mamy tradycję, mamy piękną historię, z której możemy być dumni.
Historia jest właśnie taka a nie inna,
bo mamy trzy hasła - wartości które od początku wpisały się w naszą
mentalność i historię to: Bóg, Honor,
Ojczyzna.
Nie można pozwolić sobie odebrać dumy z przeszłości, gdyż naród
bez niej, wstydzący się przeszłości
przestaje być narodem, a poza językiem nic go nie łączy. Po drugiej
wojnie światowej i obecnie próbuje
się nam wpoić poczucie winy, mamy
wstydzić się za wszystko, a szczególnie, że urodziliśmy się Polakami.
Kontynuujemy przypominanie
ważnych zdarzeń z naszej historii i
ciekawych Polaków z których możemy być dumni. Tym razem historia
Polski:
Fragment
książki
Feliksa
Konecznego – Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży – rozdz. II
„Polska w Uniach” – fragmenty - 1.
„Grunwald i Wiłkomierz”
„Dotychczas polska była sama,
odtąd zaś mamy w historii polskiej
dzieje dwóch państw: Królestwa
Polskiego (które krótko nazywano:
„Koroną”) i Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Splotł y się te dzieje tak,
iż żadną miarą nie dadzą się oddzielić
jedne od drugich. Dalszy ciąg naszego opowiadania obejmie obszary o
wiele rozleglejsze, od Odry na Śląsku
aż za Dniepr, za Desnę, w pobliże
Moskwy; od Gdańska aż daleko nad
dolny Dunaj ku Morzu Czarnemu.
Tak daleko rozszerzyły się interesy
i sprawy polskie, a rozszerzyły się
nie przez zabór, ale przez związek
przyjacielski, czyli unię. Tym historia polska szczyci się przed innymi
narodami.
Nie trzeba sądzić, że unia z
Wielkim Księstwem Litewskim była
unią z narodem litewskim. Litwa
a naród litewski, to wcale nie to
samo. Państwo nazywało się litewskim dlatego, że pano
wała w nim
dynastia litewska, ale przeszło dwie
trzecie części tego państwa składały się z księstw ruskich, odebranych
Rurykowiczom (i przez to samo
uwolnionych szczęśliwie od jarzma
tatarskiego). Zaludnione więc było
to państwo liczniej bez porównania
przez Rusinów, niż przez rodaków
Władysława Jagiełły.
Lud, z którego pochodzili
Jagiełło i Witold, zowie się sam w
swoim języku Letuwinami, a kraj
przez siebie zamieszkały Letuwa. Jest
więc Letuwa częścią tylko Litwy, a
pośród ludności państwa litewskiego stanowili Letuwini drobną tylko
mniejszość. Nie posiadali oni poczucia narodowego, a byli poganami,
gdy tymczasem Ruś od wieków była
chrześcijańską. Nie zdołała jednak
Letuwy nawrócić, ani też Krzyżacy
tego nie dokonali i dopiero Polska
położyć miała koniec pogaństwu
w Europie. Stali też Letuwini na
tak niskim jeszcze poziomie, że nie
znali ani włas
ności osobistej, ani
nawet osobistej wolności. Wszystko stanowiło własność wielkiego
księcia, i wszyscy byli jednako jego
niewolnikami. Nawet wielmożowie
ich wieszali się na rozkaz książęcy.
Córki nie wolno było wydać za mąż
bez zgody księcia. Dopiero wraz z
chrztem przynieśli im Polacy pojęcie wolności i własności. Letuwa
cywilizowała się od Polaków, dzię-
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Bądź dumnym Polakiem,
ale nie zarozumialcem

ki temu, że przyjmowała stopniowo
prawa i urządzenia polskie.
Pamiętajmy tedy, że nie wszystko, co litewskie jest letuwskie. Nie
każdy Litwin jest Letuwinem. Była
w Litwie od dawna trzecia jeszcze
narodowość, a miano
w icie Polacy,
jako jeńcy wojenni, uprowadzani
tysiącami przez litewskie najazdy.
Oni wprowadzali na Letuwie rolnictwo i do tego ich używano. Pozostali chrześcijanami i byli na Letuwie
siewcami katolicyzmu. Całe okolice
rolnicze posiadały na długo przed
unią ludność czysto polską.
Przy ruskim stopniu cywilizacji
nietrudno się domyślić, jako język le-

Skoro Letuwa przyjmowała katoli
cyzm, utraciła zaraz schizma swe naczelne dotychczas stanow isko w państwie litewskim. A skoro cała Litwa
(to znaczy i Ruś litewska) łączyła się
z Polską, zdwajały się siły jednego i
drugiego państwa. Obydwa zyskiwały wiele, obydwa nabierały sił wobec
wrogów.
Nie było bezpieczeństwa ni dla
Polski, ni dla Litwy, póki nie pokonano Krzyżaków. Polacy chcieli jak
w roku 1396 wypowiedzieć wojnę,
ale nie dało się to zrobić skutkiem
niesnasek, jakie wyniknęły pomiędzy Jagiełłą a Witoldem. Niewiele
pomogło, że Jagiełło zdał na niego

„swego” królestwa, bo oto wystąpił z
projektem rozbioru Polski pomiędzy Luksemburgów, Habsburgów i
Krzyżaków.
Projekt nie był wcale niebezpieczny, bo jakżeżby dało się rozeb
rać
państwo, którego obywatele garnęli
się do oświaty, do wojny się nie lenili i płacili podatków tyle, ile było
trzeba? Pókiśmy posiadali te trzy
zalety, o żadnych rozbiorach nie
mogło być mowy”.
<><><><><><><><><
„Gruchnęła po świecie wieść, że
będzie wielka wojna, jakiej dotychczas nigdy jeszcze nie bywało w tych
stronach. Ściągał też Zakon posiłki i

tuwski nie był piśmiennym. Wszak
nawet polski poczynał dopiero próbować sił swoich do pisma. Ale u nas
była od dawien piśmienność łacińska
bogata, gdy tymczasem Letuwa nie
posiadała nikogo, kto by w ogóle był
piśmiennym. Ruś była piśmienną
najdawniej, wcześniej od Polski, lecz
nie wydoskonaliła się, utknęła na samych początkach.
Ludowi letuwskiemu groziło całkowite zniszczenie przez
Krzyżaków. Stary Kiejstut chciał
wyprowadzić go na Polesie z rodzinnego kraju. Dynastia zawdzięczała
swój rozkwit i potęgę nie Letuwie, z
której pochodziła, lecz Rusi podbitej. Kiejstut był gorąco przywiązany
do swojej Letuwy i chciał lud swój,
zacho
wać od wpływów postronnych, ale inni członkowie dynastii
Gedyminowiców niszczyli się, używali języka ruskiego (białoruskiego),
a często przyjmowali chrzest w obrządku wschodnim i w schizmie
często przemieniali się z Letuwińów
na Rusinów. Jagiełło i brat jego stryjeczny Witold, syn Kiejstuta, znali
język i obyczaj ruski a jednak nie
ruszczyli się; pozostali Letuwinami
przez całe życie.
Unia doszła do skutku dlatego,
żeby się wspólnymi siłami bronić
przeciw wspólnemu nieprzyjacielowi, tj. Krzyżakom, a zawrzeć spółkę
tam, gdzie dotychczas przeszkadzano sobie wzajemnie, tj. wobec Rusi.

władzę wielkoksiążęcą na Litwie, gdy
sam musiał zamieszkiwać w Polsce.
Dopiero gdy Witold, prowadzący
politykę na własną rękę, poniósł
straszną klęskę od Tatarów, zmienił się zupełnie. Odtąd nie bruździł
Jagiełłę, ni Polsce, a z biegiem lat
stał się wielkim naszym przyjacielem i gorliwym krzewicielem cywilizacji polskiej na Litwie. Były za to
nowe kłopoty z najmłodszym bratem Jagiełły, Świdrygiełłą, który na
chrzcie św. w katedrze krakowskiej
przybrał polskie imię Bolesława.
Zbuntowali go Krzyżacy, żeby się
uznał ich lennikiem, a oni zrobią go
wielkim księciem. Ledwie ich odpędzono spod Wilna z polską pomocą.
Z Krzyżakami łączył się
Zygmunt Luksemburczyk. Miał
on za żonę starszą siostrę Jadwigi,
Marię, i chciał, żeby Maria została
królową polską, a nie Jadwiga. Robił
nawet w swoim czasie starania o tron
polski i od tego czasu nie mógł darować Jagiełłę, że jemu dostała się
korona polska. Z ręką węgierskiej
królewny osiągnął koronę węgierską,
został cesarzem niemieckim, potem
po bracie Wacławie odziedziczył czeską koronę, ale rad by mieć czwartą
jeszcze, żeby mieć więcej pieniędzy.
Był to największy w Europie całej rozrzutnik. Był zarazem najzacieklejszym wrogiem Polski. Zaczął
uży
wać tytułu króla polskiego, a
dziwny to był król, dybiący na zgubę

zapasy z całych Niemiec, od Renu do
Odry. Nie chodziło już o losy jakiejś
prowincji pogranicznej, do kogo ma
należeć, ale o to, czy Polska, Litwa i
Ruś mają służyć za żer dla pasożyta niemieckiego, czy też ma nastać
choć początek końca Zakonu. Nawet razem z Litwą byliśmy jeszcze
za słabi, żeby w jednej wojnie znieść
od razu nienawistny Zakon. Do tego
trzeba było kilku zwycięskich wojen, ale chodziło o to, żeby zrobić
początek zmiany na lepsze. Minęło
od powołania Jagiełły już lat 24, a
jeszcze nie dało się nic zrobić z powodu waśni dynastycznej na Litwie.
Ale teraz nareszcie Witold zgodny z
Jagiełłą, chce razem z nim i z Polską
zabrać się do „wielkiej wojny”. Nuże
tedy, wyzyskać dobry czas!
<><><><><><><><><
„Odezwało się hasło słowiańskie, dawne hasło Bolesława
Wielkiego. Z Czech i Moraw przybyły nam posiłki pod wodzą znakomitego wojownika, Jana Żiżki,
pomimo to, że sam król czeski,
Wacław Luksemburczyk (starszy
brat Zygmunta), stał po stronie
Zakonu.
Tron szedł więc w Czechach swoją drogą, a naród swoją drogą. Odzywał się też duch narodowy na Śląsku
i jeden tylko ze zniemczonych tamtejszych Piastów ośmielił się stanąć
po strome krzyżackiej, Konrad, książę Oleśnicy (chociaż za młodu był

paziem królowej Jadwigi), a wszyscy
inni pozwolili werbować na Śląsku
zaciężnych pod sztandary polskie.
Obok Polaków, Czechów i Letuwinów mieli stanąć Rusini z księstw
ruskich, należących do Wielkiego
Księstwa Litewskiego. I tak od Pragi
Czeskiej aż do Smoleńska nad
Dnieprem zbierano się na wiel
ką
wojnę z niemczyzną pod przewodem polskim.
Najniebezpieczniejszym jednak
dla Zakonu sojusznikiem naszym
byli sami mieszkańcy państwa
krzyżackiego. Wszak ziemia gdańska i chełmińska to ziemie polskie,
wyczekujące wybawienia od jarzma niemieckiego. Ale co godniejsze
uwagi, że nawet Niemcy tamtejsi życzyli powodzenia orężowi polskie
mu, bo już nawet im dawała się silnie we znaki buta krzyżacka.
Na dzień 20 czerwca 1410 roku
Jagiełło kazał się stawić wojsku polskiemu w Wolborzu. Nigdy jeszcze
nie spieszono tak ochoczo na żadną
wyprawę. Za dwieście lat krzywd,
oszukaństw, łotrostw, za zabór
Pomorza, za te najazdy, które sięgały aż do Kruszwicy, za tyle konszachtów z wszystkimi wrogami
Polski, za to, że siódme już pokolenie nie miało od nich spokoju, za
to, że przygarnięci w gościnę jako
„jałmużnicy”, przedzierzgnęli się
w skrytobójców, za wszystkie ich
zbrodnie i chytre podstępy, za przekręcenie nauki chrześcijańskiej,
za to, że z zakonników zrobili się
rozbójnikami i dorabiali się tylko
na cudzym i tylko cudzą krwią się
tuczyli - za to wszystko należała im
się sowita zapłata.
Szczęśliwi byli ci z owego pokolenia, którzy dnia 9 lipca 1410 roku
znaleźli się w wojennym pochodzie i przekroczyli granicę krzyżacką. Pierwsze ich myśli były ku
Bogu, najwyższemu szafarzowi sprawiedliwości, a z tysiąca zbrojnych
piersi zabrzmiała pieśń pobożna
„Bogurodzica”. Stara to była pieśń,
najstarsza ze wszystkich polskich”.
<><><><><><><><
„Zaraz po bitwie poddali się
królowi polskiemu biskupi pruscy;
szlachta chełmińska wydała sama
grody swej ziemi i podały się Polsce
miasta: Toruń, Gdańsk, a nawet
Elbląg i Brunsberga, w których nie
było całkiem ludności polskiej.
Wojsko polskie ruszyło dalej w stronę Malborka, a w drodze odbierał
Jagiełło ciągle hołdy okolicznych
mieszkańców. Malbork był najsilniejszą twierdzą w całej Europie i nie
można go było zdobyć inaczej, tylko
głodem. Byli też Polacy przygotowani na to, że będą musieli dłużej pod
twierdzą obozować, staczając wciąż
mniejsze i większe bitwy. Ale okazało się, że Malbork ma zapasy żywności na trzy lata. Takie nieprzebrane zasoby miał Zakon Niemiecki!
Wszakże Jagiełło byłby rozpoczął oblężenie Malborka, a szlachta
polska byłaby wytrwała choćby lata
całe w polu, gdyby nie to, że trzeba
było szybko wracać, bo król węgierski urządził wyprawę na Kraków.
Nim jednak wojsko polskie opuściło
obszar państwa krzyżackiego, odniosło jeszcze jedno wielkie zwycięstwo pod Koronowem. Od Malborka
musiano odstąpić, żeby dać odsiecz
stolicy państwa, ale Zakon nie mógł
już ani panować nad Żmudzią, ani
kusić się o Psków. Osłabiony oddał
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ziemię dobrzyńską i Żmudź i zapłacił sto tysięcy grzywien kontrybucji
wojennej. Bądź co bądź pokazało się,
że można Krzyżaków zwyciężyć, a
nikt nie wątpił, że niebawem będzie
druga wojna, aż do skutku, aż do odzyskania Pomorza. Zakon zaś począł
od tej bitwy słabnąć i coraz bardziej
upadać. To było przesilenie. Odtąd
jemu coraz bardziej sił ubywało, a
nam przybywało.
Następnego roku, gdy skarb
polski wypełnił się krzyżacką kontrybucją, pomyślał sobie Zygmunt
Luksemburczyk, że lepiej zawrzeć
pokój z Jagiełłą i pożyczyć od niego pieniędzy, których wiecznie
potrzebował. Wziął więc czterysta
tysięcy kop groszy praskich, dając za to w zastaw trzynaście miast
na południe Tatr, w ziemi, zwanej
Spiszem. Jagiełło zażądał przy tej
sposob
ności zwrotu korony polskiej. Odesłał ją Luksemburczyk do
Polski z wielką uroczystością w roku
1412 i odtąd spoczywała ta korona w
skarbcu na Wawelu aż do roku 1793.
Spisz zaś pozostał przy Polsce aż do
roku 1769, gdyż nie wykupił go ani
Zygmunt Luksemburczyk, ani żaden
z jego następców.
W trzy lata po zwycięstwie grunwaldzkim zawarto w Horodle nową
unię (stąd horodelską zwaną), w której Polacy, powołując się wyraźnie na
braterstwo narodów, przyjmowali
rody litewskie do swoich rodów i
herbów, nadając przez to obywatelom litewskim wszystkie te prawa
obywatelskie, którymi cieszyła się
szlachta polska, i wprowadzając zasadę „równi z równymi”.
<><><><><><><><
„Obradował w tych czasach sobór
w mieście szwajcarskim Konstancji.
Sobór jest to zgromadzenie biskupów całego Koś
cioła katolickiego
pod przewodnictwem papieża. Zjechało się wtenczas 33 kardynałów,
5 patriarchów, 47 arcybiskupów,

c.d.
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228 biskupów, około 500 prałatów i
przeszło 5 tysięcy uczonych ze stanu
duchownego, a także mnóstwo osób
świeckich. Pozjeżdżali się monarchowie i książęta; poselstwa od wszystkich państw i obrządków katolickich,
nawet z Azji i Afryki, a 37 uniwer
sytetów przysłało od siebie delegatów.
Na tym soborze wyjednał arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba
godność prymasowską dla siebie i
swych następców, to znaczy, że każdy arcybiskup gnieźnieński miał
być zawsze pierwszy pomiędzy biskupami polskimi, chociażby nawet
powstały w Polsce inne arcybiskupstwa (było już lwowskie) i chociażby
inny jaki biskup został nawet kardynałem.
Sobór oświadczył, że sam zajmie
się rozpatrzeniem sporu polsko-krzyżackiego. Zakon miał najpierw
wywieść swoje prawa do kraju, nad
którym panował. Powoływali się
więc na rozmaite dokumenty cesarzy
niemieckich, o których już wiemy, że
swojego nigdy nie dawali, ale lubili
robić podarunki z tego, czego sami
nie posiadali”.
<><><><><><><><
„Krzyżacy twierdzili, że Polacy
nie dbają o rozszerzenie wiary, bo
Żmudź jest jeszcze pogańską. Aż
wtem wjeżdża do Konstancji sześćdziesięciu rodowitych Żmudzinów
i przedstawia się sobo
rowi, żeby
zebrani całego świata biskupi przekonali się, kto mówi prawdę. Zdumieni ojcowie soboru nie wiedzieli
sami, co myśleć. Wyprawili więc
na daleką Żmudź delegatów od
siebie, a ci, zobaczywszy tam kościoły i lud schylony kornie przed
ołtarzami Pańskimi, wróciwszy do
Konstancji, podali soborowi wniosek, żeby Zakonowi Niemieckiemu
udzielić publicznie urzędowej nagany. Krzyżacy byli zawstydzeni przed
całym światem. Zdzie
rano z nich
maskę obłudy i świętoszkostwa. Do
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wściekłości doprowadzeni miotać zaczęli na nas obelgi”.
<><><><><><><><
„Na samym schyłku życia Witold
dał dowód, jak lgnął do unii i Polski.
Oto cesarz Zygmunt Luksemburczyk
znów nęcił go koroną królewską,
podmawiając do sojuszu z nim i z
Zakonem przeciw Polsce. Na próżno. A gdy w roku następnym, 1430,
Witold dobiegał kresu żywota, licząc
lat 77, złożył na łożu śmierci godność
wielkoksiążęcą w ręce Jagiełły. Znaczyło to, że pragnie utrzymać związek z Polską, i że ten tylko powinien
zostać jego następcą, kogo król polski
uzna na Litwie wielkim księciem.
Litwą rządzili bowiem nadal sami
tylko Litwini (Letuwini i Rusini
litewscy), a król polski był tylko
zwierzchnikiem lennym Wielkiego
Księcia Litewskiego.
Zaraz po śmierci Witolda
porozumieli się Krzyżacy ze
Świdrygiełłą, dawnym swym dobrym znajomym, który już pięć razy
wszczynał bunty. Ten sprzymierzył
się teraz z hospodarem mołdawskim, z Tatarami, z Zygmuntem
Luksemburczykiem i z Krzyżakami.
Ażeby zjednać sobie stronników w
kraju, stanął na czele wyznawców
obrządku wschodniego, chociaż sam
był wyznania rzymskokatolickiego.
Nastąpił najstraszniejszy najazd
krzyżacki. Mordowali Krzyżacy kobiety i dzieci, urządzali nie bitwy,
ale rzezie”.
<><><><><><><><
„Wojowali Krzyżacy pod hasłem
wytępienia narodu polskiego, ogłosili więc nasi wojnę „z całą nacją
niemiecką”. Wysłańcy polscy porozjeżdżali się do ościennych krajów, a
wszędzie znajdowali radosne przyjęcie. Obywatele państwa krzyżackiego
i Królestwa Węgierskiego zapewniali
ich, że będą wszelkimi spo
sobami
przeszkadzać wielkiemu mistrzowi i
Zygmuntowi Luksemburczykowi do
W imieniu Zarządu powiatu
grójeckiego - organizatora muzeum
głos zabrał Maciej Dobrzyński - wicestarosta grójecki. Podkreślił, że w
tym ważnym dniu chce oddać cześć
Pułaskiemu. Jego walka to było poświecenie, a konfederacja to pierwsze
powstanie narodowe. Powinniśmy
czerpać te wartości i stosować w
naszych czasach (…) Chcę zachęcić
młode pokolenie, także dyrektorów i
nauczycieli, aby zechcieli skorzystać
z tego wyremontowanego obiektu jakim jest Muzeum Pułaskiego – mówił Dobrzyński.

Biografię Kazimierza Pułaskiego
przypomniano przy pomocy prezentacji multimedialnej jednej z laureatek konkursu (Angeliki Tkaczuk
- uczennicy LO Warka). Okrągła
rocznica urodzin Patrona muzeum
stała się też okazją, aby podsumować konkurs DWA OBLICZA
PUŁASKIEGO i nagrodzić jego laureatów.

prowadzenia wojny z Polską, a husyci
za
pomnieli o niechęci do katolicyzmu i uznali wspólny interes Czech
z katolicką Polską. Była to druga po
grunwaldzkiej wielka wojna.
Polacy wdali się w sprawy litewskie z powodu buntu Świdrygiełły i
za polską namową ogłaszał Jagiełło
w roku 1432 równouprawnienie
schizmatyków z katolikami w państwie litew
skim. Pozwolono też
prawosławnym przyjmować herby
szlachty polskiej. Pomogło to więcej, niż całe wojska. Tłumnie porzu
cano Świdrygiełłę, a Wołyń prosił,
aby go oderwać od Litwy, a wcielić do
Korony. Trzymał się Świdrygiełło już
tylko dzięki poparciu Krzyżaków. Ci
bronili się długo, aż wreszcie ponieśli
wraz ze Świdrygiełłą dnia l września

1435 roku pod Wiłkomierzem nad
rzeką Świętą na Żmudzi taką klęskę,
że współcześni porównywali ją z pogromem grunwaldzkim”.

Przypomnijmy, że nagrodą dla
10 zwycięzców II etapu konkursu
była wycieczka do Gdyni w dniach
2-5 marca. Podczas wyjazdu, współorganizator konkursu - Dowództwo
fregaty ORP „Gen. K. Pułaski” zorganizowało finał konkursu w Porcie
Wojennym w Gdyni. Zwyciężczynią
IV edycji konkursu została Katarzyna Dobrowolska – uczennica LO
im. P. Wysockiego w Warce. Kasia
otrzymała w Gdyni, z rąk zastępcy dowódcy okrętu ORP „Gen. K.
Pułaski” – kmdr. ppor. Dominika
Dąbrowskiego - voucher na dwutygodniowy rejs po Morzy Bałtyckim,
jachtem Marynarki Wojennej RP razem z członkami załogi ORP „Gen.
K. Pułaski”. W muzeum otrzymała również nagrody rzeczowe i pamiątkowy dyplom, który wręczył jej
Stanisław Karczewski - wicemarszałek Senatu RP.
Podczas „urodzin” Pułaskiego
uśmiech towarzyszył nie tylko Kasi.
Dzięki wsparciu Sponsorów, muzeum mogło nagrodzić każdego z
uczestników II i III etapu konkursu.
Nagrody rzeczowe dla młodzieży
ufundowali: Starosta grójecki Marek
Ścisłowski, radny powiatu grójeckiego Piotr Bączek, Bank Spółdzielczy w
Warce i Księgarnia Szkolna w Warce.
Spotkanie w pałacu na Winiarach
zakończył koncert pieśni konfederatów barskich pt. „Konfederacja

barska po kowalsku” w wykonaniu
Jacka Kowalskiego i zespołu Monogramista J.K. z Poznania. Nie zabrakło też „urodzinowego” tortu z
wizerunkiem Kazimierza Pułaskiego, a w godzinach wieczornych tego
samego dnia, w muzealnej bibliotece, odbył się pokaz filmu Jolanty
Kessler-Chojeckiej pt.: „Kazimierz
Pułaski – bohater dwóch narodów”.
8 marca, w kościele parafialnym
Matki Bożej Szkaplerznej w Warce
odbyła się patriotyczna Msza Św. za
Kazimierza Pułaskiego. Uczestniczyło w niej wiele pocztów sztandarowych instytucji i organizacji z terenu Warki.
Muzeum
im.
Kazimierza
Pułaskiego w Warce składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
pomogli zorganizować 270. rocznicę
urodzin Patrona muzeum oraz IV
edycję konkursu DWA OBLICZA
PUŁASKIEGO: Staroście Markowi
Ścisłowskiemu i Zarządowi Powiatu Grójeckiego – partnerowi
konkursu; Sponsorom: Angelice i
Jarosławowi Nowocielom - Hurtownia Artykułów Spożywczych i
Przemysłowych, Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser z Grzegorzewic; firmie Prima2000 Sp. z o.o.,
firmie Prima Sp. z o.o., Księgarni
Szkolnej G i Z. Wojtasów z Warki,
Restauracji Zajazd na Winiarach.
Opr. Muzeum

Książkę F. Konecznego można
spotkać w niektórych bibliotekach
szkolnych, ale niestety nie ma jej w
Gminnej Bibliotece w Warce. Napisana barwnym i lekkim językiem, dzieciom przybliży w ciekawy sposób naszą historię, a rodzicom i dziadkom
ją przypomni. Uzupełni też wiedzę
przy mocno okrojonym programie
nauczania historii. Obejmuje okres
od początku do I wojny światowej.
Można ją zamówić w księgarniach
wysyłkowych.
Fragmenty wybrała
Danuta Sadowska
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Dokument Rady Przybocznej
Komisarza Miasta Warki z 1932 r.
Na łamach NEW przetoczyła się
wymiana poglądów jak powinien nazywać się skwer zwany zwyczajowo
Ogrodem Saskim. Dzięki życzliwości mieszkańca Warki udało mi się
dotrzeć do dokumentu znajdującego się w Archiwum Państwowym w
Grodzisku Mazowieckim.
Jest to protokół z 9 posiedzenia
Rady Przybocznej Komisarza miasta Warki z dnia 19 marca 1932 r. o

nazwaniu ogrodu miejskiego imieniem Józefa Piłsudskiego w dniu Jego
imienin.
Towarzystwo Miłośników Miasta
Warki zwróciło się do Burmistrza
Miasta Warki oraz Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Warce o przywrócenie nazwy nadanej w tamtych czasach. Otrzymaliśmy odpowiedź, że
„Z uwagi na planowaną rewitalizację tzw. „Ogrodu Saskiego” w

ramach której mają być przeprowadzone prace związane z odtworzeniem alejek, wymianą ławek i
modernizacją oświetlenia, sprawa
nadania nazwy skweru zostanie
rozpatrzona po zakończeniu tych
prac”.
Cierpliwie poczekamy a Państwu
przedstawiamy scany historycznego
dokumentu i naszego wystąpienia.
Danuta Sadowska

nowe echo Warki
28 lutego 2015 roku w Wareckim
Gimnazjum
im.
Stanisława
Marciniaka mogliśmy obejrzeć, przygotowany przez uczniów i nauczycieli
finał projektu pt. „ Podróż muzyczno-taneczna na przestrzeni lat”, który
w 2014 roku uzyskał akceptację w
ramach programu „Działaj lokalnie
VIII”.
Z koordynatorką projektu Anną
Ambroży rozmawiała Grażyna
Kijuc
G.K. Skąd pomysł na taką właśnie, muzyczną formułę ?
W ciągu ostatnich dwóch lat w
naszej szkole nastąpiło ożywienie
działalności chóru szkolnego, który obecnie liczy około 80 osób. Pan
Ryszard Przybylski, pełniący funkcję
Przewodniczącego Rady Rodziców i
posiadający doświadczenie w pisa-
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członków zespołu. Czy było to bardzo trudne w tym przypadku?
Przez wiele miesięcy realizacja
projektu była dla mnie priorytetem.
Żyłam nim jak chyba większość z
uczestników. Pomimo wielkiego
wysiłku, pochłaniającego wiele czasu wyzwanie to stanowiło dla mnie
jednocześnie wielką przyjemność.
Lubię takie przedsięwzięcia, które
angażują wiele osób, dają radość
występującym a dla oglądających są
formą kulturalnego spędzenia czasu. Największą radością dla mnie
było obserwowanie zaangażowania
młodzieży. Dzięki tej pracy wytworzył się wspaniały klimat wśród
uczestników projektu. Pomimo
długotrwałych prób młodzież dobrze się czuła i kulturalnie spędzała
czas poza nauką. Miło było patrzeć
na nich jak wzajemnie się integro-

nałem próby odbywały się częściej,
nawet po kilka godzin dziennie.
G.K. Nie tylko dla mnie, całość wspaniale została połączona
wątkiem
rodzinnej
rozmowy
międzypokoleniowej odbywającej się
podczas podróży. Wymiana poglądów młodszych i starszych członków
rodziny na temat muzyki i tańca
była sympatyczna. Czy było to od
początku zamierzone i kto napisał
scenariusz rozmów?
Przez dłuższy czas zastanawiałam się w jakiej formie przedstawić
samą podróż. Na początku zostały
wybrane utwory muzyczne i taneczne. Pomysł międzypokoleniowej
rozmowy, stanowiącej fabułę widowiska zrodził się nieco później tak
jak i samo miejsce, czyli peron, będący jednocześnie scenografią wi-

Ze stacji Warka odjeżdża pociąg do sukcesu
To przedsięwzięcie pozwoliło młodym ludziom poznać różnorodne style
w muzyce czy tańcu, rozwijać swoje pasje i zainteresowania,
dało możliwość spędzenia w sposób miły i kulturalny czasu poza nauką
a jednocześnie podniosło prestiż szkoły w środowisku.

niu projektów, wpadł na pomysł aby
ten potencjał wykorzystać. W porozumieniu z panią dyrektor Bożeną
Sobieraj i ze mną napisaliśmy projekt. Jego założeniem było twórcze
zaangażowanie młodzieży a jednocześnie rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych. Chodziło o to,
żeby pokazać młodym ludziom jak
można wspólnie się bawić i dać alternatywę dla spędzania wolnego czasu.
Tak zrodziła się idea, żeby pokazać
jak kiedyś bawiono się i śpiewano a
jak jest obecnie.
G.K. Kto odpowiadał za scenariusz, dobór utworów, przygotowanie wokalne, przygotowanie taneczne i scenografię?
Cały scenariusz łącznie z repertuarem muzycznym opracowała
Katarzyna Ambroży – nauczycielka muzyki i dyrygentka szkolnego
chóru a prywatnie moja córka. Ona
też jako osoba od dziecka pasjonująca się muzyką, z wielkim zaangażowaniem prowadziła w ramach
projektu warsztaty muzyczne, przygotowując jednocześnie solistów i
chór do spektaklu. Utwory do układów tanecznych wybierała pani
Katarzyna Szeląg – Luśniewska,
która na co dzień w szkole prowadzi
zajęcia z wychowania fizycznego i
taneczne. W projekcie prowadziła
warsztaty taneczne, opracowywała choreografię i przygotowywała
tancerzy. Piękny efekt tej pracy podziwialiśmy wszyscy. Jeśli chodzi
o scenografię, to podjęła się tego
zadania pani Agnieszka Tomczyk,
nauczycielka plastyki, która wraz z
młodzieżą idealnie dopasowała ją
do scenariusza.
G.K. Koordynator projektu to
osoba, która od początku do samego
końca spina całość i patrzy z innej,
trochę szerszej perspektywy. Nie jest
to łatwe. Chodzi przecież o to, żeby
zauważyć w porę niedociągnięcia,
ale jednocześnie, nie zepsuć całego
zamierzenia i wkładu pracy innych

wali, współpracowali między sobą
i prowadzącymi. W chwilach zmęczenia, właśnie to dodawało mi sił
do dalszego działania.
G.K. „Wsiąść do pociągu byle
jakiego…” pierwsze słowa piosenki
„Remedium” Maryli Rodowicz zachęcały kilkadziesiąt lat temu do
podróży, a w tym spektaklu użyte
zostały perfekcyjnie.
Wpadłam na ten pomysł dopiero
po pewnym czasie, kiedy już pracowaliśmy zgodnie ze scenariuszem.
Uznałam, że to będzie dobry wstęp
do naszej muzycznej podróży.
G.K.
Podczas
występów
młodzieży można było faktycznie
przenieść się w czasie, wspominając jak bawiono się i śpiewano od lat
sześćdziesiątych po obecne. Nie zabrakło szlagierów takich wykonawców jak: Anny Jantar, The Beatles,
Czesława Niemena, zespołu ABBA,
Michaela Jacksona, Marka Grechuty
czy Maryli Rodowicz. Chór jak i tancerze, prezentując różnorodne tańce
jak np. walc wiedeński, rock’and‘roll,
czy niezwykle widowiskową choreografię do piosenki „My Słowianie”
pokazali kunszt, jakiego chyba nikt
oprócz organizatorów się nie spodziewał. Czy trudno było namówić
młodzież do takiego zaangażowania…? Jak długo młodzież ćwiczyła,
żeby osiągnąć taki poziom?
Rozpoczęliśmy pracę nad projektem w październiku. Początkowo zostały przekazane informacje
o tym, co będzie się działo w szkole
w związku z projektem. Uczniowie
bardzo chętnie chcieli pracować i
rozwijać swoje zainteresowania i
pasje. Potwierdzeniem tego był ich
liczny udział w warsztatach wokalnych i tanecznych, zawiązała się
także grupa teatralna. Warto dodać, że zajęcia te odbywały się po
lekcjach, a mimo to, nie trzeba było
namawiać uczniów. Początkowo
zajęcia odbywały się jeden lub dwa
razy w tygodniu a miesiąc przed fi-

dowiska. Niektóre pomysły rodziły
się w ostatniej chwili, jak np. postać
i rola kierownika pociągu.
G.K. Finał był niezwykłym wydarzeniem kulturalnym w naszym
mieście. Wareckie Gimnazjum na
tę okoliczność gościło ponad 500
mieszkańców Warki i okolic. Co dalej z potencjałem obudzonym w młodzieży…?
Byłam zaskoczona a jednocześnie szczęśliwa z tak dużego zainteresowania naszym widowiskiem.
Nie spodziewałam się aż tak dużej widowni. To przedsięwzięcie
pozwoliło młodym ludziom poznać różnorodne style w muzyce
czy tańcu, rozwijać swoje pasje i
zainteresowania, dało możliwość
spędzenia w sposób miły i kulturalny czasu poza nauką a jednocześnie podniosło prestiż szkoły
w środowisku. Możliwe to było do
zrealizowania dzięki przychylności
i wsparciu Dyrekcji szkoły i rodziców. Zaangażowanie młodzieży
przyczyniło się także do wzajemnej
integracji oraz do krzewienia kultury w naszym mieście. Ze wzruszeniem przyjęłam podziękowania
od uczniów, którzy byli szczęśliwi,
że mogli uczestniczyć w takim widowisku, występować i zarazem
dobrze się bawić. Niektórzy nawet
żałowali, że projekt się kończy.
Właśnie to uświadamia mi, że warto podejmować tego typu przedsięwzięcia by sprawiać radość innym.
Zdecydowanie dobrze byłoby aby
młodzież mogła jeszcze zaprezentować swoje nieprzeciętne umiejętności muzyczne i taneczne.
G.K. Ja osobiście wierzę, że wielu
z uczestników widowiska, po takiej
szkole tańca, śpiewu i teatru zechce
wyruszyć dalej w tę piękną podróż
do sukcesu. Serdecznie wszystkim
tego życzę. Dziękuję za rozmowę i
wszystkim gratuluję.
Grażyna Kijuc
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W historii Polski jest wiele bohaterskich postaci, o których pamięć nie powinna zaniknąć, wręcz
przeciwnie, powinna być utrwalana
i pielęgnowana dla dalszych pokoleń. Do takich należy niewątpliwie
Kazimierz Pułaski, urodzony 270 lat
temu, najbardziej znany bohater historyczny Warki.

nowe echo Warki

Pamiętajcie o
Pułaskim

Postać
bohatera
„dwóch
Narodów” kojarzona jest z istotnymi, zarówno dla historii Polski jak i
Stanów Zjednoczonych AP wydarzeniami II poł. XVIII wieku, które zaważyły na dalszych losach narodów:
polskiego i amerykańskiego. Należy przywołać tu konfederację barską (1768–1772), nazywaną już dziś
przez wielu historyków pierwszym
polskim powstaniem narodowym
oraz rewolucję amerykańską z lat
1775–1783, zwaną wojną o niepodległość.
Kazimierz Pułaski urodził się 4
lub 6 marca 1745 r. w Warszawie, w
domu Józefa Pułaskiego – starosty
wareckiego i Marianny z Zielińskich
Pułaskiej. Dzieciństwo spędził w
Winiarach pod Warką. Tu pobierał
pierwsze nauki w miejscowej szkółce parafialnej. Potem kształcił się w
Teatyńskim Collegium Nobilium w
Warszawie. W latach 1762–63 młody Kazimierz przebywał w służbie w
Mitawie na dworze Karola Krystiana
Wettyna, księcia Kurlandii, syna
króla polskiego Augusta III. Był to
okres niezwykle ważny w jego życiu,
który znacząco wpłynął na postawy
polityczne przyszłego konfederata
barskiego. Kurlandia, jako księstwo
lenne Rzeczypospolitej było w tym
czasie obszarem zainteresowania
Katarzyny II, carycy Rosji, stając
się miejscem siłowej konfrontacji między Polską a Rosją. Pułaski
przekonał się o tym osobiście będąc
świadkiem oblężenia przez wojska
rosyjskie Mittawy w lutym 1763 r.
w jego efekcie, upokorzenia i wypędzenia księcia Karola. Można powiedzieć, że przekonał się wówczas o sile
i rzeczywistych zamiarach Rosji wobec Polski.

Kazimierz Pułaski, autor nn, XIX w.,
olej na płótnie, wł. Muzeum
im. K. Pułaskiego

W odpowiedzi na coraz bardziej
konfrontacyjną postawę władz rosyjskich wobec Rzeczypospolitej
oraz zagrożenie ingerencją w jej wewnętrzne sprawy, 29 lutego 1768 r. w
klasztorze Karmelitów w Barze na
Podolu spisany został i zaprzysiężony
akt konfederacji, zwanej od miejsca
powołania „konfederacją barską”. Był
to związek zbrojny polskiej szlachty zawiązany w celu obrony praw

Włodzimierz Łuskina,
Śmierć Pułaskiego pod Savannah,
1893, olej na płótnie,
wł. Muzeum im. K. Pułaskiego

„Od Rolanda… do księcia Józefa trudno
o postać bardziej rycerską, niż ten smagły,
niewysoki a świetny i fascynujący kawaler
Krzyża Świętego.”
i niepodległości Rzeczypospolitej
i wiary katolickiej. Obok Michała
Krasińskiego, brata biskupa kamienieckiego Adama, przywódcą ruchu
oraz jego aktywnym działaczem był
Józef Pułaski, ojciec Kazimierza, pełniący funkcję marszałka związku
wojskowego i regimentarza generalnego konfederacji.
Kazimierz wraz z braćmi
Franciszkiem i Antonim, skupiwszy
wokół siebie szlachtę, zaczęli organizować chorągwie i pułki konfederackie zdolne do prowadzenia wojny.
Rozpoczęła się trwająca blisko 5 lat
wojna polsko- rosyjska. Toczono ją
na obszarze całej Rzeczypospolitej,
od ziem dzisiejszej Ukrainy,
Białorusi i Litwy, przez Małopolskę,
Wielkopolskę, Mazowsze i Pomorze.
Kazimierz Pułaski od samego początku objawił wybitny talent wojskowy. Już 20 kwietnia 1768 r. rozbił
wojska rosyjskie pod miejscowością
Podhorełe, przez 2 tygodnie bronił Berdyczowa. Na wiosnę 1769
roku bronił Okopów Świętej Trójcy
nad Dniestrem, zaś do czasu objęcia funkcji marszałka konfederacji łomżyńskiej, w sierpniu 1769 r.,
jego oddziały odniosły szereg zwycięstw nad wojskami rosyjskimi
pod Kukiełkami, Słonimem, Myszą,
Dworcem i Nołczadzią. Największą
sławę przyniosła mu heroiczna i zakończona sukcesem, obrona Jasnej
Góry z lat 1770/71 przed nacierają-

cymi wojskami rosyjskimi pod wodzą gen. Iwana Drewicza.
3 listopada 1771 r. miało miejsce
słynne porwanie króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Po uwolnieniu król oskarżył konfederatów, w tym bezpodstawnie samego Pułaskiego, o królobójstwo.
Wobec tych oskarżeń Pułaski został zmuszony udać się na emigrację. Tak rozpoczął się nowy okres
w jego życiu. Kilka lat tułał się po
Europie, przebywał w Niemczech,
Turcji, Francji. Ostatecznie na dłużej osiadł w Paryżu, gdzie poznał
Benjamina Franklina – przedstawiciela Kongresu Amerykańskiego.
Otrzymał od niego list polecający
do Jerzego Waszyngtona, głównodowodzącego amerykańskimi siłami
powstańczymi walczącymi przeciwko armii brytyjskiej na kontynencie
amerykańskim. W liście Franklin
napisał: “Hrabia Pułaski z Polski, oficer słynny w całej Europie z odwagi i
postępowania swego podczas obrony
wolności kraju, przeciwko tęgim potęgom: Rosji, Austrii i Prus, może przydać się w naszej służbie.”
Po przybyciu do Ameryki, w lipcu
1777 roku, działając w uzgodnieniu z
Jerzym Waszyngtonem, niezwłocznie przystąpił do organizowania powstańczej kawalerii. Walczył m.in.
pod Germantown i Haddonfield, zaś
w bitwie pod Brandywine wsławił

się odważną szarżą, która zapobiegła klęsce powstańczej kawalerii i
uratowała życie przyszłemu amerykańskiemu prezydentowi Jerzemu
Waszyngtonowi. Zaraz po tym,
Pułaski został mianowany dowódcą
amerykańskich lekkich dragonów
w randze generała brygady. W 1778
r. stworzył Pułaski sławny Legion
Kawalerii, którym dowodził m.in. zaciekle broniąc miasta Charleston. Za
odważną walkę w Ameryce przyszło
mu jednak zapłacić cenę najwyższa.
9 października 1779 r. został śmiertelnie ranny w bitwie pod Savannah,
w stanie Georgia, za kilka dni zmarł.
Jerzy Waszyngton otrzymał szablę
Kazimierza Pułaskiego, a w rozkazie z 17 listopada 1779 r. napisał: „Na
hasło: Pułaski, ma być odzew Polska.”
Dziś nazywany jest „Ojcem kawalerii amerykańskiej”. Doczekał się
w Stanach Zjednoczonych wielu pomników. Czczono w nim szermierza
idei republikańskiej, wypisanej na
sztandarze jego legionu: Nikt inny nie
panuje (prócz Boga), cnota tem silniejsza gdy zjednoczona. Ceniono w nim
zalety duszy: „Był stały, trzeźwy, pilny, nieustraszony”. „Był szlachetny w
obejściu, ujmującego serca” – pisano.
Jego nazwiskiem nazwano miasteczka, ulice, hrabstwa, szkoły, stowarzyszenia i organizacje w USA. 11 października – dzień śmierci Kazimierza
Pułaskiego od 1929 r. obchodzony
jest w USA jako Pulaski Day. W
2009 roku na I Sesji 110 Kongresu
Stanów Zjednoczonych Ameryki
Izba Reprezentantów i Senat nadały
Kazimierzowi Pułaskiemu pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela
USA. Rezolucję podpisał prezydent
Barack Obama.
Choć w Polce również uczono
Pułaskiego na wiele sposobów, nie
jest tak znanym bohaterem jak w
USA. Patronuje okrętowi Marynarki
Wojennej RP ORP „Gen K. Pułaski”,
uczelni wyższej – Uniwersytetowi
Technologiczno-Humanistycznemu
w Radomiu, wielu szkołom i organizacjom.
Warka również uhonorowała
Kazimierza Pułaskiego. Nazwano jego imieniem ulicę i osiedle na
Winiarach, nadano jego imię jednej ze szkół, istnieją tu organizacje
jego imienia. Żywym pomnikiem
Kazimierza Pułaskiego, ciągle stojącym na straży pamięci o swoim
Patronie jest muzeum w pałacu na
Winiarach.

W ciągu całego 2015 roku będziemy przypominali o okrągłej rocznicy urodzin Kazimierza Pułaskiego.
Przez pierwszy tydzień marca
wzięliśmy udział w radomskich
KAZIKACH, zaprezentowaliśmy W
Resursie Obywatelskiej m.in. wystawę edukacyjną o Pułaskim. Dla najmłodszych przygotowaliśmy specjalne lekcje muzealne pt. „Poznaj Pana
Kazimierza”. W szkołach podstawowych gminy Warka ogłosiliśmy konkurs plastyczny pt. „Spotkałem Pana
Kazimierza”. Trwają przygotowania
do ogłoszenia ogólnopolskiego międzyszkolnego konkursu historycznego pt. „Śladami polsko-amerykańskiego Bohatera – Kazimierza
Pułaskiego”, którego finał odbędzie
się w Warce jesienią. Nie zabraknie
też czegoś dla znawców tematu – w
dniach 6-7 października odbędzie
się międzynarodowa konferencja
naukowa, poświęcona Kazimierzowi
Pułaskiemu i jego czasom. Organizatorami konferencji są: Uniwersytet
Technologiczno-Humanistyczny im.
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego
oraz
Radomskie
Towarzystwo
Naukowe. Pierwszy dzień konferencji odbędzie się na Uniwersytecie w
Radomiu, a drugi w Warce. Jeśli uda
nam się pozyskać dotację – na koniec
roku 2015 wydamy komiks poświęconego Patronowi wareckiego muzeum.
Warto podkreślić, że w roku
obchodów 270. rocznicy urodzin
Kazimierza Pułaskiego – zostanie
ukończony projekt rewitalizacji muzeum, który realizowany jest od 2008
r. na początku lipca 2015 r., organizator muzeum – Powiat Grójecki planuje oddać do użytku nowy budynek
pomocniczy dla muzeum – Centrum
Edukacyjno-Muzealne.
Wszystko wskazuje na to, że plan się ziści.
Warto więc w tym roku pamiętać o
Pułaskim i odwiedzić Muzeum im.
Kazimierza Pułaskiego.
W 270. „urodziny” Kazimierza Pułaskiego, chcę powtórzyć
za jego biografem Władysławem
Konopczyńskim te jakże romantyczne i piękne słowa:
Nie za sukcesy, do których
wszystkiego brakowało, umieściła
go Polska w rzędzie swych najzasłużeńszych, obok Żółkiewskiego i
Czarnieckiego. (...) Walką było całe
jego życie, walką o ideały, nie o interesy. Od Rolanda … do księcia Józefa
trudno o postać bardziej rycerską,
niż ten smagły, niewysoki a świetny i fascynujący kawaler Krzyża
Świętego. Sławę umiłował gorąco, ale
innej sławy nie pragnął krom tej, że
do ostatka bronił wolności swej ojczyzny.(...)
Był Pułaski pierwszym przedstawicielem bojującej młodzieży (...)
Był pierwszym, na chrześcijańskim
podłożu romantykiem czynu (...) Był
pierwszym legjonistą (...) Był pierwszym szermierzem wolności ludów,
wyrazicielem tego polskiego entuzjazmu, który sprawił, żeśmy narodom
wałczącym o wolność posłali zastęp
Bemów, Wysockich, Chrzanowskich,
Dembińskich, Mierosławskich.”

Juliusz Kossak, Pułaski pod murami
Częstochowy, 1877, akwarela, wł.
Muzeum im. K. Pułaskiego

Opr. Iwona Stefaniak
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Rząd rosyjski, po chwilowym
wahaniu, jak postąpić wobec zbuntowanej Polski, powziął decyzję o
stłumienia powstania najkrwawszymi środkami. Rosyjskie społeczeństwo było obojętne lub początkowo
nawet sprzyjało Polsce, ale władza
postanowiła wzniecić nienawiść
do Polaków gdy zauważyła chwieją
postawę dyplomatyczną państw zachodnich. Z inicjatywy rządu składno petycje potępiające bunt polski a
rosyjska prasa alarmowała o obronie
całości rosyjskich granic i starała
się w świecie zohydzić powstanie.
Rozpoczęto gigantyczną kampanię
przeciw Polsce publikując potwarze
i oszczerstwa (praktycznie, trwa to
do dnia dzisiejszego). Zaowocowało
to odwróceniem się opinii rosyjskiej
od Polaków.
W czasie Powstania na dawnych ziemiach Polski dział Rząd
Narodowy – będący organem władzy. Posiadał władzę ustawodawczą
i wykonawczą, miał własną tajną
administrację państwową odpowiadającą m.in. za pobór podatków,
działanie tajnej poczty, edycję prasy. Przywrócono dawny podział administracyjny Królestwa Polskiego.
Powołano naczelników cywilnych
wojewódzkich, powiatowych, miast,
którzy wykonywali akty rządowe,
administrowali podległymi im terenami, opiekowali się rodzinami powstańców, dostarczali zaopatrzenie
dla walczących oddziałów. Prowadzono wykazy podatników, kontrole
skarbowe, spisy gmin gdzie ogłoszono uwłaszczenie, listy osób wrogo
nastawionych do powstania. (Na tym
wzorze zorganizowano w czasie II
WŚ polskie państwo podziemne).
Każdy rząd musi posiadać środki finansowe. Zdobył je student,
wielki patriota, A. Waszkowski
konfiskując z Kasy Głównej
Królestwa Polskiego ponad 24 miliony zł wywołując tym czynem
wielkie wrażenie w Polsce, Rosji i
Europie. Rosjanie się przerazili tą
pomocą dla powstania. Oddanie kapitałów uzależnił od przejęcia rządu
przez Majewskiego. Więc członkowie rządu czerwcowego ustąpili, a
Majewski zabrał się do dzieła. Wyłoniono rząd z ludzi znanych w kraju,
ale nie chcących działać w konspiracji więc utworzono rząd tzw. lipcowy zastępczy ale faktyczny, który
umiarkowany w zasadach, okazał się
bardzo sprawny i szybko uporządkował stosunki wewnątrz organizacji
w całym kraju. Utworzył przedstawicielstwa zagraniczne, uporządkował finanse, sformował policję, straż
bezpieczeństwa wykonującą wyroki
władzy („sztyletników”). Zorganizowano „ekspedyturę” mającą na usługach sztab urzędników poczty, kolei,
biur, sklepów, zakładów.
Niestety nie wiodło się powstańcom na placu boju. Mimo, że podniosła się liczebnie siła zbrojna powstania, rząd carski wysyłał do walki
coraz większe zastępy wojska, zdecydowane do rozprawy z powstańcami. Siły były nierówne, a zachodnie
mocarstwa, (jak uczy nas historia)
traktowały powstanie wg własnych
interesów. Polska pozostawiona
sama sobie i olbrzymie siły wroga
nie rokowały powstaniu zwycięstwa.
Porażki militarne i dyplomatyczne,
po
noszone przez Rząd Narodowy,
wzbudziły wrzenie i oddano władzę
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dążącym do niej czerwonym, Powstał rząd tzw. wrześniowy złożony
z samych rewolucjonistów. Ale ta
zmiana rządu spowodowała wielkie
niezadowolenie i organizacja cywilna odmówiła współdziałania.
Rząd przystąpił jednak do działania i szeregiem zamachów postanowił zastraszyć Moskali. Zaczęto old
zamachu na znienawidzonego gen.
Berga ale Berg ocalał. Na Warszawę
nałożono kontrybucję, której wysokość ustalano na bazie płaconych
przez mieszkańców podatków, więc
postanow iono spalić księgi podatkowe. Ratusz spłonął doszczętnie. Nastąpiła również seria zamachów na
urzędników policji, szpiegów i żandarmów. Władze ro
syjskie mściły
się wydając zarządzenia, które życie
w Warszawie uczyniły ciężkim i niebezpiecznym. Na ulicach urządzano łapanki na przechodniów przez
gęsto krążące pa
trole. Zastosowano terror, przeprowadzając rewizje,
areszty, wyroki śmierci, egzekucje na
placach publicznych.
Spowodowało to, że rząd tracił
powagę, rozprzęgła się organizacja
cywilna, członkowie rządu byli tropieni i musieli uciekać z Warszawy.
Powstanie chyliło się do upadku. 29
lutego 1864r władze austriackie, w
związku z trwającym powstaniem
styczniowym w zaborze rosyjskim,
ogłosiły stan oblężenia w Galicji. W
efekcie zarządzenia pomoc dla chylącego się ku upadkowi powstania
z zaboru austriackiego stała się niemożliwa.

Zjawił się w Warszawie człowiek
wielkiej, duszy i czystego charakteru. Skromny obywatel, płomienny
patriota, widząc co się dzieje, po
stanowił dźwignąć ginące powstanie. Był to Romuald Traugutt, dowódca Powstania od 17.X.1863 r. Jego
przywództwo miało charakter tajny.
Został aresztowany przez rosyjską
policję w nocy z 10 na 11 kwietnia
1864r., nie wydał nikogo. W czasie
jednego z przesłuchań powiedział: „
Idea narodowości jest tak potężną i
czyni tak wielkie postępy w Europie,
że ją nic nie pokona”. Został zdegradowany i skazany na śmierć przez
powieszenie, wyrok wykonano na
stokach Cytadeli w obecności ponad
30 tys. mieszkańców Warszawy,
którzy płakali i śpiewali pieśń
„Święty Boże”.
Powołano
ostatni
Rząd
Narodowy, który już nie odegrał poważnej roli, organizacja była rozbita,
choć jeszcze odbywały się utarczki i pojawiały się drobne oddziały.
Powstanie dogorywało. Długo prowadził działalność ostatni naczelnik
miasta Warszawy, wymykając się z
zasadzek, wydawał odezwy i stwarzał pozory, że rząd istnieje, działa i
walczy. Robił to do końca 1864r. gdy
przypadkowo został aresztowany na
ulicy. Najdłużej działał na Podlasiu
ks. Brzózka, wychodził niespodziewanie z lasów, niepokoił Moskali
ukazując się w różnych okolicach,
walcząc zapamiętale z wrogiem, gło-

Powstanie Styczniowe
czas przed i po

dem i nędzą. Był wspierany przez
lud, ostrzegany o zastawianych zasadzkach, z których się wymykał aż
do 29 kwietnia 1865r. Był to ostatni
epizod na polu walki.
W czasie powstania rozpasane rosyjskie żołdactwo, wręcz przy
przyzwoleniu oficerów, dopuszczało się czynów, określanych w dokumentach Rządu Narodowego – „w
sztuce barbarzyństwa przewyższają ich dziką wyobraźnię”. Mordowanie jeńców od pierwszych dni
Powstania było codziennością. W
Rybaczewicach gdy po potyczce pojmano powstańców, rozebrano ich do
naga, postawiono z podniesionymi
rękami i przebijano bagnetami i pikami. Po bitwie pod Chromakowem
gdy po zaciętej walce powstańcy
schronili się w owczarni i odmówili
kapitulacji Moskale podpalili ją ze
120 powstańcami - zostali spaleni
żywcem. Gdy pod Białymstokiem
szlachecka wieś odmówiła wydania żywności kozakom, wrócili nad
ranem otaczając śpiącą wieś, wypędzono z domów ludność, podpalono
wszystkie budynki a mieszkańców
pogoniono do Białegostoku zsyłając
wszystkich na granicę turkiestańską.
W Wilnie Murawiew urządzał łapanki na ulicach, wyciągając ludzi z
cukierni, restauracji, dorożek, omnibusów, ale też robiono to w innych
miastach.
Stłumienie Powstania wywołało straszny odwet władz rosyjskich.
Cały kraj został zamieniony znów
w więzienie. Intensywnie pracowały szubienice, skuwano łańcuchami
i wleczono na Sybir powstańców,
,,szalał gwałt, i na każdym kroku
okrutna panoszyła się prze
moc”.

Europa, na którą liczyli politycy polscy, zapomniała o istnieniu Polski.
Opuszczony przez dyplomację
świata naród pozostał sam na sam
ze swoim oprawcą. Jeżeli uczestnik
powstania nie schronił się za granicą, szedł do więzienia, ginął na szubienicy lub zakuty w kajdany szedł
na piechotę na Syberię. Sądy wojenne
wydawały masowe wyroki śmierci
codziennie. Rosjanie byli wyjątkowo bezwzględni, nie mieli litości dla
nikogo.
Powstanie miało charakter wojny
partyzanckiej. Po jego upadku podczas blisko 1200 starć z Rosjanami
na polach bitew padło 20.tys. powstańców, z górą 6.tys. dostało się
do niewoli, a ok. 50.tys. wygnano
w głąb Rosji i na Sybir. Dokonano
bezwzględnej egzekucji około 1.tys.
powstańców. Rosła bezwzględność
rządów carskich, wzmagało się prześladowanie religii, języka, wzmogła
się fala aktywnej rusyfikacji, konfiskata majątków szlacheckich, kasacja
klasztorów na obszarze Królestwa
Polskiego, wysokie kontrybucje. Jedną z sankcji było też zniesienie praw
miejskich dla wielu miejscowości na
terenie Królestwa (m.in. Mniszew,
Głowaczów, Magnuszew) co spowodowało ich upadek gospodarczy i polityczny.
Powstanie pozostawiło po sobie bezcenny spadek dla następnego
pokolenia, testament i przykazania
łączące przeszłość z przyszłością.
Stało się tak dzięki temu, że walka
o niepodległość żyła w tradycji rodzinnego domu, w bliznach żywych
ludzi, w obrazach pomordowanych
patriotów. Wielu historyków uważa
też, że właśnie dzięki niemu Polska

utrzymała tożsamość narodową i
podtrzymała opór wobec zaborców.
W czasie powstania styczniowego popełniono wiele błędów. Błądzili
jego twórcy, idealizując lud, lekceważąc potęgę zbrojną caratu, wyobrażający sobie, że sama sytuacja
międzynarodowa może wskrzesić
Polskę. „Nie była błędem sama idea
walki. Naród, który walczy o swoją
niepodległość, zawsze ma słuszność.
Dla narodu w niewoli najzgubniejszy jest stan długoletniej bezczynności, przyuczający całe pokolenia do
kornego dźwigania jarzma, do życia
w poniewierce i hańbie”.
„Polityka caratu od wieków
dążyła do zagłady Polski, już Iwan
Groźny knuł do spółki z cesarzem
niemieckim
plan
rozszarpania
Rzeczypospolitej i dążył do panowania nad Wisłą. Jego śladem szli
następni carowie, a program Iwana
urzeczywistniła caryca Katarzyna
przy czynnym współudziale dwu
innych wiarołomnych i zdradzieckich sąsiadów. Od tej pory „wszystko, co w narodzie było żywe, zdrowe
i niespodlałe, co cierpiało, myślało
i czuło, co miało poczucie honoru
i godności, porywało się do walki z
przemocą i dążyło do odzyskania
utraconej wolności”. Można było
myśleć, że po stłumieniu powstania listopadowego, po prześladowaniach, morderstwach, konfiskatach,
po niezliczonych ofiarach, jakie poniosło społeczeństwo, nigdy już na
ziemiach Kongresówki nie zabłyśnie
broń w rękach Polaka, walczącego
o swoją niepodległość. „Poruszył
się w r. 1846 zabór austriacki, a w r.
1848 rozpoczęła się walka w Poznańskim. Ale w zaborze rosyjskim cisza
śmierci panowała nieprzerwanie.
Powstanie styczniowe, przerywając
tę ciszę, dowiodło światu, że nie, zamarła w narodzie idea Kościuszki,
że nie poszły na marne wysiłki legionów, i walki pod orłami Napoleona, [..] wezwania wieszczów i męczeńskie dzieje rozsypanej po całym
świecie emigracji polskiej. Pomimo
straszliwych klęsk, pomimo nowego
zubożenia kraju i zmniejszenia polskiego stanu posiadania, powstanie
styczniowe zbogaciło naród: po trzydziestu latach zacisza, po trzydziestu
latach niebytu politycznego, stworzyło w dziejach narodu nową kartę
historyczną. Naród, nie tworzący
sam swojej historii, przestaje być
narodem”.
Zesłańcy na Sybir, po przebyciu
etapami 7-tysięcznej drogi przez
mękę, ciężkiej katorżniczej pracy,
nie wszyscy pozbyli się pragnienia
wolności. Inaczej było z politycznymi zesłańcami rosyjskimi, którzy
zgodnie charakterystyczną cechą
tego ludu, poddawali się losowi i nie
buntowali. Polacy nigdy nie znosili
swego losu z taką pokorą. W 1866
r. zostali spędzeni przed oblicze gubernatora, który odczytał im carski
akt zmniejszający wyroki. Cisza jaka
zapadła po odczytaniu zmieszała
Moskali, którzy oczekiwali wybuchu radości. Wysyłano Polaków na
wschodni brzeg Bajkału do budowania drogi przy jego brzegu. Wysadzono ich na brzegu i kazano na moczarach zbudować szałasy. Karmiono
ich mięsem solonym na pół zgniłym
i chlebem nieznośnie kwaśnym rozdymającym. Nie otrzymywali mydła
by się umyć i oprać.”Cierpieli to niechlujstwo i obsiadało ich robactwo”.
cd.str.8
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c.d. Powstanie Styczniowe
czas przed i po
Amnestia w wielu ostudziła zapał do walki, ale część uważała, że
„można zdechnąć jak bydło lub walczyć”. Zaczęto kuć kosy, noże, ostrza
pik. Znaleźli się też donosiciele. Groziły aresztowania. W czerwcu 1866r.
wywołali na Zabajkalu powstanie.
Rozbrojono pierwszych kozaków, a
idąc brzegiem Bajkału konfiskowali konie, broń, pieniądze zostawiając pokwitowania „Syberyjskiego
Legionu Wolnych Polaków”. Było
ich 700. Przeciwko nim wysłano setki żołnierzy z artylerią, a statkami
wzdłuż brzegu płynęły następne oddziały. Powstanie trwało kilka dni,
uciekających w kierunku chińskiej
granicy wyłapano w ciągu miesiąca.

W Irkucku 400 postawiono przed
sądem, trzymano ich w strasznych
warunkach. Szaramowicz, który rozpoczął powstanie wziął całą winę na
siebie, tak, że na karę śmierci skazano
tylko czterech. Na placu egzekucji w
obecności kilku tysięcy z podniesionym do góry czołem zawołali „Jeszcze Polska nie zginęła”. Egzekucja
wywołała duże poruszenie wśród
Polaków we wszystkich zaborach.
Rząd Austrii ujął się za Galicjanami i
niektórzy wrócili do kraju. Położenie
wszystkich polskich zesłańców po
tym powstaniu znacznie się polepszyło.
W następnych latach zesłańcy
próbowali indywidualnych ucieczek.
Gdy w 1879r. do Miszychy, miejsca
bitwy powstańców, przybył Benedykt
Dybowski zastał znak, że tu pogrzebano „polskich buntowników”, a w
Irkucku na placu zastał chylący się
krzyżyk. W 1993r. w Miszychach
postawiono krzyż i tablicę z napisem
„Śpijcie spokojnie bohaterowie pamiętamy o was”.
W setną rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego ks.
Arcybiskup Karol Wojtyła powie-

dział – „Wszyscy, którzy wówczas w
1863r zrywali się do walki z potworną przemocą, z nieporównaną przemocą, ci wszyscy zdawali sobie sprawę z tego co im grozi. I dlatego czyny
ich mają wewnętrzną wielkość: są
nacechowane najgłębszą szlachetnością, wskazują na jakąś moc ducha
ludzkiego i równocześnie są zdolne
tę moc w innych rodzić”.
Danuta Sadowska
na podstawie ogólnodostępnych
publikacji, szczególnie
A.Śliwińsiego i .J.Szarka

Czyżby tradycja sadownicza w Konarach
zagrożona? O tym, jak sadzili rzepkę.
Mogłoby się wydawać, że w
Konarach pożegnano się z produkcją
sadowniczą na korzyść warzywniczej.
Być może w przyszłości tak będzie, ale
na razie to tylko uczniowie z konarskiej
podstawówki przygotowali muzyczną opowieść na motywach wierszyka
Juliana Tuwima ,,Rzepka.” Był to prezent dla babć i dziadków z okazji ich
święta. Dzień Seniora wszedł na stałe
do kalendarza imprez szkolnych i gromadzi bardzo dużo gości. Tym razem
też nie zawiedli. Sala gimnastyczna
w tłusty czwartek 12 lutego 2015 roku
pękała w szwach. Ku ogromnej radości
uczniów, dyrekcji i nauczycieli przybyli: wiceburmistrz pani Teresa Knyzio,
radny pan Jerzy Kołodziejski, eme-

muzycznych bliskich sercu zgromadzonych gości. Nawet babcia w przedstawieniu była wyjątkowa i nietuzinkowa.
Odrzucając laskę i kapcie zatańczyła w
rytm piosenki ,,Moja babcia lubi jazz”,
wykonując przy tym gwiazdę i szpagat!
Lekcje muzyki przy instrumencie muzycznym dają efekty. Piękne, naturalne
głosy dziecięce wypełniły salę gimnastyczną, a starannie przygotowane stroje dopełniły całości. Seniorzy opuszczali gościnne progi z uśmiechami na
twarzach gratulując profesjonalizmu
szczęśliwym wnukom.
Szkoła w Konarach edukuje swoich
wychowanków w różnych kierunkach.
Cykliczne imprezy weszły już do kalendarza gospodarzy i gości, gromadząc

rytowani pracownicy szkoły, pensjonariusze i pracownice Domu Pomocy
Społecznej w Górze Kalwarii, babcie,
dziadkowie, rodzice uczniów oraz
wielu mieszkańców czujących więź ze
szkołą w Konarach. Toteż uczniowie
widząc ogromne zainteresowanie tym,
co wraz z nauczycielami przygotowali, dali z siebie wszystko, a mianowicie
brawurowo odegrali historię dziadka
sadzącego rzepkę. Perypetie starszego
pana wzywającego kolejnych pomocników, przy noszalanckiej inwencji twórczej nauczycieli czerpiących radość ze
współpracy ze sobą, rozrosła się do rozmiarów prawie godzinnego muzycznego przedstawienia, przeplecionego uroczymi utworami z repertuaru ,,Fasolek”
i ,,Gawędy”- dziecięcych zespołów

zawsze wielu zwolenników. W roku
2013 pierwszy raz uczniowie przystąpili do akcji Szlachetna Paczka i tak jak
inne ważne wydarzenia, tak i to zostało
wpisane w kalendarz i serca konarskiej
społeczności. W grudniu 2014 przedstawiciele samorządu szkolnego wraz
z bliskimi wytypowali rodzinę, której
potrzebna była pomoc i… rozpoczęło
się wielkie zbieranie. Opiekun samorządu – pani Sylwia Hetman czuwała
nad przygotowaniem plakatów, ulotek,
zbiórką pieniędzy i darów rzeczowych.
Uczniowie starszych klas przygotowali specjalne ozdoby choinkowe, które można było kupić za symboliczną
złotówkę z przeznaczeniem na zakup
lodówki. Mimo własnych problemów
finansowych, wszyscy kolejny raz chęt-

nie otwierali serca i portfele. Wpłacali
pieniądze oraz przekazywali żywność,
środki chemiczne i inne produkty.
Uzbierało się trzynaście paczek i okazało się, że konieczna też będzie pomoc
przy transporcie. I tutaj niezawodni
okazali się rodzice, dzięki którym paczki bezpiecznie dotarły do magazynu
w dniu finału.W styczniu zaś grupka
uczniów angażując rodziców zagrała z
Wielką Orkiestrą świątecznej Pomocy.
Kolejny raz grono pedagogiczne szkoły
mogło być dumne ze swoich uczniów,
potrafiących wykazać się empatią i pomóc tym, którzy znaleźli się w gorszym
momencie życia.
W tym roku szkolnym szkoła podjęła także współpracę z Domem Opieki
Społecznej w Górze Kalwarii. Dzięki
Radzie Rodziców, która sponsorowała
autokar, uczniowie dwukrotnie odwiedzili tę placówkę, ubarwiając monotonne życie pensjonariuszy swoimi
występami. Byli przyjmowani z ogromnym entuzjazmem i za każdym razem
proszeni o kolejne. Pensjonariusze i
pracownicy wypowiadali wiele ciepłych
słów w kierunku dzieci, podkreślając
wysoki poziom występów, a także kulturę osobistą. Dzieciom rosły skrzydła,
czuły się dowartościowane i same mobilizują nauczycieli do kolejnych wizyt
w Górze Kalwarii. Toteż wyczekiwały
gości z DPS-u na tegorocznym Dniu
Seniora i się nie zawiodły!
Dyrektor pani Lidia Grzegorek
wspiera szczególnie mocno takie działania, bo one właśnie idealnie wpisują
się w ściśle sprecyzowaną wizję szkoły
w Konarch oraz sylwetkę jej absolwenta. A jak widać, można pogodzić pracę
na rzecz innych ludzi z nauką. Średnia
ocen uczniów za pierwsze półrocze
wyniosła 4,60. To chyba mówi samo za
siebie, że należy kontynuować przyjętą
drogę rozwoju szkoły. Placówka położona jest trochę na uboczu, aczkolwiek
stara się, by nie pozostawać na marginesie. I to pod każdym względem!
Urszula Grudzień
Sylwia Hetman
Monika Kacprzak

Bitwa o Olszynkę
Grochowską 1831-2015
W sobotę 7 marca, w Warszawie
zakończyły się obchody 184 rocznicy
bitwy pod Olszynką Grochowską.
Momentem kulminacyjnym była
inscenizacja . która skupiła 300 rekonstruktorów i 100 koni. Bitwa
była bardzo ważnym wydarzeniem
w czasie powstania listopadowego.
Rosjanie pod dowództwem Iwana
Dybicza posiadając przewagę liczebną, sądzili że rozgromią Wojsko
Polskie dowodzone przez generała
Chłopickiego. Zamiar ten nie powiódł się. W kluczowym momencie do walki przystąpili rakietnicy.
(taka jednostka stacjonowała min w
Warce). Moskale musieli się wycofać.
Bitwa zniweczyła plany wzięcia stolicy od wschodu . Dla kilku pokoleń
Polaków Olszynka miała zarówno
znaczenie militarne jak i symboliczne. W czasie rocznic na polu bitwy
masowo gromadzili się Warszawiacy.
Było tak w lutym 1861 roku, w 30
rocznicę bitwy, gdzie zorganizowano pochód, którego uczestnicy nie-

śli chorągwie z Orłem i Pogonią (w
tamtym czasie zakazane przez rosyjskiego zaborcę). Podobnie, ale na
większa skalę było w roku 1916. Wtedy to rocznica zgromadziła 100 tys.
osób. W roku 2015 na placu boju nie
zabrakło wareckich rekonstruktorów odtwarzających 10 pułk piechoty
liniowej. Można powiedzieć , że był
to chrzest bojowy dla GRH Warka
jako oddziału powstania listopadowego - chrzest w atmosferze patriotyzmu na najwyższym poziomie. Po
bitwie można było podpisać się pod
apelem zmierzającym do ratowania
pozostałości po słynnej opisywanej
przez Mickiewicza Reducie Ordona
( są plany aby powstał tam meczet)
i złożyć datki na pierwsze w Polsce
Muzeum Żołnierzy Wyklętych.
Grzegorz Kocyk
Linki do reduty Ordona
https://www.youtube.com/watch?v=iF6Qe23HoDs
https://www.youtube.com/watch?v=O3efQ8yXmFg
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Cd. z NEW nr 1/2015 – II część
wystąpienie podczas uroczystości
11-stego listopada 2014 w Urzędzie
Gminy Magnuszew.

I jeszcze jedno przypomnienie.
25 stycznia 1975roku odbył się
w Krakowie opłatek, żyjącej jeszcze
wówczas grupy Legionistów i POW-iaków. Pięknie powiedział wówczas
zaproszony ksiądz, który przewodniczył tej uroczystości, cytuję:
„Dobrze że się tu spotykamy,
dobrze że strzeżemy tych wszystkich śladów i tej rocznicy 6 sierpnia, tej drogiej sercu Polaka trumny
Marszałka i tego postumentu na
dawnej granicy pod Michałowicami,
którą niegdyś przekroczyły pierwsze
oddziały Wojska polskiego, zdecydowane by walczyć o niepodległość,
dobrze że tego wszystkiego strzeżecie, pilnujcie bo to są skarby narodu,
to jest nasze wspólne dziedzictwo”.
Kapłanem tym był ówczesny arcybiskup – metropolita krakowski,
Kardynał Karol Wojtyła.
Czy i jak dalece religijnym był
Piłsudski? Pisze Jego najlepszy biograf, legionista , pułkownik i minister Wacław Jędrzejewicz, cytuję :
„Miał przez całe swe życie wyraźny
kult do Matki Boskiej Ostrobramskiej, Jej wizerunek wisiał zawsze
nad Jego łóżkiem , gdy wybierał się
w podróż służbową, czy na wypoczynek, obraz Jej zawsze był przy
nim (ofiarowany mu w Krakowie w
sierpniu 1914 roku, gdy wyruszał na
wojnę).”
Kardynał Kakowski bardzo właściwie powiedział: „Piłsudski to typowy Polak. Co do istnienia Boga
ma bardzo poważne wątpliwości, a
jednocześnie do Matki Boskiej bardzo gorące nabożeństwo”.
W tej sprawie charakterystyczny jest fakt złożenia wotum w postaci plakietki z napisem „Dzięki Ci
Matko za Wilno”, którą Marszałek
zawiesił przed Obliczem Matki
Boskiej Ostrobramskiej po zdobyciu
Wilna w 1919 roku.

Cytuję
dalej
Wacława
Jędrzejewicza: „Lecz z biegiem
lat i inne myśli krążyły po głowie
Piłsudskiego. Głowa Jego jest pełna
sprzeczności i zna wszystkie możliwości. Potrafi myśleć o wszystkim
pod różnymi kątami widzenia i
wszystko wyrozumieć. Umie także zdobyć się na najobiektywniejszą
ocenę siebie i innych.
Bywał w sytuacjach, zdawało się
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Piłsudskiego w Wilnie, byłem światkiem jak gorąco modlił się Marszałek
Piłsudski w Ostrej Bramie przed Ołtarzem Matki Boskiej. Dał mi do poświęcenia dwa obrazy Matki Bożej,
ażeby później powiesić Je nad łóżkami najdroższych istot, swoich córeczek.”
Święty Maksymilian Kolbe pisał,
że kiedy Piłsudski otrzymał obraz
Matki Bożej Ostrobramskiej - powiedział: „Matka Najświętsza wzięła
na Siebie jakoby ministerium dobroci, bo kiedy człowiek chociażby

Pod wizerunkiem Tej, do której modlił się przez całe życie.
Biskup Kubina na akademii
w Częstochowie 12.02.1928r. poświęconej Ojcu Świętemu Piusowi
XI powiedział między innymi:
„Ojciec Święty ma do Marszałka
Piłsudskiego wielkie zaufanie. Jest
on przekonany, że Polska pod rządami Marszałka Piłsudskiego pozostanie na zawsze katolicka.”
Arcybiskup Józef Gawlina wspomniał o wizycie w Belwederze po powrocie z Watykanu: „Zauważyłem, że
Piłsudski stoi i nieco się męczy. Gdy
go zapytałem dlaczego nie zabrał
miejsca, odpowiedział: „Stoję dlatego
bo ksiądz Biskup od Ojca Świętego
wraca i też nie zajął miejsca”.

Moi kochani, moi drodzy przedstawiłem tylko kilka przykładów
świadczących o głębokiej religijności,
wielkim kulcie Matki Bożej Ostrobramskiej, ale także o skromności
i pokorze najwybitniejszego Polaka obok Jana Pawła II-go i Prymasa
Tysiąclecia.
Czy ta charakterystyka ma coś
wspólnego ze współczesnymi „wielkimi” osobistościami afiszującymi
się swoją religijnością, noszeniem na
ubraniach symboli religijnych, wizerunków Matki Bożej? - myślę, że nie,
ale jest to moje osobiste doznanie.
Tobie miły słuchaczu pozostawiam
ten problem do przemyślenia.

tylko patrzy na ten obraz, to staje
się lepszym”. Ojciec Kolbe dodał od
siebie: „Bogarodzica towarzyszyła
mu w bojowym marszu ku Polsce
Niepodległej. Józef Piłsudski miłość
ku Matce Niebieskiej wyssał z piersi
swojej ziemskiej matki, którą bardzo
miłował. Od swojej matki nauczył się
też kochać wspólną dla wszystkich
ludzi matkę i ukochał Ją w postaci
Ostrobramskiej Maryi Panny. l ta
miłość towarzyszyła mu przez całe
życie. Teraz może łatwiej także zrozumiemy dlaczego Matka Boża dała
mu złamać hordy bolszewickie w
dniu Swojego Wniebowzięcia.”
Jest rok 1927, drugi dzień lipca, Wilno. Wielki dzień koronacji
obrazu Matki Boskiej Łaskawej w
Ostrej Bramie. Leje ulewny deszcz.
Któryś z dostojników kościelnych
proponuje przenieść uroczystości do
Katedry Wileńskiej, ale ... czekają
na decyzję Marszałka Józefa Piłsudskiego - toż to jego ukochane miasto.
Chwile płyną, deszcz leje. Wreszcie...
przedstawiają propozycję... Nie, nie
zgodził się! Stoi przed Ostrą Bramą
w ulewie .... Jeden z księży rozpościera nad nim parasol, a on: „Schowaj,
ksiądz ten parasol! Kiedy koronują Królowę Polski - można stać na
deszczu! Jestem u Matki Boskiej na
ordynansach !” Srebrny medalik z
Matką Boską Ostrobramską miał
Józef Piłsudski ze sobą przez całe
życie. Miał go na Syberii, w więzieniach rosyjskich i niemieckich,
miał go 15.08.1920r. Z tym medalikiem został pochowany na Wawelu.

Po śmierci Józefa Piłsudskiego
Prymas Polski kardynał August
Hlond wydał w dniu 15.05.1935r.
oświadczenie, które brzmi: „W
przyszłą sobotę nastąpi złożenie w
Grobach Królewskich na Wawelu
zwłok Marszałka Józefa Piłsudskiego,
który poza wielu innemi zasługami
zapisał się w dziejach wskrzeszonej
Polski jako pogromca zbrojnego bolszewizmu, co chciał podbić Polskę
i wcielić ją we wszechświatową
Republikę Sowiecką. Zwycięstwami
dni 15- tego i 16-tego sierpnia 1920
roku stanął Marszałek Piłsudski w
szeregu dziejowych obrońców wiary”. Pod Jego dowództwem zwycięski czyn bohaterskiej armii polskiej,
zwany „Cudem nad Wisłą” osiągnął
znaczenie Lepanta i Wiednia. Za
to należy się Józefowi Piłsudskiemu
wieczna wdzięczność nie tylko obywateli polskich lecz całego chrześcijaństwa.”
W wielu środowiskach istnieje
opinia, że Piłsudski, jeśli chodzi o
wiarę, był postacią kontrowersyjną.
Doskonale te wszystkie niuanse znał
metropolita krakowski kardynał
Karol Wojtyła. Dlatego 13.08.1991r.
podczas kolejnej pielgrzymki apostolskiej do Ojczyzny Jan Paweł II-gi zwracając się do proboszcza na
Wawelu księdza Infułata Janusza
Bieleńskiego, powiedział: „Dzisiaj
jako Papież Polak chcę być w Krypcie
Marszałka”. W ten oto sposób Ojciec
Święty przeciął wszelkie niepoważne, obraźliwe sądy na temat religijności Marszałka.

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

JÓZEF PIŁSUDSKI
bez wyjścia. A przecież zawsze jakiś
przypadek, jakaś nieprzewidziana
okoliczność przychodziła Mu z pomocą. Taką była noc z 5 na 6 sierpnia 1920 r, którą tak wspominał
Marszałek: „Wiedziałem co robić i
mogłem podjąć decyzję ...Bo Ręka
Boża działa, prowadzi mnie i osłania - Ręka Boża”. Tej nocy Marszałek
podjął ostateczną decyzję co do miejsca rozegrania bitwy warszawskiej
i ostatecznie sprecyzował plan polskiego uderzenia.
Zacytuję teraz list Józefa
Piłsudskiego do Sióstr Niepokalanek
z Jarosławia z 1914 roku: „ Przewielebne Siostry ! Podarunkiem przysłanym mi od przewielebnych Sióstr
ucieszony jestem bardzo i dziękuję
najserdeczniej za pamięć. Szczególniej medalik sprawił mi wielką przyjemność, gdyż na nim uwydatniony
jest mój patron św. Józef i Patronka
Polski”.
Wanda Dynowska wspominała, że Piłsudski opowiadał jej o
pierwszych latach konspiracji kiedy w Wilnie drukował „Robotnika” i socjalistyczną „bibułę”. Gdy
musiał chwilowo opuścić drukarnię, polecał ją opiece Matki Boskiej
Ostrobramskiej i był pewien, że nic
złego się nie stanie. Dalej wypowiada
pani Dynowska zdanie: „Mam wrażenie, że ze swą istotną, głęboką, ale
nie ortodoksyjną wiarą skrywał się”.
Podczas rozmowy z Wandą
Filipkowską - członkinią Drużyn
Strzeleckich w Krakowie w maju
1912 r. Piłsudski opowiadał: „Wie
Pani, że ja stary socjalista, gdy mam
podjąć ważną decyzję, to przedtem modlę się do Matki Boskiej
Ostrobramskiej”.
W dniu 25 sierpnia 1920 r.,
a więc tuż po przełomie Bitwy
Warszawskiej
Marszałek
Józef
Piłsudski ogłasza akt oddania
Polski Sercu Najświętszej Panny
Maryi, który cytuję:
„Jako Naczelnik Rzeczypospolitej Polskiej, Najwyższy Wódz Wojska
Polskiego imieniem własnym i całego Narodu składam Tobie, Najświętsza Panno Maryjo, a przez Ciebie
Bogu w Trójcy Jedynemu najgorętsze
dzięki za wszystkie łaski wyświadczone
Narodowi Polskiemu w
ciągu dziewięciu wieków, za wydźwignięcie go z ciężkiej niewoli i za
zwycięstwo Oręża Polskiego w ostatnich walkach. Wdzięczni za Twoją
opiekę błagamy Cię o nią nadal, my
dzieci Twoje i poddani Twoi. Bądźże
nam jak dotąd dobrą Matką i łaskawą
Królową, oddal od nas grzechy i klęski, a przywróć nam pożądany pokój.
My wzajem
przyrzekamy, że według sił naszych starać się będziemy, by Naród
nasz i Twój spełnił sumiennie posłannictwo dane nam od Boga, by
też za Jego przyczyną kwitły dobre
obyczaje, ofiarna miłość Ojczyzny,
sprawiedliwość dla wszystkich, troskliwość o poprawę doli Narodu. Do
tego niech nam dopomoże Bóg. Ty
zaś Najświętsza Królowo, wstaw się
za nami i wyproś nam błogosławieństwo Niebios. Amen.”
Nuncjusz kardynał Achille Patti
- późniejszy Pius XI pisał: „Pamiętam, gdy byliśmy razem u Marszałka

Jan Chryzostom Czachowski
wystąpienie podczas
uroczystości 11-stego listopada
2014 w Urzędzie Gminy Magnuszew
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nowe echo Warki
Surrexit Christus, alleluja!
Nadszedł dzień wielkiej radości z tryumfu Zbawcy i Pana, w
którym Król w męce pokorny ukazał moc
zmartwychwstania.
Alleluja!

Spokojnych, zdrowych, radosnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
spędzonych w gronie
rodziny i najbliższych przyjaciół
życzy wszystkim mieszkańcom
gminy i miasta Warka
Piotr Bączek
Radny Rady Powiatu Grójeckiego
c.d. Dzień

Żołnierzy Wyklętych
Większość środowisk patriotycznych z wielką atencją odnosi się do
obchodów tego stosunkowo młodego święta kładąc nacisk na bezkompromisowość, oddanie, szlachetność
zamiarów i daninę krwi złożonej
przez tych niestrudzonych żołnierzy na ołtarzu wolności Ojczyzny.
Jednak są też głosy odmienne, wskazujące, że z punktu widzenia cybernetyki społecznej Dzień Żołnierzy
Wyklętych może mieć ukryte i podstępne działanie wychowawcze. We-

dle tego poglądu ma on w Polakach
wytworzyć postawę szkodliwą dla
interesów narodu polskiego, a polegającą na utrwalaniu dominującego
w naszym społeczeństwie stereotypu patriotyzmu o obliczu męczeństwa. Z wizerunkiem tym związane
jest odrzucanie wzorca patriotyzmu,
który zakłada podejmowanie planowych i systematycznych działań na
rzecz państwa polskiego oraz przeświadczenie, iż z góry możliwa do
przewidzenia klęska polityczna jest
dopuszczalna, o ile stoją za nią racje
moralne.
W każdym razie, abstrahując

od różnych koncepcji patriotyzmu,
warto mieć na uwadze, że żołnierze
niezłomni ginęli z przekonaniem, że
robią to by następne pokolenia mogły żyć w wolności i mówić w rodzimym języku. Dlatego winniśmy im
upamiętnienie. Czasem warto jest
zatrzymać się w codziennym biegu i
oddać się refleksji kierując myśli ku
tym, którzy byli gotowi poświęcić
wszystko dla ukochanej Ojczyzny.
W dużych miastach Świętu
Żołnierzy Wyklętych towarzyszą
często przemarsze, wiece i manifestacje upamiętniające heroicznych bohaterów. W tym roku także w Warce

odbyło się tego typu wydarzenie zorganizowana przez Obóz Narodowo
Radykalny. Uroczystości rozpoczęły
się przy pomniku polskich lotników, potocznie zwanym „widelcem”.
Najpierw była modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych i okolicznościowe przemówienia działaczy ONR
przedstawiające ideę tego święta, a
także krótkie wspomnienie o dokonaniach żołnierzy niezłomnych oraz
o ich prześladowaniach przez władzę
komunistyczną. Później ponad stu
uczestników obchodów uformowało
kolumnę marszową i wyruszyło ulicami: Polną, deptakiem przy szko-

Kwartalne sprawozdanie z
działalności radnego powiatowego
Piotra Bączka w okresie grudzień
2014 – marzec 2015
Aktywny udział w sesjach Rady Powiatu.
Praca w trzech komisjach Rady Powiatu – Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki
i Sportu, Komisji Integracji Europejskiej
i Promocji Powiatu, Komisji Transportu
Zbiorowego i Dróg Publicznych.
Organizacja koncertu kolęd A. Rosiewicza w Warce.
Ufundowanie spotkania wigilijnego w
świetlicy w Laskach.
Organizacja, wspólnie z klubem GP i
TMMWarki, pokazu filmu „Skarga”.
Ufundowanie wyróżnień książkowych
dla dziesięciu finalistów IV edycji powiatowego konkursu „Dwa oblicza Pułaskiego”.
Opracowanie projektu harmonogramu
remontów dróg w latach 2015-2019.
Zgłoszenie do remontu dróg powiatowych (nr 1677, 1681, 1682, 1683).
Udział w spotkaniach, imprezach, akademiach organizowanych przez władze lokalne, organizacje, szkoły.
Autorstwo uchwały Rady Powiatu ku
czci ks. Piotra Skargi.
Zgłoszenie projektu uchwały solidarnościowej ze protestującymi rolnikami.
Opracowanie projektu regulaminu w
sprawie dofinansowania z funduszu promocji starostwa.
Złożenie dziesięciu interpelacji oraz
kilkudziesięciu pytań, m.in. na temat:
- działań CBA w starostwie grójeckim;
- zadłużenia powiatu;
- remontu dróg w latach 2008-2013;
- majątku starostwa powiatowego;
- sprzedaży działek w Nowej Wsi;
- bezpieczeństwa na drogach;
- sytuacji w szpitalu w Grójcu.

le nr 2, Wysockiego, Warszawską,
przez Plac Czarnieckiego, Senatorską
i Franciszkańską pod kościół Matki
Boskiej Szkaplerznej. W trakcie
marszu były wznoszone różnorodne
hasła, okrzyki i przyśpiewki, w tym
m.in.: „Cześć i chwała bohaterom”,
„Śmierć wrogom Ojczyzny”, „Armio
wyklęta dziś Warka o tobie pamięta”, „Duma, duma, narodowa duma”,
„Narodowe Siły Zbrojne NSZ”,
„Armia Krajowa, niech żyje Armia
Krajowa”, „Cześć ich pamięci – żołnierze wyklęci” oraz „Raz sierpem,
raz młotem czerwoną hołotę”.
Piotr Bieńkowski

Studniówka maturzystów
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi
Maturzyści z CKZiU w Nowej
Wsi już po raz drugi na miejsce
studniówki wybrali „Agawę” w
Ryszkach. 17 stycznia 2015 roku
bawili się tu uczniowie klas czwartych Technikum Ogrodniczego,
Technikum Architektury Krajobrazu
oraz Technikum Ekonomicznego
wraz z Gronem Nauczycielskim i
osobami towarzyszącymi.
Swoją obecnością zaszczycili
studniówkę: przewodnicząca Rady
Rodziców – pani Izabela Gajewska
oraz przewodniczący Rady Powiatu
– pan Leszek Kumorek.
Po powitaniu gości padły z ust
pani dyrektor Danuty Borowiec
Mickiewiczowskie słowa: „Poloneza
czas zacząć”. Doskonałą choreografię do muzyki Wojciecha Kilara
przygotowały panie - Anna Dacka
i Magdalena Kmidowska. Uwagę
zwróciły stroje młodzieży - eleganckie, slimowane garnitury chłopców,

którym powagi dodawały muchy i
nie mniej eleganckie suknie dziewcząt.
Pani dyrektor Danuta Borowiec
podziękowała za piękne wykonanie poloneza. W imieniu maturzystów głos zabrali - Justyna
Paszkowska i Arkadiusz Kłos. Podziękowali kadrze kierowniczej
szkoły, wychowawczyniom: kl. IV
Technikum Ogrodniczego – Annie
Dacce i Barbarze Frydrych, klasy IV
Technikum Architektury Krajobrazu
i Technikum Ekonomicznego –
Magdalenie Kmidowskiej oraz rodzicom za zorganizowanie studniówki.
W imieniu Komitetu Studniówkowego głos zabrała pani Iwona Sałyga,
która życzyła dobrej zabawy.
Tę maturzyści rozpoczęli walcem, zapraszając doń nauczycieli. A
potem trwała „gorączka sobotniej
nocy” przy akompaniamencie zespołu Max. Członkowie zespołu po-

trafili skutecznie zachęcać do tańca,
dlatego parkiet był ciągle zapełniony.
Tegoroczni maturzyści nie byliby
sobą, gdyby nie przygotowali własnego występu. Panowie z klasy IV
Technikum Ogrodniczego wykonali
taniec z baletu Piotra Czajkowskiego
„Jezioro łabędzie”. Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami,
nie obyło się bez bisów. Również
panowie z klasy IV Technikum
Ekonomicznego przygotowali występ - opracowali własną interpretację piosenki „Proszę księdza bernardyna całowałem się z dziewczyną”.
Wszyscy uczestnicy balu podkreślają atmosferę wspólnej zabawy,
jaka panowała na studniówce. Jak na
szkolną imprezę przystało, młodzież
tańczyła wspólnie z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami do białego
rana.
Grzegorz Wawer
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Warka - Moje Miasto

Otwarcie drogi do Kozienic (1932r)

Ostatnia część art. publikowanego
w poprzednich numerach NEW
IV. Komunikacja
i budownictwo
W początkach XX nie było żadnej drogi bitej, która prowadziłaby
do naszego miasta. Były tylko drogi gruntowe, trudne do przebycia
w okresie wiosennych roztopów i
jesiennych deszczy. Transport odbywał się tylko wozami konnymi,
o żelaznych obręczach kół. Istniała
więc instytucja furmanów, którzy zawodowo trudnili się przewożeniem
towarów, a także okazyjnie zabierali
osoby.
W okresie okupacji niemieckiej
w 1916 roku zbudowano drogę bitą
do Warszawy, a także most na Pilicy,
do którego prowadziła brukowana
droga ułożona na wysokim nasypie
nazywana przez mieszkańców wielu
lat „trytwą” (obecnie ul. Mostowa).
Ta budowla drogowa, przez wiele lat
chroniła osiedle Ostrówek przed wylewami rzeki Pilicy. Uprzednio przeprawa na drugi brzeg rzeki odbywała
się promem, który był zlokalizowany
naprzeciw Głębokiej Drogi (obecnie ul. Ogrodowa). W tym miejscu
niegdyś znajdował się most znany
z bitwy Stefana Czarnieckiego, tak
szczegółowo opisany przez Henryka
Sienkiewicza w „Potopie”.
W roku 1931 zbudowano szosę do
Grójca, a w roku 1934 do Kozienic.
Jeszcze przed kilku laty na granicy
ówczesnych województwa warszawskiego i kieleckiego mogliśmy oglądać obelisk poświęcony pamięci wykonawców tej drogi. Z chwilą oddania
dróg bitych, została uruchomiona w
Warce prywatna komunikacja autobusowa, najpierw do Góry Kalwarii
(połączenie ze stacją kolejki wąskotorowej) i Warszawy a następnie do
Zwolenia. W roku 1934 uruchomio-

W poprzednim numerze „Nowego
Echo Warki” ukazał się mój artykuł
napisany na podstawie wspomnień
pana Mariana Donicy, o barbarzyńskim mordzie dokonanym przez
niemieckich żandarmów na osobach
żołnierzy Armii Krajowej poruczniku Czesławie Mituła i Mieczysławie
Podskoczym - Stefanowiczu.
Z chwilą otrzymania pisma postanowiłem podzielić się tą wiadomością
z moim rozmówcą. Zadzwoniłem
więc do Gośniewic, lecz Jego telefon
milczał. W kilka godzin później dowiedziałem się o zgonie mojego narratora. Niestety dla mojego pokolenia
czas tak szybko upływa. Coraz mniej
jest już świadków tamtej okropnej
wojny.
Rodzinę Zmarłego proszę o przyjęcie wyrazów współczucia. Państwa

no linię kolejową Warszawa - Warka
- Radom. Przed naszymi mieszkańcami otworzył się świat. Można było
jeździć po zakupy, na naukę i do pracy. Ciekawostką jest, że przy moście
kolejowym, po lewej stronie rzeki,
uruchomiono przystanek na żądanie dla potrzeb turystów z Radomia.
Oddział Ligi Morskiej i Kolonialnej
przy Radomskiej Dyrekcji Kolejowej
wybudował w Warce ładną przystań
wodną, na której odbywały się liczne i ciekawe imprezy kulturalne z
udziałem radomskich turystów.
Układ urbanistyczny centrum
miasta, pozostał niezmieniony od
założeń średniowiecza. Ulice biegną równolegle do rzeki, przecinane
krótszymi ulicami prostopadłymi.
Statystyka podaje, że w roku 1938
było 29 ulic o różnym stanie zabudowy i zagęszczenia. W roku 1938
było w naszym mieście 451 domów.
Większość stanowiły stare budynki drewniane, ale powstawały już
pierwsze obiekty murowane, również piętrowe. W 1939 roku wybudowano 37 domów mieszkalnych z tego
19 ogniotrwałych oraz 25 budynków
gospodarczych z czego tylko 5 ogniotrwałych. Zagęszczenie budowli w
poszczególnych ulicach jest bardzo
różne.
Najwięcej domów mieszkalnych
znajdujemy na ulicach: Piekarska
- 41, Warszawska - 24, Franciszkańska - 22. Do najsłabiej zabudowanych należała ulica Gośniewska -5
domów. Z tamtych czasów pamiętam ul. Polną na odcinku Cmentarna
- Warszawska, gdzie istniały 4 domy
mieszkalne, z tego 2 murowane (p.
Ambrożów i p. Misterskich). Obecnie jest to jedna z najbardziej zabudowanych i zaludnionych ulic.
Główne ulice miasta były brukowane, część z nich posiadała chodniki, reszta miała nawierzchnię
gruntową. W mojej pamięci jako

ojciec i dziadek pozostanie w dobrej
pamięci wielu ludzi. W omawianym artykule prosiłem czytelników
o wspomnienia lub pamiątki o naszych Bohaterach. Natychmiast odpowiedział Sławomir Kata z Gośniewic,
który za pośrednictwem swojej siostry Zofii Centkowskiej udostępnił mi
2 fotografie z uroczystości pogrzebowej. Załączone zdjęcia przedstawiają
dwie trumny niesione na ramionach
mężczyzn z przed budynku Kasy

utwardzone zachowały się ulice:
Rynek, Niemojewska, Piekarska,
Warszawska, Grójecka, Puławska,
Kolejowa, Farna, Senatorska, Długa,
Mostowa (na odcinku Długa - most),
Franciszkańska, Kozia.
Urządzenia komunalne
Ważnym czynnikiem dla życia
człowieka i gospodarki jest dostęp do
wody pitnej. W1942 roku w Warce
było 125 studzien gruntowych, z
których kilka było o głębokości ponad 20 mb, ale za to miały wspaniałą
wodę. Studzien miejskich było 2 w
tym jedna mechaniczna na Rynku.
Zawsze stała przy niej kolejka. Aby
uzyskać z niej wodę, należało kręcić wielkimi kołami. Druga studnia
miejska to „Dziekanka” zlokalizowana przy ulicy Mostowej, która służyła również mieszkańcom Ostrówka.
Istnieje w mieście legenda, że ktokolwiek napije się wody z Dziekanki
nigdy nie opuści Warki. Miasto
przez lata bardzo się rozwijało, więc
nic dziwnego, że wody w Dziekance
zabrakło. Dziś o jej stan troszczy się
proboszcz parafii św. Mikołaja ks.
Stanisław Dobkowski.
Wodociągi w mieście były prawie
nieznane. Woda była doprowadzona
do jednego budynku w Rynku i budynków kolejowych, które korzystały ze studni będącej własnością PKP.
Kanalizacji miejskiej nie było. Jeszcze po ostatniej wojnie pamiętamy,
jak często rynsztokami ulicznymi
płynęły ścieki wylewane przez panie
domów.
Do roku 1917 w Warce do oświetlenia używano wyłącznie nafty. Po
1917 część miasta otrzymała prąd
o napięciu 220 V z młyna firmy
B. Kosmahl. Używany był dla nielicznych latarni ulicznych. Młyn pracował na duże zmiany w godzinach
6°° do 22°° i w tym samym czasie dostarczał prąd. Na kilka minut przed
godziną 22°° dwukrotnie na krótko
gasło światło. Był to sygnał, że należy
kończyć wszystkie zajęcia i szykować się do snu. W roku 1937 miasto
otrzymało prąd z elektrowni ZEORK
w Zagożdżonie i sieć miejska pracowała już przy napięciu 380/220 V.
W roku 1939 było już 15 odbiorców
z odbiornikami 3-fazowymi i 593
użytkowników instalacji oświetleniowej.
Rozwój spółdzielczości
Mieszkańcy Warki chętnie garnęli się do nowej formy gospodarowania jaką była spółdzielczość. W roku
1909 powstała Kasa Spółdzielcza
Pożyczkowe - Oszczędnościowa. Jej

Stefczyka ruszają na miejsce wiecznego spoczynku. Na zdjęciu oznaczonym numerem „1” rozpoznano mężczyznę niosącego trumnę, pierwszy z
lewej strony, to Jakub Kata.
W asyście niemal wszystkich
mieszkańców Gośniewic, również z
udziałem części rodzin z Gąsek, żałobny kondukt dotarł do kapliczki na
skraju wioski, gdzie trumny zostały
złożone na wozach konnych. Dalszy
przebieg pogrzebu nasi czytelnicy już
znają. Niech mi będzie powielić apel,
tym razem do nowowybranej Rady
Miasta, o uczczenie pamięci twórcy i pierwszego Komendanta Armii
Krajowej w Warce, nadając Jego imię
jednej z powstających ulic.
Władysław Gwardys

działalność przerwała l wojna światowa. Wznowienie działalności kasy
nastąpiło w 1928 roku. Dziesięć lat
później wybudowała ona przy ulicy
Warszawskiej swoją siedzibę. Ten
piękny dwupiętrowy budynek jest
własnością Banku Spółdzielczego. W
roku 1939 kasa zrzeszała 1093 członków, a jej obrót roczny przekroczył
1,6 min złotych. W czasie wojny ilość
członków wzrosła i w 1942 roku wynosiła 1192 członków, a obrót roczny
osiągnął ponad 2,6 min zł.
Spółdzielnia Spożywców „Jedność” istniała od 1941 r. w dzierżawionym murowanym budynku. Skupiała 618 członków, a jej obrót za rok
1942 wyniósł 1,1 min zł. Spółdzielnia
Spożywców „Rozwój” od 1942 r.
zrzeszała pracowników fabryki B-ci
Lubert. Mieściła się w murowanym
budynku piętrowym. Liczyła 298
członków, a jej obrót roczny wyniósł
615 tyś zł. Powiatowa Spółdzielnia
Rolniczo - Handlowa, poprzednio
Syndykat Rolniczo - Grójecki mieściła się przy ul. Warszawskiej (obecnie teren „Biedronki”) w murowanym piętrowym budynku z licznymi
na zapleczu wiatami i magazynami.
Zaopatrywała głównie gospodarstwa
rolne i rzemiosło. W okresie okupacji
punkt kontaktowy Armii Krajowej.
W roku 1926 powstała Żydowska
Spółdzielnia Drobnych Kupców i
Rzemieślników. W pięć lat później
osiągnęła 256 członków. W roku
1927 powołano Żydowską Kasę
Bezprocentową, która po roku dysponowała sumą 550 zł.
Tuż przed wojną powstała
Spółdzielnia Szewców oraz Bezprocentowa Kasa Chrześcijańska.
Zarzuciłem Czytelnika olbrzymia
ilością liczb i dziesiątkami szczegółów. Nie napisałem nic o sporach
politycznych w tamtym czasie. Nie
napisałem nic o ludziach, którzy poszli walczyć w dwóch wojnach światowych, ani o tych co poszli w 1920
roku postawić opór bolszewikom.
Nie wspominałem nic o zniszczeniu
miasta w latach1944 i 1945, które prawie przestało istnieć. To pokolenie
naszych rodziców i pokolenie obecnych seniorów podjęło olbrzymia
pracę, aby przywrócić temu miastu
życie. Mam nadzieję, że ktoś z talentem humanisty zechce napisać jak
zmieniał się wygląd Warki. Chociażby te ulice brukowane z rynsztokami,
ulice gruntowe z wybojami i kałużami, później wykładane trylinką i asfaltowane. Dziś kładziemy kolorową
kostkę brukową i kostkę granitową.

Złożenie kamienia węgielnego
pod budynek Kasy Spółdzielczej
w Warce, 14 lipca 1937 r.
(zbiory Muzeum w Warce)

Wspomnijmy ogrzewanie naszych domów i mieszkań. Z własnych
wspomnień pamiętam kuchnię kaflową z lepką, piece kaflowe, w pewnym
okresie trociniak, później centralne
ogrzewanie i kaloryfery. A opał tez był
różny. A więc chrust, drewno opałowe,
rąbanie karp, później węgiel i koks,
których nigdy nie można było kupić. A
gdy w mieście powstawały kotłownie
osiedlowe, niebo coraz bardziej zasnuwało się dymami, coraz bardziej uciążliwymi. A dziś nastał czas opalania gazem ziemnym. Już niewiele kominów
dymi z powodu złej jakości węgla.
Wiele osób, które po kilku latach
przyjeżdża do Warki, nie poznaje tego
miasta, codziennie piękniejszego, pełnego zieleni, kwiatów i budujących się
domów. Warto było dożyć sędziwego
wieku, aby cieszyć się tymi zmianami.
Realizuje się wizja Wiktora Krawczyka, który widział swoje miasto rozwijające się, miasto szerokiej perspektywy
i pełne wspaniałych ludzi pracujących
dla wspólnego dobra. To dzięki benedyktyńskiej pracy Wiktora Krawczyka
mogłem napisać ten artykuł.
Władysław Gwardys
Bibliografia:
1) Warka na drodze rozwoju opracowanie Komitet Budowy Pomnika Piotra Wysockiego w Warce
datowany 3 maja 1939 roku - zbiory
własne.
2) Kwestionariusz do programu
planu zabudowania miasta Warki
opracowanie Wiktor Krawczyk datowany luty 1943 r. - zbiory własne.
3) Mieczysław Smolarski - Dawna Polska w opisach cudzoziemców
- Wydawnictwo Nasza Księgarnia
1958 r.
4) Ks. Marceli Ciemniewski - Dzieje miasta Warki - Gostynin 1924 r.
5) W winiarskiej ławie - praca
zbiorowa - Warszawa 2002 rok.
6) Zdzisław Szeląg - Osadnictwo
niemieckie w grójeckim. Słownik Grójec 2011 rok.

Wspomnienie o Komendancie Armii
Krajowej w naszym mieście
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nowe echo Warki

W WIELKIM
SKRÓCIE
W niedzielę 15.II. w Pieniężnie
odbyły się zorganizowane przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej w RP
uroczystości związane z 70. rocznicą
śmierci kata żołnierzy wileńskiej AK.
O uroczystościach Rosjanie informowali polskie MSZ. Szef dyplomacji
Grzegorz Schetyna nie zaprotestował
przeciwko organizowaniu uroczystości gloryfikującej mordercę Polaków.
Uroczystości ochraniała polska policja. Radni Pieniężna od lat podejmują próby usunięcia pomnika sowieckiego generała, przeciwko którym
protestuje rosyjska dyplomacja. Uroczystościom pod pomnikiem kata
AK towarzyszą protesty lokalnych
mieszkańców.
17.07.1944 r. w ramach tajnej operacji rozbrajania żołnierzy AK gen. Iwan
Czerniachowski wraz z gen. Iwanem
Sierowem, przysłanym przez NKWD
prowadził rozmowy z dowództwem
AK. Podstępem wezwano ppłk Aleksandra Krzyżanowski „Wilk” i mjr
Teodora Cetysa „Sław” na odprawę
do dowództwa Frontu Białoruskiego,
zostali rozbrojeni i aresztowani. Tego
samego dnia, w miejscowości Bogusze
na mającej odbyć odprawie dowódców
oddz. partyzanckich, rozbrojono oficerów przez oddział NKWD. I ostatecznie wywieziono do łagrów kilku
tysięcy żołnierzy AK uczestniczących
wcześniej w wyzwoleniu Wilna.
W polskiej ambasadzie w Rosji
prof. Norman Davies (autor „Bożego
Igrzyska”) wygłosił wykład „Kto
wygrał II WŚ”. Rosyjscy historycy
wyrazili swoje niezadowolenie gdy
profesor nie zgodził się z ich tezą,
że największymi kolaborantami
byli Ukraińcy. Przypomniał im gen.
Własowa a analiza składu narodowościowego jednostek wojskowych
wykazuje, że najliczniejsi byli Rosjanie. Szacuje się, że pod niemieckim
Na początku lutego ruszyła warecka telewizja internetowa www.
TV.WARKA.pl. Jest to portal na którym można obejrzeć filmy z różnych
lokalnych przedsięwzięć - sportowych, kulturalnych, edukacyjnych,
religijnych, turystycznych i innych.
Obecnie jest już na nim ponad 300
filmów z ostatnich kilku lat. Projekt
jest wspólnym działaniem Gminnej
Instytucji Kultury „Dworek na
Długiej” oraz Witolda
����������������������
Batte – wieloletniego radnego, osoby, która od lat

dowództwem walczyło ok. 1,2 mln
obywateli Związku Sowieckiego. Po
wojnie trybunały wojenne Armii
Sowieckiej osądziły o zdradę ponad
990 tys. żołnierzy. Ukraińców było
ok. 80 tys, Na terenach okupowanych przez III Rzeszę nie stworzyli
kolaboranckich oddziałów zbrojnych
wiernych Hitlerowi tylko Polacy i Żydzi.
Z uroczystą mszą i honorami wojskowymi - dziewięciu ekshumowanych żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wśród nich zidentyfikowano jedynie porucznika Jana Boguszewskiego
ps. Bitny. Trwają prace indentyfikacyjne pozostałych ośmiu.
„Ich miłość do ojczyzny była silniejsza niż strach przed śmiercią.
Zginęli, ponieważ ich „winą” było to,
że chcieli wolnej, niepodległej Polski”
mówił bp Jerzy Mazur podczas uroczystości pogrzebowych. Na miejscowym cmentarzu, zgromadziły sie tłumy. Żegnał ich jeden z kilku żyjących
żołnierzy oddziału.
Żołnierze polegli w bitwie 16.II
.1946r. w miejscowości Gajrowskie
koło Orłowa w walce z sowieckim
okupantem. Bitwa była największą
bitwą podziemia niepodległościowego na Warmii i Mazurach.- 130 partyzantów przeciw półtora tysięcznym
oddziałom NKWD, KBW, UB i LWP.
W bitwie zginęło od 16do 20 żołnierzy
NZW. Kilku mieszkańców pochowało
ich w mogile pod lasem, gdzie przez
lata składano kwiaty, dopiero teraz
pochowano ich w poświęconej ziemi.
Co czwarty Europejczyk (24,5 %)
żyje na granicy ubóstwa lub społecznego wykluczenia - szacuje Caritas
Europa. W 2013r. prawie 123 mln
obywateli UE znalazło się w takiej
sytuacji - głosi Raport o Kryzysie
2015 zaprezentowany 19.II.2015r w
Rzymie przez instytucję zrzeszającą
40 katolickich organizacji charytatywnych z 46 krajów Europy. W tym
samym czasie zrosła liczba ludzi najbogatszych. Pogorszyła się sytuacja
dzieci i młodzieży w 14 krajach.

Rozkradzione przez komunistów
pamiątki po marszałku Piłsudskim
wracają do Sulejówka, z którego wywieziono je w 1947r. na rozkaz Piotra
Jaroszewicza. Były to m.in. dary żołnierzy dla ukochanego wodza oraz
wyposażenie jego willi. Ich losy nie
były znane do maja 2014r. Rozpoznano je w ośrodku reprezentacyjnym
MON w Helenowie, na których kiedyś siadywali sowieccy generałowie.
Rodzina J. Piłsudskiego zwróciła się
o ich zwrot i zostały przekazane do
muzeum w Sulejówku przez ministra
MON T. Siemoniuka.
Niemcy po cichutku podbijają
nasz kraj, przejmując nasze media.
Trwają przygotowania do przejęcia w
lutym telewizji TVN przez koncern
Bauer Media Group, który wykupił
już kolorowe magazyny, grupę RMF,
portal Interia.pl. Gazety regionalne w 90 proc. są już w posiadaniu
niemieckich koncernów np. „Echo
dnia”. Do niemieckiego kapitału należy m.in. dzienniki „Fakt”, „Dziennik Gazeta Prawna” i „Polska”, największy polski portal internetowy
Onet.pl (od 2012r.). W Niemczech
przepisy wykluczają zakup mediów
przez obcy kapitał.
Stefan Głogowski ps. „Józef”
– ukrywający się w czasie okupacji
niemieckiej pod nazwiskiem Józef
Malinowski. Urodził się w 1910 r. Dortund (Zagłębie Rury w Niemczech),
zamordowany w Warszawie w 1948r.
Grób symboliczny na Cmentarzy Wojskowym w Kwaterze „na Łączce”. W
1992r. został pośmiertnie uniewinniony.
Wrócił z rodzicami do Polski w
1922r. U, w 1931 ukończył Liceum im
w Kowlu, w 1934 Szkołę Podchorążych
Artylerii w Toruniu. Rozpoczął służbę
we Włodzimierzu Wołyńskim, później przeniesiony do Wesołej. W końcówce kampanii wrześniowej wałczył
w Grupie Operacyjnej gen, F. Kleberga. Po kapitulacji uciekł z niemieckiego transportu jenieckiego. W 1943
pod ps. „Józef” komendant Ośrodka
w Grójcu Obwodu „Głuszec” AK i oficer przyjmujący zrzuty. W listopadzie

1943 awansowany do stopnia kpt. W
marcu 1944 uczestniczył w akcji odbicia więźniów z siedziby gestapo w
Grójcu.
W dniach 16-25 lutego 2015 roku
wyłoniono sołtysów i rady sołeckie
w 46 wsiach Gminy Warka. Wśród
sołtysów jest 11 Pań, z czego 4 będą
pełniły swoją funkcję po raz pierwszy.W 10 sołectwach mieszkańcy, postanowili dać szansę nowym osobom,
w 36 zdecydowano się na reelekcję.
Najstarszy z gospodarzy wsi ma 78
lat a najmłodszy 23.
20 marca 2015 roku o godz. 9.43
rozpoczęło się nad Polską częściowe
zaćmienie słońca. W maksymalnej fazie ok. 10.52 osiągnęło ono , jak podają
naukowcy, 70 procentowe zasłonięcie.
To dane dotyczące Polski. Natomiast
na Wyspach Owczych i na Spitzbergenie można było obserwować całkowite zaćmienie słońca. Nad naszym
krajem to zjawisko będzie można obserwować dopiero w 2135 roku , więc
już nie za naszego ziemskiego życia.
Przypomnijmy, że do zaćmienia Słońca dochodzi, gdy Księżyc znajdzie się
pomiędzy Słońcem a Ziemią, przysłaniając całkowicie lub częściowo światło słoneczne dochodzące do naszej
planety.
Jak to jednak możliwe, skoro średnica Słońca jest 400 razy większa od
średnicy Księżyca? Otóż niezwykłe
zjawisko zawdzięczamy dość niezwykłemu zbiegowi okoliczności. Malutki Księżyc jest w stanie przesłonić
ogromne Słońce, ponieważ znajduje
się 400 razy bliżej Ziemi.
22 marca 2015 roku w Krużgankach Kościoła MB Szkaplerznej w
Warce odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Skarga” o wielkim kaznodziei Piotrze Skardze. Po projekcji
odbyło się spotkanie podczas, którego reżyser filmu - Jarosław Mańka
opowiadał o kulisach powstawania
filmu, ciekawostki z życia Piotra Skargi oraz planach na przyszłość. Organizatorem pokazu byli: Piotr Bączek
– Radny Powiatu Grójeckiego, Klub
Gazety Polskiej w Warce oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Warki.

Zobacz Warkę w Telewizji Internetowej
dokumentuje takie właśnie wydarzenia w formie video.
Jak zaznacza dyrektor „Dworku
na Długiej” Andrzej Zaręba „Zależy nam na tym aby portal był miejscem zawierającym jak największy
zbiór różnych filmów związanych z
naszym miastem i gminą, a dzięki
prostym i przejrzystym sposobom

wyszukiwania był zarówno dobrym
źródłem materiałów archiwalnych
jak i miejscem gdzie będzie można
oglądać wydarzenia bieżące. Ma on
pokazywać życie Warki, ma służyć
wszystkim, którzy coś fajnego tu robią dlatego też od razu zaprosiliśmy
do współpracy kilkadziesiąt instytucji, organizacji i lokalnych mediów
tak aby wspólnie stworzyć coś war-

tościowego dla wszystkich mieszkańców. Partnerów, których można
obejrzeć na stronie w odpowiedniej
zakładce jest już niemalże trzydziestka, w tym „Nowe Echo Warki” i wydające je Towarzystwo Miłośników
Miasta Warki. Jednocześnie chcemy
aby w przyszłości portal stał się miejscem dla młodych osób, które chcą
zdobywać wiedzę i doświadczenie

2 kwietnia 2015 roku mija 10 lat
od śmierci świętego Jana Pawła II.
Sejm RP uchwalił, że rok 2015 będzie
Rokiem Jana Pawła II. Posłowie zgodnie przyjęli uchwałę „w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła
tak znaczący wpływ na losy nie tylko
naszego narodu, ale i całego współczesnego świata”.
8 kwietnia 2015 roku , mszą w
Kościele św. Mikołaja w Warce rozpoczną się uroczystości upamiętniające Bitwę pod Warką w 1656 roku.
10 kwietnia 2015 roku mija 5
lat od tragedii smoleńskiej. Katastrofa polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku do której doszło
w Smoleńsku w sobotę, 10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06 czasu środkowoeuropejskiego letniego. Zginęło w niej 96 osób, wśród
nich: prezydent RP Lech Kaczyński z
małżonką, ostatni prezydent RP na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu,
grupa parlamentarzystów, dowódcy
wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych
RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych,
duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i
społecznych oraz osoby towarzyszące,
stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70.
rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. Była to druga pod
względem liczby ofiar katastrofa w historii lotnictwa polskiego i największa
pod względem liczby ofiar katastrofa
w dziejach Sił Powietrznych RP. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób
obecnych na pokładzie. Przyczyny
katastrofy dotychczas nie zostały wyjaśnione.
12 kwietnia 2015 roku odbędą się w Warce uroczystości upamiętniające 75 Rocznicę Zbrodni
Katyńskiej. Obchody rozpocznie o
godz. 10.30 Msza święta w Kościele
M.B. Szkaplerznej.

dziennikarsko-filmowe, dlatego od
września planujemy uruchomienie
w „Dworku” takich właśnie warsztatów. Naszym marzeniem jest tworzenie nie tylko filmów prezentujących
minione wydarzenia ale również zapowiedzi, reportaży a nawet krótkich
lokalnych wiadomości. Dlatego już
dziś zapraszając do jak najczęstszego odwiedzania portalu zachęcamy
wszystkich do jego współtworzenia.”
Zobacz Warkę w Telewizji Internetowej www.tv.warka.pl
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