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Boże Narodzenie
z Panem Piotrem
W 183 rocznicę Nocy Listopadowej
Niezwykle odważny, twardy
jak skała, niezmienny w swoich przekonaniach i nad wyraz skromny. Gotów zginąć za
Ojczyznę – poświecił jej wszystko.
Piotr Wysocki – bohater Nocy
Listopadowej przyszedł na świat
10 września 1797 w podwareckich
Winiarach. Rodzicami jego byli:
Jan i Katarzyna z Brzumińskich,
wywodzący się z niezbyt zamożnej szlachty. Piotr był ich czwartym synem. Pierwsze nauki pobierał w domu. Kiedy miał 11 lat
stracił ojca, musiał pomagać matce w gospodarstwie. Lata 18101814 spędził w szkole Pijarów w
Warszawie. Po zakończeniu gimnazjum musiał powrócić do rodzinnego domu. Sam dokształcał
się systematycznie, szczególnie
interesowała go historia.
Wyrósł na przystojnego mężczyznę (180 cm wzr.). W 1818 r.
wstąpił jako ochotnik do Wojska
Polskiego i został kadetem pułku
grenadierów gwardii. Gdy wkrótce umarła matka, związki rodzinne z Warką zaczęły zanikać. Ważną datą dla niego był rok 1824. Po
sześcioletniej nienagannej służbie
dostał się do znanej już wówczas
Szkoły Podchorążych Piechoty.
Tam wraz z podchorążymi był
świadkiem wymierzania kary aktywnym członkom Towarzystwa
Patriotycznego:
Walerianowi Łukasińskiemu, Damaze-

mu Dobrogojskiemu i Leonowi
Dobrzyckiemu. Skazanym oficerom publicznie zdarto szlify oficerskie i mundury, ogolono głowy,
zakuto w kajdany i przywiązano
do taczek, które musieli pchać.
Wydarzenie to wyryło niezatarty
ślad i zapadło głęboko w pamięci
„Poczciwego Piotra”. Łukasiński
stał się potem wzorem postawy
patriotycznej Wysockiego.
Po trzech latach służby (1827)
Wysocki został podporucznikiem
grenadierów gwardii. Po oficerskiej nominacji pozostał w Szkole
Podchorążych jako instruktor
musztry. Był ambitny. Jako oficer
spotykał się intelektualnymi kręgami młodzieży, miał kontakty z
akademikami. Przebywał w środowisku obeznanym ze współczesnym życiem literackim. Wszystko to sprawiało, że miał szeroką
wiedzę na temat sytuacji społecznej i politycznej, a wśród ówczesnej młodzieży coraz bardziej
dojrzewały idee niepodległościowe. Wysocki zdobył autorytet
i ogromne zaufanie młodzieży.
Marzył o niezależnej i niepodległej Polsce, bez rosyjskiego zarządu, oszustwa, szpiegostwa i donosicielstwa.
Na początku było ich dziesięciu. 15 grudnia 1828 roku składali pod przewodnictwem Piotra
Wysockiego przysięgę. Zawiązali
„Sprzysiężenie”. Postawili sobie

za cel przygotowanie wystąpienia zbrojnego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Ufali, że na ich
czele staną wielkie autorytety!,
że się przyłączą, nie zostawią ich
samych. Młodzi wojskowi, których porwał do boju Wysocki
mieli wolę poświęcenia. Celem
była niepodległość kraju! Patriotyzm Wysockiego, jego odwaga
i pracowitość wywierały wpływ
na kolegów. Poszła za nim prawie cała Szkoła Podchorążych.
Liczba członków sprzysiężenia
ciągle wzrastała. Zmieniła się
też jego struktura organizacyjna.
Powstało kierownictwo kolegialne, składające się z trzech osób:
Wysockiego, Józefa Zaliwskiego i
Piotra Urbańskiego. Kiedy zaistniało niebezpieczeństwo rozbicia
sprzysiężenia wskutek donosów i
licznych aresztowań, musieli zdecydować co dalej? Nie było odwrotu. Po licznych spotkaniach i
naradach ustalono ostateczny termin wystąpienia zbrojnego na 29
listopada 1830 roku.
Wieczorem 29 listopada udali
się na wyznaczone miejsca. Zaczęły się problemy. Wysocki miał
wiele kłopotów. Zbyt dużo spraw
się nie udawało. Zawiódł umówiony sygnał alarmowy, którym
miało być podpalenie starego
browaru na Solcu. Zbyt wcześnie
ciąg dalszy na str. 2

Od redakcji

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy kolejny numer
naszego miesięcznika, o zwiększonej objętości zawierającego różne
materiały omawiające wydarzenia z
ostatniego okresu. Kończący się rok
to też okres podsumowań. Udało
się nam w miarę regularnie wydawać nasz miesięcznik, czasami w
łączonych numerach. Od września
można również czytać archiwalne
numery Nowego Echa Warki na
naszej stronie internetowej (adres
w stopce redakcyjnej). Redakcja
naszego miesięcznika razem z zarządem Towarzystwa Miłośników
Miasta Warki od kwietnia br. pełni
dyżur w każdą 2 sobotę miesiące w
udostępnionym przez CeSiR pokoju
w budynku przy wareckim basenie.

Przed nami teraz jedna z ważniejszych uroczystości w roku-Święta
Bożego Narodzenia oraz Nowy
Rok. Z tej okazji składamy naszym
wiernym czytelnikom serdeczne
życzenia. Niech ten szczególny czas
Świąt Bożego Narodzenia będzie
dla Państwa okazją do spędzenia
miłych chwil w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości.
Towarzystwo Miłośników Miasta
Warki życzy Państwu szczęścia,
wymarzonych prezentów a z okazji zbliżającego się Nowego Roku
niezapomnianych atrakcji w sylwestrową noc i oby stał się rokiem
spełnionych marzeń i nadziei.
Zarząd TMMWarki
i Redakcja NEW
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W 183 rocznicę Nocy Listopadowej

Scena katowania Waleriana
Łukasińskiego, grafika ze zbiorów Muzeum im. K. Pułaskiego

nastąpiła dekonspiracja powstańców… Poderwana w końcu przez
Piotra Wysockiego 160-osobowa
grupa podchorążych rozpoczęła
atak na koszary ułanów w pobliżu Łazienek, z okrzykiem na
ustach „Rodacy! Do broni!”. Musieli się wycofać w stronę pomnika Sobieskiego, aby połączyć się z
oddziałem belwederczyków. Wobec braku spodziewanej pomocy
polskich oddziałów, udali się na
skarpę ujazdowską w kierunku
ul. Pięknej i Wiejskiej, przebijając się przez atakujący szwadron
kirasjerów. Było to najtrudniejsze

zadanie bojowe tej nocy. Wysocki
musiał stoczyć bitwę z otaczającymi z dwu stron wojskami rosyjskimi. Jego śmiały atak zakończył
się sukcesem.
Boje stoczone przez podchorążych pod dowództwem
Wysockiego były największą
bitwą całej listopadowej nocy.
Wysocki wykazał się odwagą,
zdolnościami wojskowymi, ale i
znakomitym opanowaniem walki. „Wtedy okazało się, że brak
ambicji politycznych Wysockiego był jego wielką pomyłką”. Sam
świadomie, po osiągnięciu pierwszego i podstawowego celu, usunął się na dalszy plan. Liczył na
poprowadzenie powstania przez
autorytety. Był konsekwentny: nie
chciał powstania wykorzystywać
do robienia osobistej kariery, pragnął służyć legalnej władzy, wybranej spośród znanych czy „historycznych” nazwisk. Wysocki
oficjalnie przedstawił listę. Jemu
nadano stopień kapitana, ale
swoim zwyczajem awansu nie
przyjął. Dwa dni później sławna
Szkoła Podchorążych przestała
istnieć: rozkazem dyktatora rozwiązano ją, a wszystkich oficerów oddelegowano do pułków.
Ten sam los spotkał Zaliwskiego,
Urbańskiego i Wysockiego, któ-

Piotr Wysocki w ostatnich
latach życia, w Warce

rych wysłano na prowincję, ponieważ uznano ich za burzycieli
porządku publicznego! Wysocki
udał się do Radomia na inspekcję organizujących się tam oddziałów powstańczych. Powrócił
po miesiącu. Wówczas otrzymał
awans na kapitana i nominację
na adiutanta naczelnego wodza.
Został nim już Michał Radziwiłł.
Zbliżała się jednak nieuchronna
wojna. Wysocki od pierwszego do
ostatniego dramatycznego dnia
brał w niej udział i to na ogół na
pierwszej linii frontu.

przeciwnicy walki, dążący do jak
najszybszego zaprzestania walk i
dogadania się z carem. Tragizm,
zawiedzenie, bezsilność młodych! Wysocki walczył dalej, brał
udział w bitwie pod Dobrem, potem pod Grochowem. Za udział w
niej otrzymał złoty krzyż wojskowy. Nadał mu go już kolejny - po
Chłopickim i Radziwille - wódz
Jan Skrzynecki. Wysocki musiał
opuścić Warszawę. Po powrocie
pułk Wysockiego ulokowano na
Woli przy kościele. Zbliżał się
ostatni bój. Piotr Wysocki znalazł się w samym środku walki.
On też jedyny w krytycznym momencie przyszedł z pomocą gen.
Sowińskiemu. Jego odwaga i męstwo wzbudziły podziw i uznanie
współtowarzyszy walki. Wrzesień
1831 r. - został ranny i dostał się
w ręce Rosjan! „Wszystko dla

Ojczyzny - nic dla mnie” - powtarzał Wysocki! Nie złamały go
przesłuchania, ani wyrok sądowy
– śmierć najpierw przez poćwiartowanie, potem przez powieszenie! Nie prosił o łaskę. Odcięty od
świata, samotny, rozgoryczony,
pozbawiony obrońcy, zachowywał się godnie, rozważnie i dzielnie. Nikogo nie oskarżał, wielu
dał lekcję godności i patriotyzmu.
Nie chciał też podpisać się pod
przygotowanym pismem Cara
z prośbą o łaskę. Akta procesu z
wyrokiem i tak posłano do cara.
W 1834 roku Wysocki został skazany na 20 lat katorgi na Syberii.
27 października 1857 r. stanął
ponownie na wareckim rynku. Tu
spędził 18 kolejnych lat i spoczął
w wareckiej ziemi na zawsze.
Iwona Stefaniak

Zaczęło się 1 lutego. Władzę polityczną i wojskową nad
zrywem przejęli sceptycy, ale i

Wiara dodawała mu otuchy w ciężkich chwilach
Wspomnienie o Januszu Malinowskim

Listopad to miesiąc, podczas którego częściej niż kiedykolwiek w roku myślimy o tych, którzy odeszli z naszego świata. Wspominamy
najbliższych, a wśród nich tych, którzy podczas swojego życia starali się, wspomagać innych. Często, nie szukając przy tym rozgłosu.
Dla wareckich środowisk patriotycznych taką osobą był ś. p.
Janusz Malinowski. Co wiemy o
naszym koledze i dobroczyńcy…
Był, żył, miał rodzinę, prowadził
biznes, pomagał, zmarł. Dziwne
jest, jak niewiele tak naprawdę
wiemy. Poniżej przedstawiam
postać Janusza opisaną oczyma
Jego żony Małgosi, której z tego
miejsca dziękuję za serdeczne
przyjęcie i wspaniałą, pouczającą, rozmowę.

wszystko spowodowało, że chłopcy byli z ojcem bardzo zżyci. Był
dla nich wyrocznią. Bardzo go
szanowali, chociaż czasami potrafił był bardzo surowy i stanowczy. Dla wnuków gotowy był do
największych poświęceń. Synową
traktował zawsze jak swoją córkę.
Dostałam od męża wielki dar dar miłości. Miłości prawdziwej,
która nigdy się nie kończy. „Między dobrem a złem jest ogród i
tam się wszyscy spotkamy”.

Jaki był Janusz jako mąż i ojciec?
Janusz, największa miłość mojego życia. Nauczył mnie kochać
życie. Wszystko co robił było dla
mnie i dla dzieci. Przy nim czułam się bezpieczna, szczęśliwa i
bardzo kochana. Byliśmy razem
w pracy, w domu i na wakacjach.
Nigdy nie nudziliśmy się będąc
razem. W domu rozpieszczał synów dogadzając im gotowaniem,
pyszną herbatą z pigwą i malinami. Z chłopcami stworzył męski
klan. Wspólne wyjazdy na mecze,
ryby. Wspólne grzybobranie. To

Jeszcze z Browaru, w pamięci
utkwił mi Janusz grający na perkusji. Miał jakieś inne hobby…?
Bardzo pięknie śpiewał i grał
na gitarze. Jako kawaler i kiedy
byliśmy jeszcze bardzo młodym
małżeństwem dorabiał graniem
na weselach. W tamtych czasach
najtrudniejsze dla nas obojga były
osobne soboty i niedziele. Bardzo
lubił też sport, zwłaszcza piłkę
nożną i wyjazdy na mecze.
Janusz pracownik, biznesmen i pracodawca…
Skończył Technikum Browar-

nicze w Tychach więc jego pierwszą pracą była praca w, nowym
wtedy, wareckim Browarze. Kiedy odszedł z Browaru postanowił działać na własny rachunek.
Na początku był to sklep sportowy, potem wymarzony przez nas
warzywniak gdzie pracowaliśmy
obydwoje. Później hodowla pieczarek, do której przygotowywał
się miesiącami, czytając specjalistyczne wydawnictwa. Wreszcie
sklep przy Rynku- MjM Market.

Nagle, z kilku osób zatrudniliśmy
kilkadziesiąt. Zaczęła się praca
non stop, dzień w dzień. Chwilami wątpiliśmy czy o to nam
chodziło. Trzeba było roku, żeby
wszystko zaczęło się kręcić. Janusz do wszystkiego podchodził
perfekcyjnie. Zanim rozpoczął
jakąkolwiek działalność, zapoznawał się z tematyką. Był przy
tym świetnym negocjatorem i
posiadał umiejętności dyplomatyczne. Był uczciwym pracodawcą. Zawsze wynagrodzenia dla
pracowników i składki na ZUS
miały pierwszeństwo w wydatkach firmowych. Dla pracowników organizowaliśmy rodzinne
wczasy nad morzem z dowózką i
prowiantem. Z okazji świąt, zwyczajowo urządzaliśmy spotkania
wigilijne i wielkanocne.
Jaką miał postawę jako obywatel ?
Był wielkim patriotą. Ubolewał, że kraj jest wysprzedawany
po kawałku. Ubolewał, że jest
takie duże bezrobocie. Sami, w
naszych sklepach, zatrudnialiśmy

w najlepszym okresie nawet 120
osób. Pomagał bezinteresownie
jeśli tylko miał taką możliwość.
Nie przeszedł obojętnie obok
żadnego bezdomnego i nigdy nie
odmawiał pomocy. Uważał, że
trzeba inwestować w przemysł
produkcyjny w Warce jeśli chcemy, żeby było tutaj lżej żyć a stanowiska w samorządzie powinny
sprawować osoby uczciwe i z doświadczeniem.
Nasza z Małgosią rozmowa
dotyczyła jeszcze wielu spraw ale
to już historie na inną okazję.
A Janusz pozostanie na zawsze
w pamięci wielu z nas jako ten,
który przyczynił się, poprzez
pomoc w organizacji spotkań z
ludźmi nauki i polityki, do podnoszenia świadomości społeczności lokalnej. Wielkie dzięki za
to !

Grażyna Kijuc
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Maria Konopnicka
„Śpiewnik historyczny 1767-1863
Na Belweder ! (29 listopada 1830).

Pod Stoczkiem (1830).

Rozkaz pędzi - carska wola.

Drży Warszawa pod bagnetem,
Pod kozackim batem.
Brat tam cara gospodarzy,
Co jest kata bratem.

Okrzyk boju doleciał
Aż na północ do Cara,
Na Warszawę Car wysłał
Sławny korpus Geismara.

Pod Grochowem, tu raz pierwszy
Błysnął sztandar ten przyszłości - W bój idziemy tak dla naszej,
Jak dla waszej też wolności.

Cały naród w trwodze żyje,
Żyje w poniewierce,
Przecież jeszcze w piersiach bije
Wierne polskie serce.

Geismar w wojnie tureckiej,
Świeżo okrył się chwałą Toż na pikach rozniesie,
I tę garstkę tak małą!-

O było to piękne godło!
Już go dzieje nie zapomną...
Wzejdzie kiedyś nad narodem
Zorzą złotą i ogromną!

Poszły Ojce w Sybir, w śniegi,
Padły w polu sławy
Lecz nadrośli już synowie,
Pod ten sztandar krwawy.

Sześć tysięcy wiódł Geismar,
Naszych - ledwo połowa
Uderzyli o siebie,
Jako chmura gradowa.

O ty kulo nieszczęśliwa,
Chłopickiego coś raniła...
Hej, inaczej z takim wodzem
Wiara nasza by się biła!

Lecz nadrośli już synowie,
Młodzi podchorąże,
- Biada tobie, carski bracie,
Biada wielki książę!

Ryczą paszcze armatnie.
Sam Dwernicki nabija,
Po wylotach dział leci
Błyskawica - jak żmija.

O nieszczęsny Krukowiecki,
Coś opuścił boju pole...
Równy zdradzie czyn twój leży
Plamą czarną na twem czole!

Chmurne niebo, wietrzne niebo,
Nad miastem zagasłem
Idą, idą ciemne mary,
Zwołują się hasłem...

Pędzą nasze Krakusy,
Pędzą nasze hułany Odpierają Geismara,
Za wał trupem usłany.

O Grochowskie pole krwawe,
O ty świadku naszej sławy,
Ogarnęła ciebie Moskwa,
Lecz nie weszła do Warszawy.

Idą, idą ciemne mary,
Osłaniają głowę,
A w Warszawie wszystkie serca
Do boju gotowe.

Odpierają Geismara,
Z armat bucha dym krwawy
Wiwat polska konnica,
- Wiwat dzieci Warszawy!

Ogarnęła ciebie Moskwa,
Swym ogromem, lecz nie męstwem!
Grochów - zawsze pozostanie
I wśród klęski - nam zwycięstwem!

Jak huragan w pałac wpadli.
Drżą szpiedzy wybladli.
Biegnie książę wystraszony
Do komnat swej żony.

Uciekają Moskale
Przed tą, garstką, tak małą
Jeszcze dziesięć im wozów
Kul i prochu zostało!

Pod Wolą (1831).

Tam z ukrycia napad słyszy.
W strachu ledwo dyszy;
Tylko żona go zbawiła,
Która Polką była.

Toż to radość wśród naszych...
Okrzyk w niebo aż bije,
Ściska żołnierz żołnierza
Krzyczą: Wódz nasz niech żyje!

Na kobietę młodzież nasza
Nie chce wznieść pałasza...
- Żyj do czasu. książę srogi,
Wśród hańby i trwogi!-

Na pobojowisku (1831).

Tam jenerał jest Sowiński Szczudłem nogę wspiera
Ale jeszcze ci pokaże,
Jak Polak umiera!

O Grochowskie pole sławne!
Olszynowy lesie krwawy!
Tyś pomnikiem naszych nieszczęść;
I ogromnych bojów sławy!

Jeszcze on tam, choć o kuli,
Pójdzie z tobą w taniec Sławą skryje nieśmierte1ną
Ten ostatni szaniec!

O, gdyby tam była zgoda,
Gdyby wodza wiara miała,
Pewno noga by Moskala
W kraju naszym nie postała!

Zatoczyła Moskwa działa.,
Grzmią strzały dokoła,
Z hukiem granat się rozpęka
O mury kościoła.

Drogo bitwę tę opłacił
Żołnierz polski krwią swą dzielną,
Ale klęski jego nawet,
Chwałą kwitną nieśmiertelną.

A w kościele garść tam mężnych,
Siwy wódz bez nogi Bohaterskiej śmierci czeka A wróg wchodzi w progi!

Tam Mycielski Ludwik zginął,
Gdy związawszy ranę w szmaty,
Znacząc drogą ślad swój krwawy,
Szedł zagwoździć dwie armaty.

Już zakipiał bój w kościele,
Krew na ołtarz tryska...
Wzniósł Sowiński wierną szablę,
Oburącz ją ściska.

Już dochodził do bateryi,
Już dosięgał - blednąc - działa,
Kiedy kula go moskiewska
W pierś trafiwszy - dokonała.

Krzyczy Moskal: - Pardon wołaj!
To ciebie ocalę! A Sowiński pierś mu przebił:
- Ot pardon, Moskale!

Tam i Szembek padł jenerał,
Z konia lecąc pod kopyta:
- Naprzód! - wołał - Naprzód nasi!
Kraj zwycięzc6w niech powita!

Padł bohater i obrońca
Ostatniej reduty,
Zarąbany tam szaszkami,
Sztykami zakłuty.

Dziewięć padło tam tysięcy
I konnicy i piechoty,
A imiona ich Ojczyzna,
Wpisze kiedyś w rejestr złoty.

Padł bohater z garścią mężnych,
U ołtarzy Boga,
A Warszawa się otwarła
Krwawym stopom wroga

O ty szkoło podchorążych,
O Wy serca młode.
Wy się pierwsi w bój rzucili
Za kraju swobodę!
O ty mężny Nabielaku.
Ty Wysocki dzielny,
Wyście pierwsi dali hasło
Na bój nieśmiertelny!
Noc swobody (1830).
Jak się płomień z wichrem rzuca
I ogarnia dach,
Tak Warszawę bój ogarnął
A zaś zdrajców strach!
Wpadli nasi na arsenał,
Pochwycili broń,
Teraz-że ich, Wielki Książe,
Po ulicach goń!
Z arsenału wśród okrzyku.
Co jak burza grzmi,
Do klasztoru Karmelitów
Wyważyli drzwi.
Tam w klasztorze Karmelitów,
Z za żelaznych krat,
Śpiewał więzień o wolności.
Tęsknie patrzył w świat...
Otwarła mu noc swobody
Ten niewoli próg Chwyta za broń więzień młody:
- Z nami kraj i Bóg!

Dwakroć tyle :Moskwy legło,
Wśród krwawego tego pola...
I to ludzie! Idą - bo ich

Czekaj jeszcze ty Moskalu,
A nie zsiadaj z koni!
Jeszcze szaniec się ostatni,
Wola jeszcze broni!

Zacięta walka młodych historyków!
28 listopada 2013 roku z okazji 183 rocznicy Powstania Listopadowego
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Warce odbył się konkurs historyczny „Nasza Historia”. Punkt 11:00 uczestnicy konkursu zmobilizowali
swoje siły, wytężyli umysły, przypomnieli sobie wszystko czego nauczyli
się przed konkursem i przystąpili do walki z pytaniami, które podzielone
były na trzy części: o Powstaniu Listopadowym, kalendarium Życia Piotra
Wysockiego oraz pytania dotyczące komiksu „Bohater w cieniu historii”.
(…)
PSP nr 1 w Warce, jako gospodarz konkursu i szkoła nosząca imię bohatera którego dotyczył konkurs nie brała czynnego udziału w zmaganiach. W niezwykle wyrównanej, zarówno w gronie szkół podstawowych
jak i gimnazjalnych walce najlepsze okazały się drużyny z Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowickiego w Konarach i Publicznego Gimnazjum im. ks. Pawła Heintscha w Dębnowoli. To uczniowie
tych właśnie szkół wykazali się największą wiedzą.
Końcowa klasyfikacja:
Kategoria: szkoły podstawowe
1 miejsce – PSP im. Zygmunta Nowickiego w Konarach
W składzie: Monika Mulik, Alicja Piętak, Sylwia Smaga, Martyna
Winiarek
2 miejsce – ZS-P im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 w
Nowej Wsi
W składzie: Kornelia Dacka, Małgorzata Nowakowska, Aleksandra
Okrasa, Katarzyna Potyralska
3 miejsce – PSP im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce
W składzie: Sylwia Rogińska, Kuba Anyszkiewicz, Mateusz
Kociszewski, Julia Markiewicz
4 miejsce – PSP nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
W składzie: Julia Kaczmarek, Bartłomiej Zatorski, Julia Smodrzak,
Michał Szczepaniak
5 miejsce – PSP w Michałowie
W składzie: Agnieszka Duch, Klaudia Marciszewska, Jakub Binkiewicz
6 miejsce – PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we
Wrociszewie
W składzie: Edward Furba, Aleksandra Jaworska, Julia Strojek,
Magdalena Piasecka
Kategoria: szkoły gimnazjalne
1 miejsce – PG im. ks. Pawła Heintscha w Dębnowoli
W składzie: Karina Pawlicka, Angelika Słowińska, Wiktoria Piętak,
Martyna Sowińska
2 miejsce – PG im. Stanisława Marciniaka w Warce
W składzie: Alicja Wojciechowska, Magdalena Górniewicz, Natalia
Mglej, Bartosz Durka
(…)
Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom które wzięły udział w
konkursie, ich opiekunom i zawodnikom!
Organizatorzy konkursu:
Gminna Jednostka Kultury „Dworek na Długiej”
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce
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Wypłacone przez Polskę
odszkodowania za
mienie pożydowskie/3
Prezentujemy ostatnią już, trzecią
część materiału, do którego, w oryginale
załączone było Zestawienie nieruchomości
objętych umową odszkodowawczą z USA.
Zestawienia z uwagi na obszerność materiału nie będziemy publikować.

Elementem składowym tejże
umowy odszkodowawczej były wykazy wszystkich rodzajów mienia
objętego odszkodowaniem. Oddzielnie wykazy mienia majątkowego, /
nieruchomości z ocalałą infrastrukturą, którą wówczas po wojnie wyceniano. Wyceny dokonywał rzekomo
wspólny zespól ekspertów polskich i
amerykańskich/ Praktycznie strona
polska na polecenie krajowych władz
politycznych, sowieckich przedstawicieli w KC rządzącej partii przyjmowali wszystko co przedstawiała
strona amerykańska, mająca te dane
od osób żądających tego odszkodowania. Z zasady przyjmowano charakter działki jako miejskiej. Skoro
miejska, to znaczy zabudowana,
choć po wojnie był w większości na
nich gruz. Skoro w mieście to kiedyś
będzie zabudowana i tak też wpisywano do tych zestawień, załączników. Prawdopodobnie wiele z nich
do dziś nie jest zabudowanych, co
moi kochani Rodacy powinni obecnie sprawdzić.
Były i to oddzielne wykazy mienia instytucjonalnego i indywidualnych osób fizycznych, oddzielne
wykazy akcji i udziałów w przedwojennych spółkach prawa handlowego
funkcjonujących na przedwojennym
obszarze państwa polskiego. Zostały
przyjęte do odszkodowania nawet
należności sklepów żydowskich od
Polaków i polskich instytucji na moment wybuchu wojny i zajęcia Polski
przez obu okupantów, a także inne
nieuregulowane zobowiązania obywateli i państwa polskiego wobec tej
mniejszości na dzień wybuchu wojny 1 września 1939 roku. Do umowy
odszkodowawczej i do zapłat odszkodowania Ameryce przyjęto np.
jako inne, także zakupione w okresie
przedwojennym przez tę mniejszość
narodową papiery wartościowe wyemitowane przed wojną przez Skarb
państwa polskiego, a nawet przez
inne instytucje państwowe. Można
by wstępnie powiedzieć, że niemal ze
wszystkich tytułów jakie mogły wystąpić w otwartej gospodarce rynkowej przedwojennej Polski.
Być może, że innych już nie jestem w stanie wymienić bo o nich
nie przechowały się dostępne dla
mnie materiały lub do których dotychczas nie miałem dostępu, a które
z pewnością znajdują się w posiadaniu polskich centralnych czy innych
instytucjach państwowych. To one
ostatecznie mogą i powinny posłużyć
do pełnego i ostatecznego wyjaśnienia tych zapłaconych przez Naród w
okresie powojennej biedy i ubóstwa
powszechnego odszkodowań.
Słysząc zewsząd o atakach
na Polskę ze strony żydowskich
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organizacji w Ameryce byliśmy na
emigracji niezmiernie zdziwieni
biernym uprzednim stanowiskiem
władz polskich. Trwało to raczej
do czasu oświadczenia ministra
Sikorskiego, który parokrotnie
oświadczał, że po wojnie rządy
Bieruta i jego następców uznały
w tajemnicy przed Narodem
indywidualną własność żydów
niemieckich z czasów III Rzeszy
i bezprawnie zapłaciły za nie
odszkodowania i to do tylu państw
odmiennego im, zwalczanego przez
nich systemu politycznego Zachodu.
Z drugiej strony przez cały okres
komunistycznego panowania w
Polsce nie chciały uznać i nadąć prawo
własności własnemu Narodowi,
mieszkańcom powojennym na tych
prastarych ziemiach polskich. Co
za paradoks dziwnej suwerenności
władzy w suwerennym kraju. Z
takiego stanowiska ludowych władz
w Polsce cieszyli się Niemcy, głównie
rewizjoniści wszelkiej maści, a
nawet pewne kręgi polityczne,
określając Polskę jako państwo na
kółkach przesuwane przez mocarzy.
Parokrotnie byłem w Niemczech
w ostatnich latach i wypytywałem
o ich stanowisko w kwestii tych
odszkodowań wypłaconych przez
Polskę za przedwojenne mienie żydów
niemieckich. Większość rozmówców
znała ten temat i twierdziła, ze
to Moskwa decydowała, a nie
Bierut czy Gomułka, dziwiąc się że
jednym i to nie swoim obywatelom
przyznaliście prawo do własności, a
innym, własnym tego odmawialiśmy
i to przez tyle lat, w dodatku do tego
co sami wypracowali. Powinniście
to wreszcie ostatecznie rozwiązać,
a nie dostarczać pretekstów do
atakowania was i to przez tych co
dostali, nawet bezprawnie dostali.
Jakoś w pokoju zapominacie o
obranie samych siebie. Czy ci moi
rozmówcy maja rację pozostawiam
to do oceny Rodakom.
Dostrzegam więc potrzebę zajęcia przez polskie władze ostatecznego stanowiska odrzucającego te
ponowne, bezzasadne roszczenia i
poinformowanie krajowej i międzynarodowej opinii publicznej o tym
zamiarze ponownego wyłudzania
odszkodowań od Polski przez organizacje i żydowskie działające w
Stanach Zjednoczonych. Skoro organizacje żydowskie w Polsce milczą
w tej sprawie, to można domniemać,
że bardzo silne lobby żydowskie w
Polsce, bezpośrednio jest zainteresowane wyłudzaniem różnego rodzaju
majątku, czy środków finansowych
od państwa polskiego dla wzrostu swojej siły w oddziaływaniu na
polskie władze, i z tych to właśnie
względów podjudzają żydowskie
organizacje w Ameryce do takiego
właśnie oddziaływania na Polskę. Z
jeszcze z innego głębszego, skrywanego przed krajową i międzynarodową opinią publiczną stanowiska
żydowskich organizacji w Ameryce,
presją oddziaływanego na Polskę,
jest wyciskane ciche i zwiększające
się osadnictwo żydowskie w Polsce.
Do tego zadania jakby się przygo-

towywały działające w Polsce żydowskie firmy developerskie skrycie
szykujące bazę osadniczą, a o polskie
wizy i o polskie obywatelstwo stara
się poważna liczba żydów z rożnych
krajów, ze Wschodu i z Zachodu blokowo militarnie rozumianego.
W tych urojonych roszczeniach
żydowskich nie może chodzić o
wszelkiego rodzaju odszkodowanie za jakiekolwiek mienie położone czy występujące na terenach
przedwojennej Rzeszy, a które po
wojnie weszły w skład terytorialny
państwa Polskiego, ani też o mienie
z terenów które po wojnie zagarnął
sobie Związek Sowiecki. Za znacjonalizowane przez III Rzeszę mienie żydowskie powojenne Niemcy
zapłaciły narodowi żydowskiemu
odszkodowanie, natomiast mienia
polskiego, ani organizacjom polonijnym, ani Polakom zamieszkałym
w Niemczech władze niemieckie dotychczas nie zwróciły i nie wypłaciły
im odszkodowania, ani też za niego
nie wypłaciły za nie odszkodowania
państwu polskiemu.
Natomiast rządy powojennej
Polski Ludowej i to począwszy od
roku 1947 w tajemnicy przed rzekomo własnym narodem wypłaciły
odszkodowanie za mienie niemieckie pożydowskie, mienie po żydach
niemieckich, które położeniowo i
geograficznie znalazło się po wojnie
na terenie Zachodnich i Północnych
Ziem Odzyskanych przez Polskę.
Powojenne organizacje żydowskie w
Polsce i rządowe środowisko żydowskie w Polsce znało dokładnie całość
sprawy, były o tym przez partię informowane, a nawet wykazy te były
im i w tajemnicy przed krajową opinią publiczną przekazane, za które
i jakie mienie pożydowskie zostaje
wypłacone odszkodowanie rządowi
USA i rządom poszczególnych innych państw, z którymi takie umowy
zostały podpisane.
Prasa krajowa w przeszłości nawet donosiła, że w Izraelu są prowadzone księgi wieczyste dla nieruchomości mienia pożydowskiego, choć
nie wiemy czy położonego w granicach przedwojennych czy w już powojennych państwa polskiego. Skoro
tak to znaczy że posiadali i posiadają
informacje o każdym rodzaju mienia ujętego w załącznikach do tych
umów odszkodowawczych i za poszczególne ich pozycje, za które moja
Ojczyzna zapłaciła odszkodowanie.
Z jednej strony od razu po wojnie
żądano odszkodowania kiedy państwo nie miało suwerenności, a po
upływie wielu lat kiedy państwo odzyskało wolność i suwerenność już
od innych władz żąda się na nowo
odszkodowania, potwierdzając jakby
Polska po wojnie nie była Polską.
Fakt wypłaty odszkodowania
przez Polskę za mienie żydów niemieckich umknął uwadze organizacji żydowskich w Ameryce, a nawet rządom Stanów Zjednoczonych
Ameryki i to od roku 1960, od momentu otrzymywania za nie odszkodowania. Co gorsze umknął także
wszystkim polskim rządom powojennym i to niemal do roku 2011,

w którym to roku po raz pierwszy
nasz minister spraw zagranicznych,
Pan Radosław Sikorski oświadczając
publicznie stanął na stanowczym
stanowisku, że za przedwojenne
mienie pożydowskie Polska już raz,
i to we wczesnym okresie powojennym zapłaciła takie odszkodowania.
Zapłaciła za wszelkie mienie przedwojenne żydów będących po wojnie
obywatelami tych państw lub kolonii
tych państw bądź obszarów od nich
zależnych, z którymi takie umowy odszkodowawcze zostały przez
Polskę podpisane i odszkodowania
zostały w ich ramach ostatecznie zapłacone.
Temu i takiemu stanowisku
obecnemu polskiemu ministrowi
spraw zagranicznych należy udzielić wszechstronnego i publicznego
poparcia w kraju i na emigracji. Z
tego też miedzy innymi względu niniejszą pracą zabieram głos i
to za Waszym, Szanowni Kresowi
Kombatanci pośrednictwem. Piszący
Polacy, osoby publiczne w kraju i na
emigracji powinni także publicznie
udzielić poparcia Panu ministrowi
Sikorskiemu, który stanął w słusznej
obronie Narodu i państwa, czego żaden z jego poprzedników, choć byli
żydowskiego pochodzenia tego nie
zrobił, a ich stanowisko byłoby, być
może bardziej słyszalne i odczuwalne w diasporze żydowskiej, niż obecnego Pana ministra. Jestem wreszcie
dumny, że Pan minister odważnie
zajął tak słuszne, prawe i ostateczne
stanowisko państwa.
Jednak amerykańscy roszczeniowcy nie zaniechali upokarzania
Polski, i nie wycofali się z tych urojeń
i żądzy łatwego i ponownego wzbogacenia się na narodzie i państwie
polskim. Jak już wymknęło się niesprecyzowane roszczenie zbiorowe
na i od państwa, to z pewnością będą,
a równocześnie i szerzej już próbują, indywidualnie wyłudzić jakieś
korzyści choćby przez różnorodne
kombinacje, a być może i przez różnorodne dalsze matactwa roszczeniowe podstawianych rzekomych
wiecznie żyjących spadkobierców.
Miało to już parokrotnie w Polsce
miejsce, o czym szeroko donosiła
prasa ogólnokrajowa i regionalna w
kraju, a nawet prasa emigracyjna z
niektórych krajów, nie tylko zachodnioeuropejskich.
W Polsce powojennej obowiązywał system powszechnej własności
państwowej i z tego względu prowadzenie ksiąg wieczystych przestało powszechnie obowiązywać, a
w szczególności w odniesieniu do
własności państwowej. Niemniej w
okresie do roku 1950 księgi wieczyste
jeszcze w obszarze centralnej Polski,
w którym powszechnie występowały
indywidualne gospodarstwa rolne
zwyczajowo jeszcze aparat administracji terenowej księgi te prowadził.
Gorzej było w innych rejonach kraju,
a już całkowicie nie zaprowadzono
ich na odzyskanych Ziemiach Zachodnich i Północnych. Niemniej
polscy przedwojenni eksperci gospodarczy, którzy przeżyli i mogli
jeszcze pracować w administracji

bierutowskiej czy jeszcze w latach
60-tych zalecali fakultatywnie, aby
wszystkie pozycje nieruchomości za
które, jako za mienie pożydowskie
i za inne instytucjonalne mienie
przedwojennych właścicieli objęte
zapłatą odszkodowania, i przechodzące na własność skarbu państwa
miało zapisy ewidencyjne, że jest to
własność skarbu państwa. Jednak
należy przypuszczać, że nie wszystkie pozycje majątkowe za które zapłacono odszkodowanie mogą mieć
takie w przeszłości dokonane wpisy,
że jest to własność skarbu państwa.
Z tego to względu mogą występować przypadki fałszywego zwrotu
danej nieruchomości lub wypłacenia
za nią po raz drugi odszkodowania,
tym razem już jako osobie fizycznej czy bezprawnie reaktywowanej
w nazwie rzekomo przedwojennej
spółce. Z tego to względu przy wszelkich roszczeniach należy wykazać
daleko idącą ostrożność i pewność
dokumentacyjną, że dana nieruchomość nie została objęta odszkodowaniem lub zaraz po wojnie nie została sprzedana nowemu nabywcy, do
której teraz może zgłaszać roszczenia również pierwotny jej właściciel
i zbywca. Zbywanie nieruchomości
w okresie powojennym często nie
miało charakteru dokumentacyjnego, tylko ustny, bo handel ziemia dla
osób indywidualnych był prawnie
zakazany. Natomiast po roku 1970
co prawda jeden rolnik mógł zbyć
ziemię drugiemu, jeżeli państwo nie
zabrało mu jej w ramach pierwokupu, i po cenach określanych przez
państwo, czyli niemal darmowych.
Dla uzupełnienia treści niniejszego mojego głosu proszę redakcję
o zamieszczenie wykazu pozycji
majątkowych ujętych w załączniku
do polsko-amerykańskiej umowy
odszkodowawczej, a wskazanych na
terenie kilku obecnych województw
odzyskanych od Niemiec Ziem
Zachodnich. Za te wszystkie pozycje ujęte w przedłożonym wykazie,
posiadające numerację amerykańską
powojenna Polska Ludowa zapłaciła odszkodowanie rządowi Stanów
Zjednoczonych. Wszystkie te pozycje stały się wyłączną własnością
skarbu państwa i we wszelkiej ewidencji powinny mieć zapis o własności skarbu państwa.
Jeżeli zdarzyły się takie przypadki, że któraś pozycja nie ma takiego zapisu, to z mocy prawa taki zapis
powinien być natychmiast uzupełniająco dokonany, a o ile wiem, nadzór nad własnością skarbu państwa
w Polsce sprawuje przecież specjalnie do tego powołany minister wraz
ze swoim aparatem administracyjnym. Jeżeli te pozycje z powodu powojennego bałaganu i różnorodnych
zmian organizacyjnych w powojennej polskiej gospodarce czynionych
przez dyktatorską, rządzącą partię
komunistyczną, z jakiś powodów
nie są własnością skarbu państwa, to
powinny być bezwzględnie odzyskane, i nie mogą być z przesłanek poza
prawnych, choćby z intencji oszustwa, komukolwiek zwracane.
Jakub Zawadzki /Londyn/
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Do 2 wareckiej Kwesty na Starym Wareckim Cmentarzu,
która odbyła się w dniach 1-3 listopada 2013 roku
podczas, której zebrano 10.612,74 złotych, dołączyły
na pomoc Społecznemu Komitetowi im. ks. Marcelego
Ciemniewskiego na rzecz Odnowy Nagrobków na
Wareckim Starym Cmentarzu następujące organizacje i
instytucje:
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
w Warce jako gospodarz terenu kwesty
Zakon Sióstr Sercanek
Gminna Jednostka Kultury
„Dworek na Długiej” z Orkiestrą
Moderato
Towarzystwo Miłośników Miasta
Warki im. Kazimierza Pułaskiego
Muzeum im. K. Pułaskiego w
Warce
Stowarzyszenie Warecki Klub
Strzelecki
Klub Patriotyczny
Klub Gazety Polskiej
Klub Żołnierzy Rezerwy
Oddziału PTTK w Warce
Warecka Drużyna Harcerska
Warecki Klub Kijkowy’
Alfabetyczna lista wolontariuszy
kwestujących 1-3 listopada 2013 r.
Bieńkowska Maria
Bieńkowski Piotr
Czosnowski Marcin
Dobrzyński Maciej
Domańska Aleksandra
Domańska Irena
Domański Jakub
Galińska Marta
Gawroński Piotr
Gostkowski Władysław
Gut Andrzej
Gut Maria
Gut Mikołaj
Jasiński Andrzej
Jurczak Bartłomiej
Kaczmarek Artur

Kasprzak Kacper
Kasprzak Anna
Kijuc Grażyna
Kijuc Krzysztof
Kołodziejski Jerzy
Kossakowski Dariusz
Kreczmański Janusz
Kwiatkowski Mieczysław
Kwiczak Zbigniew
Majewski Daniel
Matlakowska Anna
Michałowska Jadwiga
Niemirski Andrzej
Niemirski Dominik
Paczkowski Grzegorz
Pietraszko Borys
Połeć Piotr
Regulska Ewelina
Rudnicki Adam
Rusin Rafaela siostra sercanka
Rybarczyk Katarzyna
Rzeźnik Marcin
Rzeźnik Michał
Sadowska Danuta
Setniewska Teresa
Skowrońska Wiesława
Sobieraj Jadwiga
Stefaniak Iwona
Strus Maria
Strus Zbigniew
Skrzypczak Zofia
Tereszkiewicz Małgorzata
Tereszkiewicz Waldemar
Turek Wojciech
Wdowiak Tomasz
Wesołowska Wiktoria
Wojciechowska Zosia
Wojciechowski Artur

ratujemy

Wspólnie

wareckie
zabytki

cmentarne

Składamy szczególne podziękowania najstarszym naszym wolontariuszom, którzy swoim przykładem pokazywali młodszym jak należy okazać szacunek każdemu darczyńcy a także, że to wielki honor
uczestniczyć w Kweście na tak szczytny cel.
W imieniu Komitetu jeszcze raz serdecznie dziękujemy
TMMWarki

Droga Redakcjo,

Paulina Hibner

Ksiądz Jan Kanty Maszkowski

Nazywam
się
Ireneusz
Lubryczyński. Jestem mieszkańcem Warki, w dniu 2 listopada
br. podczas odbywającej się kwesty na cmentarzu parafialnym
w Warce rozmawiałem z Panią
(Danuta Sadowska) o osobach,
których dotyczyła owa kwesta.
W nawiązaniu do tej rozmowy
przesyłam poniżej informacje,
które udało mi się ustalić na podstawie ksiąg metrykalnych parafii
Warka.
Paulina Hibner (nazwisko
pisane również Chybner, Hybner)
urodziła się 8 czerwca 1851r.
w Warce jako córka Kajetana i
Agnieszki z Gawarków Hibnerów
(nr aktu 45/1852). Ochrzczona
w tutejszym kościele przez
ówczesnego księdza proboszcza
Jana Kantego Maszkowskiego
12 kwietnia 1852 roku. Urodziła

się w rodzinie młynarskiej.
Zarówno Jej dziadek Józef jak i
ojciec Kajetan byli młynarzami
w Warce. Rodzice Pauliny zawarli
związek małżeński 27 stycznia
1834r. w Warce. Oprócz Pauliny
z ich związku urodziły się jeszcze
na pewno: Marianna (pierwsza),
Paweł,
Zuzanna
Marianna,
Marianna (druga), jednakże
niewykluczone że mieli jeszcze
więcej potomstwa w latach 1834
- 1838. Paulina wcześnie straciła
zarówno dziadków jak i ojca.
Dziadek Józef Hibner zmarł
za nim ona przyszła na świat (
zmarł 25 marca 1843r.), babcia
Kunegunda z Górczyńskich
Hibner zmarła gdy ona miała 3
latka (zmarła 9 listopada 1854r.)
Rok po śmierci babci umarł mając
zaledwie 42 lata jej ojciec Kajetan
( zmarł 17 lutego 1855r.). Paulina
zmarła 11 marca 1865r. w Warce.
w wieku 13 lat. (nr aktu 39/1865).
Pochowana została na cmentarzu

parafialnym, gdzie Jej grób
znajduje się do dnia dzisiejszego.
Ksiądz Jan Kanty Maszkowski
– urodził się około 1806r.- jak
podaje Jego akt zgonu (nr aktu
144/1853)– urodził się we wsi
Błennej, z małżonków Marcina
i Agnieszki z Wilińskich
Maszkowskich. W parafii wareckiej pracował od października
1843r. do momentu śmierci czyli do 1853r. Do 1844r. mieszkał
w Warce wraz z ojcem (Marcin
Maszkowski zmarł 2 stycznia
1844r.)
Ks. Jan Kanty - kanonik honorowy kaliski zmarł 27 października 1853r. w wieku 47 lat.
W załączniku przesyłam akt
zgonu Pauliny Hibner i akt zgonu
ks. Jana Kantego Maszkowskiego.
Niestety więcej informacji nie
udało mi się jak na razie ustalić.
Ireneusz Lubryczyński
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nowe echo Warki
Najmłodsza parafia w wareckiej gminie

Nowa Wieś
Wieś znajduje się przy drodze
łączącej Warkę z Grójcem (droga
nr 730), dzieli się na trzy części,
wieś skupioną przy drodze z prawej strony trasy grójeckiej, część
dworską z niskimi blokami na terenie majątku i szkoły, oraz gospodarstwa usytuowane w dawnych
przysiółkach.
Pierwsza wzmianka o wsi jest z

kawałek pola pod budowę. Szybko
wybudował z cegły małą klasycystyczną kaplicę na wzniesieniu,
otaczając ją drzewami i poświęcając. W podziemiach ulokował
kryptę grobową dla swojej rodziny.
Z Boglewic przeniósł i umieścił w
ołtarzu głównym obraz Chrystusa
na Krzyżu z XVII w. Zdenerwował tym swoich sąsiadów, którzy

roku 1428, kiedy właścicielem wsi
był Sławiec z Boglewic herbu Jelita,
chorąży a później kasztelan czerski. Wieś należała do parafii w Boglewicach, w której istniał drewniany kościół już przed rokiem
1428, ponieważ w tym roku biskup
poznański Ciołek nadał dla niego
dziesięcinę ze wsi Ryszki. Parafia
należała do diecezji poznańskiej.
W 1821 r. Dobra Nowa Wieś
kupił Tomasz Gąsiorowski, wyremontował murowany z cegły, parterowy, klasycystyczny dworek,
wzniesiony w pocz. XIX w. dla Borowskich. Założył niewielki park
wokół dworu (w nim zachowała
się klasycystyczna kapliczka z XIX
w., oraz resztki parku z drzewostanem oraz śladami rozplanowania
a także spichlerz).

wycofali wkłady na odbudowę a
z jego projektu pozostała jedynie
kaplica grobowa, w której pochował członków swojej rodziny.
W 1827 roku we wsi było 36 domów z 223 mieszkańcami.
W 1863 roku zmęczony pogonią oddział Grabowskiego, po
przeprawie przez Pilicę pod Lechanicami zapadł w głęboki sen w Nowej Wsi. Wieś się stała widownią
krwawej bitwy stoczonej 18 maja
przez powstańców styczniowych
pod dowództwem Władysława
Grabowskiego z przeważającymi
siłami rosyjskimi dowodzonymi
przez gen. Meller-Zakomelskiego.
Bitwa zakończyła się porażką powstańców, których pochowano w
miejscu bitwy na przysiółku Fraulin niedaleko kaplicy Grabowskie-

Był człowiekiem ambitnym, religijnym i lubiącym być podziwianym. W tym czasie kościół parafialny w Boglewicach był w stanie
ruiny. Postanowił go odbudować.
Urządził wśród sąsiadów kwestę
na ten cel i zebrał znaczną kwotę,
ale zamiast odbudować kościół w
Boglewicach jego ambicją stała
się budowa kościoła parafialnego
w Nowej Wsi. Wydzielił na terenie swego przysiółka we Fraulinie

go (ok. 400m). Jest to duża mogiła,
ogrodzona, stoi na niej słup murowany, otynkowany wybudowany przed II WŚ przez właściciela
majątku Nowa Wieś Tadeusza Daszewskiego. Szkoła Podstawowa w
Nowej Wsi od wielu lat opiekuje się
tym miejscem pamięci narodowej.
W roku 1867 wieś była siedzibą
Gminy, która miała 3.385 mieszkańców i obejmowała swoim obszarem 14.164 morgi. W Nowej

Wsi znajdował się wiatrak, a wieś
miała 26 osad włościańskich na
104 morgach i 342 mieszkańców.
Do roku 1885r Dobra Nowa
Wieś rozciągały się na powierzchni 2657 mórg. Było to staranne,
zadbane gospodarstwo folwarczne
z piękną oborą i młynem wiatrowym. Po roku 1885 powierzchnia
majątku zmalała do 1660 mórg po
wydzieleniu z niego towarzystwa
Helenów, Daszew, Tadeuszów,
Cegielniów, Polesie, Dębówka,
Przybylsków.
W roku 1896 właścicielem majątku został Kajetan Daszewski z
Brzumina, ojciec Tadeusza, który
odkupił go od ojca w 1909r i był
jego ostatnim właścicielem. Przed
I WŚ z Dóbr Nowa Wieś sprzedano przysiółek Krześniaków,
Brzezinki i Fraulin. Powierzchnia
majątku zmalała do 326 mórg.
W 1919r w jednej z izb czworaków Tadeusz Daszewski zorganizował ochronkę dla dzieci. Do
1921r dzieci uczyła guwernantka
ze dworu. W 1922r kupiono działkę pod szkołę (jednoizbową, drewnianą). Podczas okupacji w budynku szkoły kwaterowali Niemcy.
W 1998r z okazji 75-lecia szkoły i
135 rocznicy bitwy pod Gołębiowem (Fraulin) nadano szkole imię
Bohaterów Powstania Styczniowego 1863r i ufundowano sztandar.
W 1929r we wsi były 2 wiatraki, był również sklep z art.
spożywczymi, mieszkało w niej
249 mieszkańców, była siedzibą
Gminy. Nowa Wieś była położona
centralnie w Parafii Boglewice.
Tadeusz Daszewski, herbu
Mścigniew (1882-1972), odbył
służbę wojskową w wojsku carskim w 1907 r. Znany był też jako
jeździec konkursowy w latach
1901-1914. Był uczestnikiem wojny
z bolszewikami w 1920r w stopniu rotmistrza (3 Pułk Ułanów
Śląskich). Był pionierem sadownictwa w grójeckim. W 1912r
rozpoczął nasadzenia nowych sadów, które w 1938r miały już pow.
115 ha. Powołał w 1937r Związek
Producentów Owoców. Owoce ze
znakiem firmowym Nowej Wsi
sprzedawał głównie w Warszawie,
eksportował również do Anglii.
Gospodarstwo miało nowoczesną
przechowalnię owoców. Majątek
Daszewskich w roku 1925 miał
pow. 180 ha w tym 46 ha pod uprawami drzew owocowych.
W majątku była też stadnina koni. Konie arabskie nabywał
osobiście w Maroku. W 1919r
zorganizowano Polski Komitet
Igrzysk Olimpijskich, (planowana
Olimpiada w Antwerpii - 1920r).
W Komitecie był m.in. wydział
hipiki zorganizowany przez por.
T. Daszewskiego. W roku 1920
zorganizowano grupę olimpijską,
której przydzielono 24 konie. Do
występu na Olimpiadzie nie doszło ze względu na wojnę z bolszewikami. Najważniejszymi wojskowymi zawodami były coroczne
Mistrzostwa Armii, tzw. Militari,
których inicjatorem wprowadze-

nia na stałe był por. T. Daszewski a
pierwsze odbyły się w Nowej Wsi.
Po II WŚ mieszkańcy Nowej
Wsi wykorzystywali kaplicę grobową T. Gąsiorowskiego jako
miejsce kultu. Raz w miesiącu odprawiano w niej msze, dla licznie w
niej uczestniczących mieszkańców
okolicznych wsi, przez proboszcza
z Boglewic. Także nabożeństwa
majowe i różańcowe. Prowadzono też katechizację dzieci. Kaplica
położona jest w pewnej odległości
od wsi i prowadziła do niej kiepska
polna droga. Kaplicę kilkakrotnie
remontowano i malowano. W latach 60-tych msze odprawiały się
dwa razy w miesiącu i zakupiono
do niej fisharmonię. Ostatni poważny remont był w 1984 r.
Reforma rolna w 1946 objęła również majątek Daszewskich.
Właściciela
przesiedlono
na
Mazury. Do końca życia pracował
nad popularyzacją wiedzy sadowniczej. Majątek (180ha) rozparcelowano pozostawiając resztówkę
88ha, którą przekazano razem z
dworem i budynkami SGGW w
Warszawie.
W 1951r powołano Instytut
Sadownictwa w Skierniewicach.
Przejął on w 1952r od SGGW gospodarstwo w Nowej Wsi, tworząc w nim Sadowniczy Zakład
Doświadczalny, w którym m.in. w
1967 roku powołano Sadowniczy
Uniwersytet Powszechny. Sadownik po ukończeniu otrzymywał
Dyplom Mistrza. Nauka trwała 2
lata. W połowie lat 60-tych podjęto starania o powołanie szkoły
o specjalności sadowniczej. Budowę rozpoczęto w 1967 r. A w
roku 1973 powołano Technikum
Ogrodnicze i szkolę zawodową.
Wzniesiono budynki Technikum,
internatu oraz obszerny budynek
Szkoły Podstawowej.
Do szkoły uczęszczała młodzież, mieszkająca w większości
w internacie, naukę religii pobierano poza szkołą. Wystąpiono o
uruchomienie punktu katechetycznego. Zgodę wydano dopiero
w 1979r. Ks. Jan Huryn z mieszkańcami rozpoczęli gromadzenie
niezbędnych funduszy na budowę tego punktu, zwrócono się do
Kurii Warszawskiej o pomoc finansową na zakup deficytowych
materiałów budowlanych. Projekt
budynku z kaplicą zatwierdzono
w marcu 1981r.
40 arowy plac pod budowę podarował Pan Czesław Jakubczyk.
Budowano systemem gospodarczym przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Nowej Wsi i
okolicznych miejscowości oraz
pracowników SZDoświadzalnego.
Na budowę pożyczono 100 tys. zł
z warszawskich cmentarzy. Dom
katechetyczny z kaplicą oddano do
użytku w 1981 jako filię Boglewic.
Został dedykowany Matce Boskiej
Wspomożycielce Wiernych. Zaczęto w nim uczyć religii mimo że
dom i kaplica nie były jeszcze w
pełni wykończone. Gdy w 1944r
erygowano w Nowej Wsi najmłod-

szą parafię na terenie gminy Warka
pod wezwaniem Św. Izydora
Oracza, kaplica stałą się świątynią parafialną. Została utworzona
z terenu odłączonego od parafii
w Boglewicach i Św. Mikołaja w
Warce. Obejmuje ona swym zasięgiem następujące wsie: Brzezinki,
Gołębiów, Krześniaków, Nowa
Wieś, Rytmoczydła, Murowanka i
na początku liczyła 694 mieszkańców. Pierwszy ksiądz proboszcz
Z.Jasiński zamieszkał w domu
nauczyciela do chwili gdy w 1997r
wykończono dla niego mieszkanie
na poddaszu kaplicy.
Tak więc parafia miała jedynie niewielką kaplicę, przy której
mieszkał ksiądz. Parafianie nie
mogli sobie pozwolić na budowę kościoła. W 1998 r. do Kurii
w Warszawie zwróciła się Irma
Rozynsky z USA z prośbą o pomoc
w zrealizowaniu testamentu jej
zmarłego męża. Pragnął on ufundować we wsi Budy Opożdżewskie,
gdzie spędził dzieciństwo, kościół
czy inną placówkę, która byłaby
prowadzona przez Kościół katolicki. Zaproponowano budowę nie
w Budach, gdzie mieszka kilkanaście rodzin, ale w Nowej Wsi. Żona
zmarłego wyraziła na to zgodę.
W Nowej Wsi znajdował się
nieużytkowany plac po Kółku
Rolniczym. Podpisano w 1998r.
odpowiednie umowy, wybrano
projekt i w 1999r rozpoczęły się
prace związane z budową kościoła. W tym też roku administratorem parafii został ks. Z.Szewczak.
Pieniądze ze sprzedaży majątku w
USA wpłynęły na konto w Polsce.
W 2000 roku wmurowano kamień
węgielny, a w 2002 zakończono zasadnicze prace przy budowie murów i wieży.
21 września 2003r. kardynał Józef Glemp, Prymas Polski
w obecności Fundatorki – pani
Irmy Apolonii Rozynski dokonał konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa
Męczennika. W nowo poświęconym ołtarzu umieszczono relikwie Błogosławionego Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego, Arcybiskupa Warszawskiego z czasów
Powstania Styczniowego. Na wieży kościoła w październiku 2003r.
zawieszono trzy dzwony.
Wybudowano kościół z prywatnej fundacji Stanleya Rozynskiego.
W „Gościu Niedzielnym” (z
2003r), napisano, że „Współczesna
historia Kościoła w Polsce nie zna
przypadku, by prywatna osoba
stała się fundatorem świątyni: od
placu po najdrobniejsze elementy
wystroju”.
Stanisław (Stanley) Rozyński
urodził się w 1901r, w Łodzi, a wychowywał się do roku 1918 w Budach Opożdżewskich w rodzinie
Państwa Szczerbińskich. W 1918r
został wcielony do wojska i walczył
z bolszewikami, dostał się do niewoli ale udało mu się zbiec z obozu
jenieckiego. Po I wojnie zamieszkał w Warszawie. Interesował się
chemią i pracował nad zawiąza-
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nymi z nią różnymi wynalazkami.
Założył własne dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. Po wybuchu
IIWŚ mieszkał dalej w Warszawie, był uczestnikiem Powstania.
Po jego upadku trafił na roboty
do Austrii. Po zakończeniu IIWŚ
przyłączył się do Polskiej Armii
i pracował dla Amerykanów. W
1946r poznał swoją przyszłą żonę.
Wyjechał do USA w 1947r, a gdy
przyjechała Pani Irma wzięli w ślub
w 1947r. Ciężko pracowali, założyli przedsiębiorstwo reklamowe a
w San Carlos (Kalifornia) założyli

fabrykę piór kulkowych (długopisy) i prowadzili ją do 1992r. Zmarł
w wieku 96 lat w 1997r. Nigdy nie
zapomniał o Polsce ale i o swych
Budach Opożdżewskich.
Obecnie w Nowej Wsi jest
przedszkole, Szkoła Podstawowa. Działa OSP. Dawną siedzibę Technikum Ogrodniczego w
2005r, zamieniono w Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych. We
wsi są dwie kapliczki przydrożne
wystawione w 1 poł. XIX w., jedna
z rzeźbą św. Floriana, druga z rzeźbą św. Jana Chrzciciela.

W skład wsi weszła ziemia starej wsi Kabajka, która jest starą
wsią notowaną już w roku 1540. W
roku 1827 było w tej wsi 8 domów
i 67 mieszkańców. Utraciła samodzielność jako wieś w XX w.
(Kabaj = wierzchnie górne
odzienie).

Warka-ul.Mostowa/Franciszkańska

Warka-ul.Cmentarna

Promna

Wichradz

Piaseczno

Na podstawie ogólnie
dostępnych publikacji
Danuta Sadowska

Grzegorzewice

Laski

Przyczynek do historii Ziemi Wareckiej – część II-ga

Kapliczki przydrożne tzw. „Szwedzkie”
Będąc od 1963 r., przez dziewiętnaście lat, jedynym pediatrą
w Warce (najbliżsi w tamtych czasach byli w: Grójcu, Białobrzegach,
Kozienicach i w Górze Kalwarii),
miałem możliwość, przez liczny
kontakt z pacjentami, poznać nie
tylko Warkę, ale przede wszystkim,
rozległą okolicę. A ponieważ każdy
lekarz, ma coś w sobie z humanisty i historyka – jest tym „Homo
sapiens”, więc nie obca mi jest demografia i regionalizm. Miałem i
mam, wiele zaprzyjaźnionych Rodzin, od których dowiedziałem się
bardzo ciekawych wiadomości z
różnych dziedzin, o Ich miejscowościach, rodach, obyczajach. Poznałem regionalne nazwy, wymowę,
zawsze zachowując umiar i wścibskość. Zazwyczaj najwięcej wiadomości historycznych – lokalnych,
czerpie się z opowiadań starszych
ludzi, porównuje się ich wiedzę,
pamięć i łączy w całość, dla wiarygodności. Przecież dawniej nie było
radio, telewizji. Na prowincji mało
kto umiał czytać i pisać, a wiedza
historyczna, przekazywana była
ustnie, z pokolenia na pokolenie –
z Dziadka na wnuka itd. Ciekawe
opowiadania, legendy, pieśni. Dobrym źródłem wiadomości o dawnych czasach, są zapiski i kroniki
klasztorne, tablice pamiątkowe w
świątyniach i nagrobki cmentarne.
Ten wstęp, niech będzie dowodem, że wiadomości z którymi
chcę się podzielić z Szanownymi
Czytelnikami „NEW”, nie są wyssane z palca. Dotyczą trwałych
pamiątek po Żołnierzach Stefana

Czarnieckiego.
Otóż, po zakończeniu walk
ze Szwedami i podpisaniu dnia
03.05.1660 r. paktu pokojowego
w Oliwie, Oddziały Polskie, zaczęły wracać w macierzyste strony. Korpus Stefana Czarnieckiego
wracał, aż z Danii, przez Pomorze
Zachodnie, Wielkopolskę w kierunku – Małopolski, Wołynia i
Podola. Żołnierze, bardzo wyczerpani długotrwałymi walkami, typu
partyzanckiego i drogą powrotną,
przemieszczali się etapami. Między
innymi, zatrzymali się na dłuższy
odpoczynek w wioskach położonych wzdłuż rzeki Pilicy, gdzie było
łatwiej o kwatery, żywność i furaż.
Tak było w naszej okolicy. Poszczególne chorągwie, maszerując latem,
od strony Kujaw, przez Mazowsze,
na Mszczonów, przez Nową Wieś.
Kierowały się w kierunku przeprawy na Pilicy w Promnie. Słynnej stacji pocztowo – kurierskiej na trakcie: Kraków – Warszawa i stanęły
obozami od Wsi: Laski, Wichradz,
Grzegorzewice Stare, Lechanice,
Palczew, Michałów, Branków, Wola
Biejkowska, Biejków i Promna. Były
tu bogate dwory, nie zniszczone
specjalnie wojną. Gościnna szlachta, serdeczni chłopi. Teren obfitujący w duże łąki (siano) i dobrą wodę.
Witani jako Bohaterowie, nie dawno stoczonej bitwy pod Warką (1656
r.). Naprawiali tabory, przekuwali
konie, leczyli swoje rany i obolałe
nogi. Wreszcie odpoczywali wśród
swoich. Jak długo tu kwaterowali,
trudno ustalić i dociec? Ale można przypuszczać, że ze względu na

szczęśliwą okolicę, na pewno dłużej
niż na innych postojach. Było lato
1660 roku. W każdym razie, mieli
czas na postawienie siedmiu murowanych kapliczek przydrożnych, w
miejscowościach: Wichradz, Laski,
Warka, Grzegorzewice i Promna.
Podziękowali tym Panu Bogu, za
zwycięstwo nad wojskami szwedzkimi pod Warką w 1656 r., która
między innymi, była początkiem
przepędzenia najeźdźcy z Polski; bo
zaraz, po bitwie nie było na to czasu
ani sensu. Liczba – 7-miu kapliczek,
może sugerować, miejscowości postoju dowódców poszczególnych
chorągwi. Ten gest, nie tylko upamiętniał ich „Wiktorię Warecką”,
mógł być też podziękowaniem dla
mieszkańców za gościnność. Wiadomość przekazuje w związku z
postawieniem w kwietniu 2013 r. w
Warce pomnika Hetmana Stefana
Czarnieckiego, szczególnie z myślą
o Młodzieży Szkoły Podstawowej
im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce n/Pilicą. A uzyskałem je od kilku osób, szczególnie od
Rodziny p. Mieczysława Gwary z
Grzegorzewic, który posiada dużą
wiedzą o historii tych okolic i Polski.
Kapliczki, o których piszę ludzie
nazywają „Szwedzkimi” ze względu nie tylko na kształt – nasz „romański, tylko „słupy skandynawskie”: na wysokiej kolumnie w stylu
gotyckim, stojącej na dwustopniowym cokole, jest umieszczona mała
kapliczka symbolizująca mały
kościółek katolicki z krzyżem na
dachu: dwu lub czterospadowym.
Tak, jak kiedyś w prastarych cza-

sach, na takich kolumnach umieszczano wizerunki różnych bożków.
To jest styl „skandynawski”. Prawdopodobnie żołnierze zapamiętali
te kształty, np. z Danii. Najokazalsza i trochę zmieniona kolejnymi
remontami w latach 30-tych ub.w.,
znajduje się w sadzie owocowym w
Wichradzu (Nr 2), na gruntach ś.p.
Państwa Jagielińskich; za ogrodzeniem, blisko zakrętu drogi: Laski
– Wichradz po prawej stronie. Druga co do wielkości, stoi po prawej
stronie drogi przy zakręcie na rozwidleniu dróg w osadzie Promna,
na trasie: Warka – Białobrzegi.
Zniszczona działaniami wojennymi w 1945 r. Odbudowana w 1947
r., za czasów komunistycznych; na
kolumnie nie postawiono kościółka
tylko kolumna przykryta jest „talerzowym” hełmem. Ostatnimi laty,
umieszczono na jej cokole, tablice
pamiątkową, poświęconą Papieżowi – Polakowi. Trzecia, nieuszkodzona, stoi w Grzegorzewicach, na
starych gruntach dworskich obok
byłej karczmy, po prawej stronie
drogi: Warka – Białobrzegi. Obecnie za ogrodzeniem posesji ś.p.
Andrzeja Rosołowskiego. Czwarta stoi na gruntach majątku Laski, po prawej stronie drogi: Warka – Laski. Piąta w samej Warce,
u zbiegu ulic Piotra Wysockiego
i Cmentarnej, szósta „Kapliczka
Szwedzka” stoi na skrzyżowaniu
ulic: Senatorskiej, Mostowej i Franciszkańskiej, na rogu obok „Domu
Rzemiosła”, a siódma za Warką w
kierunku wsi Piaseczno. Wszystkie kapliczki są w białym kolorze,

zadbane z okazji 356 – ej rocznicy
bitwy Czarnieckiego pod Warką.
Dla wątpliwości, zwracam uwagę,
że dawne kapliczki, stawiono na
granicach gruntów poszczególnych
majątków, ale są polskiego typu, tj.
czworokątne, niskie i poświęcane
różnym świętym, a nie tylko z samym krucyfiksem. Podobną „Kapliczkę Szwedzką” widziałem też,
która stała do 2009 roku, za osadą
Wysokie Koło; za cmentarzami
parafialnym i wojennym z 1915
r., na zakręcie w lewo, po prawej
stronie drogi: Gniewoszów – Góra
Puławska. Uszkodzona w wypadku
komunikacyjnym, w końcu rozebrana. Była na szlaku przemarszu
Wojsk Szwedzkich z Lubelszczyzny
– od strony Rudnika n/Sanem –
Puszczy Sandomierskiej, w kierunku na Warszawę. Może tam w okolicy Wysokiego Koła, była – jakaś
zwycięska potyczka? Potwierdzało
by to przypuszczenie, postawienie
siódmej „Kapliczki Szwedzkiej”, na
trakcie czerskim, po prawej stronie
jezdni, na lekkim wzniesieniu terenu, między Warką, a wsią Piaseczno; w miejscu drugiego ataku jazdy
polskiej, na uciekających Szwedów
(Pierwszy był na Winiarach, w
okolicy obecnie ul. Jesiennej.) Dla
ciekawości podaję, że najwyższą
kolumnę, miała kapliczka stojąca
za Wysokim Kołem, a najmniejszą
ma, ta siódma, między Warką, a
wsią Piaseczno.
Dariusz Kossakowski
Członek TMMW
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nowe echo Warki

Bądź dumnym Polakiem, ale nie zarozumialcem
Kontynuujemy przypominanie ciekawych Polaków z których możemy być dumni i ważnych zdarzeń z naszej historii.
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 II WŚ i obecnie próbuje się nam wpoić poczucie winy, mamy wstydzić się za wszystko, a szczególnie, że
urodziliśmy się Polakami.
Tym razem:

Lew Lechistanu, Obrońca Wiary Odsiecz wiedeńska 1683 r.

Jan III Sobieski
Przez Turków nazwany był
Lwem Lechistanu, przez chrześcijan Obrońcą Wiary - król został
odznaczony tym tytułem w roku
1684 przez papieża Innocentego
XI.
Jan III Sobieski – Król Polski
od 1674r. Urodził się 17.VIII.1629r
w Olesku k/Lwowa. Po matce spokrewniony z rodem Żółkiewskich.
Jego krewni zasłużyli się szczególnie w walkach z Imperium
Osmańskim, często ginąc (pradziad, dziad, wuj i brat rodzony).
Był genialnym wodzem. Na znak
wdzięczności za zwycięstwa fundował kościoły, składał liczne
wota w sanktuariach maryjnych a
swoje sukcesy przypisywał Bogu i
Maryi. Sobieski był wybitną osobowością, typem bohatera spiżowego i swojskiego zarazem.
W dniu jego narodzin pod
zamek podjeżdżały oddziały tatarskie. Dzieciństwo spędził w
rezydencji pradziada w Żółkwi
u babki Zofii (córki Stanisława).
Wychowywał się w kulcie dla jego
osoby, wzoru postawy żołnierza
i obywatela. Pierwszymi słowami, które nauczył się czytać, był
cytat na nagrobku pradziada „O,
jak słodko i dostojnie jest umierać
za ojczyznę”. Rodzice od wczesnych lat wpajali dzieciom głęboką wiarę i przekonanie, że należy
ufać bezgranicznie Bogu, kochać
Maryję i szukać u niej pomocy we
wszystkich trudnych sprawach.
Sobieski nosił pierścień z napisem „Mancipium Mariae” =
„Niewolnik Maryi”, był nadzwyczaj religijny. Należał do bractwa
różańcowego, pościł w soboty
o chlebie i wodzie, nie zaczynał
żadnych ważnych prac bez modlitwy. Wyruszając na wyprawę
wojenną, poprzedzał ją zawsze
procesją. Cenił bardziej Boga i
dobro Ojczyzny niż swoje własne.
Urodził się na wodza, ale i uczył
się na wodza.
Staranne wykształcenie, zdobywał ściśle według instrukcji
ojca. Oto maksymy jakie m.in.
ojciec dał swym synom: 1. „Młode lata swe naukami poleruj [..].
Nie mów, jako wiele ich: nie mam
chęci do nauki, w twojej mocy

ta chęć, każdy kto chce może ją
mieć.” 2. ”Jeśli wam Bóg więzienie przejrzał, cierpcie za ojczyznę, ale nie za długi jako siła
naszych Polaków pozdychało katuszach francuskich dla długów z
wielką sromotą narodu naszego”.
Uczęszczał z bratem Markiem
do Kolegium w Krakowie (164043) gdzie nauczyciele propagowali model wodza-żołnierza,
rządy państwem wybitnej jednostki. Następnie kształcił się na
Akademii Krakowskiej (1643-46).
W nauce Sobiescy wykazywali się
wielką pilnością i sumiennością.
Jan interesował się szczególnie

matematyką, astronomią, architekturą oraz inżynierią.
Po 5 semestrach bracia wyjechali na 2,5 roku za granicę, zwiedzając kraje Europy Zach. Uczył
się kolejnych języków obcych.
Poznał wielu dowódców i przywódców politycznych. Poznawał
organizację armii francuskiej,
szwedzkiej i hiszpańskiej, oglądał
najlepsze w Europie fortyfikacje
i słuchał wykładów na ich temat.
Wstąpił do pułku muszkieterów
króla Ludwika XIV. Będąc w
Paryżu dowiedzieli się o śmierci ojca (1646), bracia powrócili do kraju we wrześniu 1648r

na wieść o wybuchu powstania
Chmielnickiego (Jan miał 19 lat).
Obaj zaciągnęli się do wojska stając na czele własnych chorągwi.
W 1649r Sobieski brał udział
w odsieczy Zbaraża, wśród oblężonych był brat Marek. W randze pułkownika brał udział w
3-dniowej bitwie pod Beresteczkiem (1651), w drugim dniu został
ciężko ranny w głowę, uratowali
go podkomendni ewakuując nieprzytomnego z pola bitwy.
W młodości odniósł poważną
ranę (nie wiadomo z kim i nieznany jest powód - przypuszcza się, że
chodzi o Paca) i przez to nie brał

udziału w bitwie pod Batohem
(1652), w której walczył jego brat
Marek. Bitwa zakończyła się klęską wojsk koronnych a zwycięzcy
Kozacy wykupili od Tatarów jeńców po to aby ich wyrżnąć, w tym
także Marka (zamordowano kilka
tysięcy).
W 1653r walczył z Tatarami
pod Żwańcem, w randze pułkownika chorągwi kozackiej. Mając
25 lat uczestniczył w poselstwie
do Stambułu w 1654r. W czasie
wojen z Moskwą (1654-1667) walczył m.in. w bitwie pod Ochmatowem (1655) z połączoną armią rosyjsko-kozacką dowodzoną przez
Chmielnickiego.
Przeszedł na stronę Szwedów
w czasie potopu - był wtedy pułkownikiem pod komendą A.
Koniecpolskiego. W marcu 1656r
wrócił na służbę króla Jana Kazimierza a pod Łańcutem zgłosił się
pod komendę S. Czarnieckiego.
Karol X Gustaw rozkazał powiesić na szubienicy portrety oraz tablice z nazwiskami Sobieskiego i
innych dowódców, którzy powrócili do prawowitego władcy.
Walczył odtąd pod komendą J.
Lubomirskiego. 7 kwietnia 1656r.
wziął udział w bitwie pod Warką
i ścigając uciekających Szwedów
dotarł aż do przedmieść Warszawy. W końcu maja 1656r. stanął w
obozie pod Warszawą i w 3-dniowej bitwie dowodził 2-tys. korpusem tatarskim.
W 1659r (mając 30 lat), został po raz pierwszy posłem na
sejm, powierzono mu zasiadanie
w komisji specjalnej zajmującej
się rozwiązaniem spraw z ugody hadziackiej (przekształcenie
Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Unię trzech równorzędnych państw: Korony, Wielkiego
Księstwa Litewskiego i Księstwa
Ruskiego).
W czasie rokoszu J. Lubomirskiego stanął po stronie króla
Jana Kazimierza, a Rzeczpospolita podzieliła się na dwa obozy polityczne, które starły się w krwawej wojnie domowej. W bitwie
pod Mątwami (1666), Sobieski
dowodził wojskiem, jako hetman
polny koronny, w bratobójczej
walce zginęło 4000 doświadczonego żołnierza. To powstrzymało
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go później przed powtórną wojną
domową.
Po pokoju z Moskwą w
Andruszowie (1667) ruszyła na
Rzeczpospolitą nawała turecko-kozacka. Pod Podhajcami (1667)
stanęło 3-tys. koronnych żołnierzy naprzeciw 30-tys. Wybrane
miejsce miało z trzech stron naturalną osłonę (gęste lasy, bagna
i głębokie stawy). Piechota sypała
wały obronne w czasie szturmu
wroga odpieranego przez polską
jazdę. Bitwa została wygrana a
Sobieski stał się sławny poza granicami kraju.
Po wyborze na króla M.K.
Wiśniowieckiego zwalczały się
dwa stronnictwa. W 1671r skutecznie zablokowano uchwalenie
przez sejm środków na obronę. W
1671 Sobieski odparł duży najazd
Tatarów, ale wobec buntu hetmana wielkiego litewskiego, M. K.
Paca, nie mógł dokończyć walk.
W 1672r na Rzeczpospolitą ruszyło 100-tys. żołnierzy sułtana.
Twierdza w Kamieniu Podolskim
była w złym stanie i po tureckim
ataku padła a Podole przeszło
na 27 lat pod jarzmo tureckie.
Po traktacie w Buczaczu (1672)
Rzeczpospolita stała się lennem
Imperium Osmańskiego, którym
pozostała do 1676r, płacąc haracz.
Walki polityczne odbiły się na losie Ojczyzny.
Jesienią 1672r Sobieski poprowadził wyprawę na czambuły
tatarskie. Mając 3000 jazdy pobił
kilkudziesięciotysięczne wojska
tatarskie, uwalniając 44.000 ludzi
z jasyru. 11.XI.1673r pobił Turków
pod Chocimiem (w obozie i twierdzy). Całą noc markowano atak,
w śnieżnej zadymce, przy silnym
wietrze i zimnie, a o brzasku
Sobieski osobiście poprowadził
wojsko do szturmu na obóz turecki. Piechota i spieszeni dragoni
wdarli się na wały, spychając nieprzyjaciela i wyrównując teren dla
kawalerii. Przez wyłomy w wałach
i szańcach runęła husaria. Dzięki
błyskawicznemu szturmowi zdobyto obóz (120 dział) i rozbito
armię osmańską. Ocalało 4000
z 30.000 żołnierzy wroga. Gdy
trwała bitwa pod Chocimiem,
w Krakowie wyruszyła w jej intencji modlitewna procesja z cudownym obrazem Matki Bożej
Różańcowej Zwycięskiej z kościoła O. Dominikanów. Za zwycięstwo pod Chocimiem wpisano
Sobieskiego do brewiarzy kapłańskich całego katolickiego świata.
Papież po zwycięstwie Sobieskiego nad Turkami pod Chocimiem
nakazał Polakom obchodzić 11
listopada jako pamiątkę zwycięstwa i jako święto narodowe.
Widzenie tego zwycięstwa miał o.
S. Papczyński w czasie głoszenia
kazania w Chojnacie.
Zwycięstwo przyniosło mu
sławę w świecie i polską koronę.
Został wybrany królem w 1675r
przy sprzeciwie części posłów litewskich, którzy chcieli wybrać
Hohenzollerna (syna księcia pru-
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skiego).
Król Jan III Sobieski poznał o.
Stanisława Papczyńskiego, twórcę Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny (dogmat ten kościół ogłosił w 1854r).
Został żarliwym przyjacielem
Marianów i często przystępował
do spowiedzi u o. S. Papczyńskiego.
Podczas sejmu koronacyjnego
nad Lwowem zawisło niebezpieczeństwo. Król natychmiast przerwał uroczystości, by wyruszyć na
odsiecz. Chwilowo zrezygnował z
koronacji, którą odbył dopiero w
1676r. Za nim podążyła żona.
Około 60-tys. armia turecko-tatarska przekroczyła Dniestr.
Do Lwowa zbliżało się ok. 10-tys.
ordyńców. Królowa zorganizowała wielką modlitwę różańcową w
kościołach Lwowa. Sobieski zdołał zebrać tylko 6-tys. żołnierzy
(3 tys. jazdy i tyleż piechoty). Gdy
wróg się zbliżył, na odgłos dzwonów wypełniły się kościoły. Tłumy modliły się na klęczkach w
kościele jezuickim przed obrazem
Matki Bożej Zwycięskiej.
Od rana gromadziły się nad
miastem obłoki aż zebrały się w
jedną, ogromną, ciężką chmurę.
Zaczęła się bitwa. Polskie wojsko
cofnęło się pod naporem wroga.
Gdy zagrzmiały polskie działa,
zawtórował im huk pierwszych
piorunów. Równocześnie król
rzucił resztę sił do ataku z okrzykiem: „Żyje Jezus, żyje Maryja!”,
ruszyła husaria i chorągwie pancerne, a wraz z nimi gnała pędzona huraganem straszna burza. Na
armię wroga lunęła ulewa, sypał
grad, waliły pioruny a wichura
obalała jeźdźców. Starcie było
krótkie. Turcy w popłochu rzucili
się do ucieczki. Wkrótce potem
odebrano Turkom niemal całą
Ukrainę Kijowską. W obronie
Lwowa Litwini nie brali udziału,
bo M.K.Pac umyślnie spóźnił się,
dotarł jedynie M. Radziwiłł z 300
jeźdźcami.
Pierwotnym celem króla była
silna pozycja Rzeczpospolitej nad
Bałtykiem. Za najpilniejsze uznał
spokój na południowej granicy
przez zawarcie pokoju z Turcją,
odzyskanie Kamieńca Podolskiego i przerwanie pasma wojen.
Rzeczpospolita wznowiła działania wojenne na froncie tureckim.
W 1676 Tatarzy i potężna armia turecka znów przekroczyła
Dniestr. Po walkach i bitwie pod
Żórawnem (niezdobyty polski
warowny obóz z 20-tys. żołnierzy
atakowany przez prawie 50-tys.
armię turecką) podpisano traktat: Kamieniec Podolski pozostał
przy Turcji, która zrezygnowała
z haraczu i oddała jasyr. Odbito
niemal całe Podole, a Kamieniec
zablokowano. Król nie mógł więcej zrobić, gdyż hetman litewski
M.K.Pac znów zabrał wojska litewskie i wrócił na Litwę (uważa
się, że uczynił on to w interesie
Brandenburgii). Sobieski w na-

Matka Boża Różańcowa
Zwycięska

stępnym etapie zamierzał odebrać
Prusy Książęce.
Przez kolejnych 7 lat Polska
nie prowadziła wojen. W kraju
rosła opozycja przeciwko królowi, opłacana złotem przez
Austrię i Brandenburgię. W
1678r w Małopolsce uknuto spisek, by obalić króla Jana III, a
tron przekazać niemieckiemu
księciu Karolowi Lotaryńskiemu
(małżonek wdowy po królu M.K.
Wiśniowieckim).
W roku 1678 został przedłużony z Moskwą pokój andruszowski
o następne 13 lat (Moskwiczanie
wypłacili 2 mln rubli odszkodowania). Król początkowo współpracował z Francją i Szwecją, próbując utworzyć z nimi koalicję.
Zmiana polityki przez Ludwika
XIV i rosnące zagrożenie tureckie skłoniło Króla do stworzenia
innej koalicji. Zaproponował porozumienie polsko-habsbursko-rosyjskie, ale car i cesarz nie
byli zainteresowani. Dopiero gdy
zaczęły się koncentrować wojska
tureckie Leopold I zaczął zabiegać o przymierze z Polską. Zawarto z Austrią traktat zaczepno-obronny (1683). Rzeczpospolita
miała wystawić 40 tys. wojska,
cesarz 60 tys. żołnierzy. Dodatkowo Wiedeń miał przekazać
Rzeczpospolitej 1,2 mln zł na
zaciągi (otrzymano je dopiero w
czerwcu), a Watykan dołożył w ratach prawie tyle samo. Natomiast
Rzeczpospolita na koszty zaciągu,
utrzymania wojska, wzmocnienia fortyfikacji, artylerię, zaciąg
Kozaków potrzebowała 11 mln zł
(w tym 3 mln dla Litwy).
W Rzeczypospolitej na wojnę
poza granicami kraju i mobilizację wojsk musiał wyrazić zgodę Sejm. Po zawarciu traktatu z
Austrią Sejm uchwalił podatek
nadzwyczajny na 48-tys. armię.
Sejmiki wojewódzkie musiały
zebrać się i zatwierdzić pobór podatku. Ogółem pod bronią znajdowało się wówczas około 12 tys.
ludzi, trzeba było ogłosić zaciągi.
Takiej mobilizacji Polska nie
widziała od czasów bitwy pod
Grunwaldem. Wolno napływające pieniądze z Wiednia i Rzymu

Król uzupełniał z własnej kieszeni. Gdy był królem cechowało
go wręcz skąpstwo ale nigdy nie
skąpił na cele obrony kraju łożąc
na wojsko z prywatnej szkatuły. W 1683r wydał 500 tys. zł (za
taką kwotę wybudowano w tym
czasie całe miasto Szczuczyn k/
Grodna). Na południu fortyfikowano Lwów i Kraków, naprawiano mury ważniejszych miast. Król
myślał, że Turcja uderzy z terenu
Podola. W końcu na koncentrację wojska wyznaczono Kraków.
Gromadzono jazdę, piechotę, artylerię i liczne tabory z zaopatrzeniem. Wezwany z Trembowli k/
Tarnopola hetman polny koronny
M. Sieniawski w 2 tyg. przyprowadził wojsko drogą liczącą około
600 km!!!
Kara Mustafa zamierzał zaskoczyć przeciwnika – Austria
czy Rzeczpospolita? Armia turecka ruszyła 31.III.1683r z Adrianopolu do Belgradu. W Szeksfehervarze Kara Mustafa wyznaczył
kierunek natarcia. Po trzech miesiącach dotarli pod Wiedeń (razem 1350 km). 14 lipca pierwsze
oddziały tureckie zaczęły oblegać
Wiedeń. Dwa dni później wyparli
z okolicy wojska austriackie i otoczyli miasto.
Niebezpieczeństwo
zawisło
nad Wiedniem i całym chrześcijaństwem. Papież Innocenty XI
wysłał posła do króla Jana III z
prośbą o odsiecz. Przybył też poseł cesarza austriackiego, błagający o pomoc. Cesarz pisał: „Nie
tyle oczekujemy wojsk Waszej
Królewskiej Mości, ile osoby waszej, pewni, że osoba wasza królewska na czele naszych wojsk i
imię wasze, tak groźne dla wspólnych nieprzyjaciół, same zapewnią mu klęskę”. Podobnie książę
Lotaryński pisał z powagą do hetmana Jabłonowskiego: „Jego osoba znaczy tyle co cała armia”
Polski sejm, mając pusty skarb
i wyczerpany wojnami kraj, wahał się. Szalę przechylił o. S.
Papczyński, spowiednik króla. Na
modlitwie błagał Maryję o radę.
Matka Boża ukazała się i zapewniła zwycięstwo. Kazała iść pod
Wiedeń i walczyć. O. Papczyński
wystąpił przed królem, senatem,
legatem papieskim mówiąc: „Zapewniam cię, królu, Imieniem
Dziewicy Maryi, że zwyciężysz i
okryjesz siebie, rycerstwo polskie
i ojczyznę nieśmiertelną chwałą”.
Sobieski słysząc to wyruszył na
odsiecz Wiednia, zabierając ze
sobą około 27-tys. wojska. Przedtem zatrzymał się na Jasnej Górze,
cały dzień się modlił i służył do
Mszy świętej, powierzając Matce
Boskiej swój los. Wstępował też
po drodze do innych sanktuariów
maryjnych, aby błagać o pomoc.
W Krakowie odbył pielgrzymkę do 7 kościołów i 15.VIII w święto Wniebowzięcia N.M.P., opuścił
miasto, aby dołączyć do wojska,
które już wyszło pod dowództwem hetmanów Sieniawskiego i
Jabłonowskiego. 22.VIII Sobieski

wyruszył z Tarnowskich Gór z
wojskiem pod Wiedeń, przy wiwatach śląskiej ludności, nie czekając na posiłki litewskie. Sobieski
z wojskiem koronnym pomaszerował w błyskawicznym tempie
(400 km w 8 dni !!!). W pochodzie
towarzyszył królowi najstarszy
syn Jakub. Armia litewska pod
hetmanem wielkim litewskim K.
Sapiehą przybyła dopiero po bitwie (zwyczajem Paca).
Królowa odprowadziła męża
na Śląsk i powróciła do Krakowa.
Mieszkańcy miasta trwali na nieustannej modlitwie, towarzysząc
duchowo wojsku. W nocy budziły ich dzwony, aby uklękli i odśpiewali „Ojcze nasz” i „Święty
Boże”. Przykładem była Królowa.
Każdego ranka udawała się do
innego sanktuarium na specjalne nabożeństwo. O północy zaś
wraz z całym dworem udawała
się do kaplicy pałacu w Łobzowie
(teraz dzielnica Krowodrza), błagając o zwycięstwo. W czasie nocnej modlitwy 10.IX. dotarł kurier
z wiadomością, że wojska polskie
przekroczyły granicę austriacką.
Nowina obiegła Kraków. Opuszczano domy, pogaszono ognie,
wypełniły się kościoły. Ludność
poszcząc o chlebie i wodzie modliła się przez cały dzień.
Na zamku Stettelsdorf na naradzie 3 IX Jan III Sobieski przejął komendę nad całością wojsk
sprzymierzonych, łącznie blisko
70 tys. żołnierzy (w tym 31 tys.
jazdy). Przyjęty też został jego
plan operacyjny. Koncentracja
wojsk nastąpiła nad Dunajem, 40
km od Wiednia. Wojska austriacko-niemieckie miały nacierać
wzdłuż prawego brzegu Dunaju i
spychać przeciwnika w kierunku
Wiednia. Polskie wojska koronne, w tym 14 tys. jazdy, Sobieski
poprowadził skrycie, okrężną drogą przez bezdroża Lasku
Wiedeńskiego.
Wiedeńczycy odpierali od 2
m-cy szturmy ale Turcy już 3.IX
zdobyli przyczółki bastionów,
szykowali się do zdobycia miasta. W czasie oblężenia załoga
Wiednia stopniała z 18 tys. do 5
tys. żołnierzy. Wiadomość o nadejściu posiłków z Polski podtrzymała morale obrońców.
W sobotę 11.IX. oddziały
cesarskie i polskie dotarły na
wzgórze Kahlenberg, na przeciw
Wiednia, a Sobieski miał widok
na ponad 100-tys. armię wroga.
Dostrzegł błędy Kara Mustafy
i uznał to za pierwszy znak pomocy Bożej. Turcy nie wierzyli w
przybycie Sobieskiego.
W spalonej kaplicy spotkali
się dowódcy wojsk by zdać raport Sobieskiemu i uzgodnić atak.
Król Polski zaakceptował zarządzenie Karola Lotaryńskiego o
działaniach na lewym skrzydle,
wydał rozkazy pozostałym wodzom. Austriackie mapy były
niedokładne. Przeznaczona dla
Polaków pozycja nie nadawała się
do przeprowadzenia szarży. Obóz
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turecki był chroniony pasmem
niższych wzgórz uniemożliwiających atak kawalerii.
Nazajutrz 12.IX. Sobieski
uczestniczył w 3 Mszach św.
Rano, o 4-tej, Król uczestniczył w
Mszy św. służąc jako ministrant, a
celebrował ją na ruinach kościoła
św. Józefa legat papieski Marek z
Aviano (beatyfikowany przez papieża JPII 27.IV.2003r). Król Jan
III przystąpił do Komunii św. i
leżąc krzyżem, wraz z całym wojskiem polecał się Matce Boskiej.
Chcąc, aby wszystko działo się
pod Jej znakiem, dał rycerstwu
hasło: W Imię Panny Maryi Panie Boże, dopomóż!. W czasie
mszy pasował na rycerza swego
16-letniego syna Jakuba.
Bitwa rozpoczęła się rankiem
12.IX. Polacy już od 6 rano przedzierali się przez najtrudniejsze
bezdroża Lasu Wiedeńskiego, aż
wyszli na rozległą dolinę. Około godz. 14 Sobieski ze swoimi
oddziałami dotarł na wzgórze
Michaelsberg i powitały go entuzjastyczne okrzyki niemieckich
żołnierzy. Prawe skrzydło musiało jeszcze wspiąć się na Schafberg
by móc wykonać decydującą szarżę.
W dolinie było rozlokowane
główne tureckie obozowisko a
na stokach ukrywali się janczarzy. Wypierano ich przy pomocy
piechoty i artylerii. Kara Mustafa
nie przygotował się do obrony z
tej strony, gdy zorientował się, że
będzie tu atakowany, zaczął przegrupowanie wojska, odciążając
tym Austriaków.
O 14-tej ruszono do ataku,
śpiewając Bogurodzicę. Sobieski
stał na wzgórzu, błogosławił
walczących drzewem Krzyża
świętego i relikwiami świętych.
Lewe skrzydło polskiej armii
pod silnym ostrzałem janczarów
i szaleńczych tureckich atakach
zostało zmuszone do odwrotu.
Cofającym się Polakom nie pomogła nawet 2-tys. konnica. Dowódca turecki skierował na polski
odcinek prawie ¾ swojej armii,
dzięki temu wojska cesarskie mogły iść wzdłuż Dunaju. Po kilkugodzinnej walce piechurzy wyparli wojska tureckie i otworzyli
drogę kawalerii. Przed atakiem
Sobieski rozpoznał teren wysyłając chorągiew husarską, która
sprawdziła, że szarża jest możliwa
(poległo 54 jeźdźców).
O 17-tej Sobieski wydał rozkaz
rozpoczęcia generalnego szturmu
wszystkim oddziałom jazdy, by
odciąć Turkom drogę ucieczki i
zmiażdżyć ich doszczętnie. Ruszyła husaria dowodzona przez
hetmanów, a także pułki dowodzone przez Sobieskiego, szarżowała również kawaleria austriacka i niemiecka (ponad 20
tys. jeźdźców). Wojska tureckie
nie wytrzymały impetu szarży,
poszły w rozsypkę, zaczęła się
bezładna ucieczka, także wezyra
Kara Mustafy ze swą świtą.
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Po zdobyciu obozu Sobieski
zatrzymał swe wojska, osiągając cel jakim było oswobodzenie
Wiednia. Bitwa trwała około 12
godzin, z tego przez 11,5 godziny
trwały walki i ostrzał artyleryjski przygotowujący atak. Szarża
Sobieskiego zakończyła się w
ciągu pół godziny.
Tego dnia zginęło 20 tys.
Turków i mieli 5 tys. rannych,
chrześcijan zaledwie 3 tys. w tym
tysiąc Polaków (podawane są
różne liczby poległych). Znaczna
część armii tureckiej zdołała ujść,
tracąc część uzbrojenia, wszystkie działa oraz zapasy wojenne.
Pokonanie wojsk Kara Mustafy
postawiło tamę tureckiej ekspansji, ratując nie tylko Wiedeń, ale
całą chrześcijańską Europę i jej
kulturę. Rozsypała się potęga muzułmańska. Wielki wezyr Kara
Mustafa za przegraną bitwę wiedeńską i całą nieudaną wyprawę
wojenną został z rozkazu sułtana
uduszony (w XII.1683r).

Gdy polscy rycerze walczyli
pod Wiedniem, w Krakowie wyruszyła z katedry na Wawelu do
kościoła Mariackiego procesja
„wojska duchowego”. Niesiono
Najświętszy Sakrament i cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej
Zwycięskiej z kościoła O.Dominikanów odmawiając różaniec.
Niepoliczona masa ludzi brała
w tym udział. Za Najświętszym
Sakramentem szła Królowa, za
nią dwór (ponad 1000 osób),
600 zakonników niosło relikwie
różnych świętych, a 50 patrycjuszy ze świecami otaczało obraz
Matki Bożej. Wszyscy mieszkańcy Krakowa zmobilizowali się do
modlitwy różańcowej. Nie pracowano i nie handlowano ani nie
gotowano posiłków, ważne było
tylko – wymodlić zwycięstwo.
Wiele lat później Siostra Łucja z
Fatimy przekazała: „Różaniec
jest najpotężniejszą bronią, jaką
możemy się bronić na polu walki„.

W nocy król napisał dwa listy. Jeden do papieża ze słowami
Venimus, vidimus et Deus vicit
(Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg
zwyciężył). Król Jan III nie przypisał sobie tego zwycięstwa, lecz
Bogu i Jego Matce. Prosił papieża
Innocentego XI, aby ustanowił
12 września świętem Imienia
Maryi. Znak wdzięczności i świadectwo, że mocą tego Imienia
osiągnięto tak wielkie zwycięstwo. To święto do dzisiejszego
dnia obchodzone jest w całym
Kościele.
Drugi list wysłał do królowej
zaczynając od słów: „Bóg i Pan
nasz na wieki błogosławiony dał
zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały” oraz 80 wozów
z bronią, siodłami, namiotami,
arrasami, tkaninami, ubiorami i
innymi cennymi przedmiotami,
zdobytymi w wielkim obozie tureckim.

Po bitwie, rano 13.IX dowódcy
niemieccy wymówili się od towarzyszenia królowi we wjeździe do
Wiednia. Zwykli ludzie na jego
wjazd radowali się i wiwatowali,
całowali jego stopy, składali mu
hołdy. Gdy przyjechał ich cesarz
Leopold nie okazano mu żadnej
radości, a nawet pozamykano
okiennice – opuścił ich gdy zbliżali się Turcy.
Osobiste spotkanie cesarza i króla w Schwechat pod
Wiedniem, wypadło chłodno.
Jako wielki afront odebrano gdy
Leopold I nie zdjął kapelusza, gdy
złożył mu ukłon królewicz Jakub
podczas prezentacji, ani gdy podczas przeglądu wojsk pochylały
się przed nim polskie sztandary.
Oburzyło to Sobieskiego i całe rycerstwo.
Po bitwie pod Wiedniem,
Sobieski w liście do małżonki pisał „Potem widocznie zaraz
wszystko tak się odmieniło, jakoby

nas nigdy nie znano. Prowiantów
żadnych nie dają, na które przysłał Ojciec Święty pieniądze. Chorzy nasi na gnojach leżą i niebożęta postrzeleni, których bardzo
siła, a ja na nich uprosić nie mogę
szkuty jednej, abym ich mógł do
Preszburga spuścić i tam ich sowim
utrzymywać kosztem. […] Żałośnie nam tylko wzdychać przychodzi, patrząc na ginące wojska
nasze, nie od nieprzyjaciela, ale od
największych, którzy by nam być
powinni, przyjaciół naszych.”
Spod Wiednia ruszył Sobieski
na Węgry za cofającymi się
Turkami, stoczono 2 bitwy pod
Parkanami (obecnie słowackie
Sturovo przy granicy z Węgrami).
Pierwszą 7.X. gdy zostali zaskoczeni przez oddziały tureckie, a w
odwrocie o mało nie zginąłby król
Sobieski uratowany przez żołnierza. W drugiej potyczce 9.X. Król
Jan III odniósł jeszcze jedno znaczące zwycięstwo, zginęło 9000
wrogów. Broniący północnych
Węgier Turcy ponieśli druzgocącą klęskę, a droga do wyzwolenia
Węgier stała otworem. Austriacy
nie pozwolili połączonym armiom koalicji wyzwolić krajów
należących kiedyś do państwa
węgierskiego, a mogło się udać,
siły tureckie były całkowicie rozbite. W grudniu Król wraz z całym swym wojskiem wrócił do
Krakowa.
W takiej atmosferze tworzono
wielki sojusz polityczno–militarny zwany Ligą Świętą przeciwko
Turcji. Wojna trwała dalej i w
następnych latach Polacy podjęli
kilka wypraw na Podole, Mołdawię i Wołoszczyznę jednak bez
większych sukcesów militarnych.
Działania Ligii Świętej toczone
ze zmiennym szczęściem doprowadziły w końcu do zmuszenia
Turcji do podpisania w 1699r pokoju w Karłowicach już po śmierci Sobieskiego.
Jan Sobieski, maszerując pod
Wiedeń miał 54 lata. Był mężczy-

zną otyłym, schorowanym. Podczas bitwy ubrany był w ciemnoniebieski kontusz (nie w zbroję)
– sprawniej mógł się poruszać po
polu bitwy.
Król wiele swego życia spędził
na polach bitewnych, co wskazywałoby na dobry stan zdrowia.
Jednak cierpiał na wiele chorób:
podagrę, kamicę nerkową, nadciśnienie i niewydolność krążenia z obrzękami ciała, zapalenie
zatok, puchlinę brzuszną. Będąc
hetmanem ciągle skarżył się na
ból głowy i zębów, katary, gorączki i dyzenterię. W X.1667r
doznał ciężkiego upadku z konia.
W pewnym okresie schorowany
król wsiadał na wierzchowca po
specjalnym taborecie. To tylko
niektóre przykłady ustawicznych
cierpień Króla. Zmagał się z własną słabością i pokonując choroby, dokonał wielkich czynów jako
wódz i monarcha, odnosząc w bitwach tyle zwycięstw.
Pod koniec swojego życia był
już mocno schorowany, zdrowie
wyraźnie się pogorszyło od połowy 1694r. Zmarł w Wilanowie
17.VI.1696r o ósmej wieczorem
„zemdlawszy, ponieważ się już
była przybliżała puchlina do serca”. Pochowany jest na Wawelu
a serce króla
spoczywa od
1830r w kaplicy kościoła kapucynów w Warszawie przy ulicy
Miodowej, który powstał wraz
z klasztorem z inicjatywy króla
Jana III Sobieskiego jako wotum
dziękczynne za zwycięstwa pod
Chocimiem i Wiedniem.
O. Stanisław Papczyński, który
podczas modlitwy często przekraczał granicę tego i tamtego świata,
modląc się z Braćmi w Chórze,
będąc uniesiony duchem widział
jedną duszę surowo sądzoną i
drżącą w bojaźni wielkiego potępienia za swoje czyny. Wzruszony
współczuciem i litością przerwał
milczenie i powiedział do Braci –
„Módlmy się za duszę, która w tej
chwili jest sądzona”. Nie wyjawił
kim była ta dusza. Przypuszczano, że był to Król Jan III Sobieski,
który w tym samym czasie skonał
w Wilanowie. O. S. Papczyński
został błogosławionym w 2007r
a jego ciało spoczywa w Górze
Kalwarii, kościół na Mariankach.
Niezrozumienie
teraźniejszości jest konsekwencją nieznajomości przeszłości (M. Bloch),
pierwszy napis z filmu „Bitwa
pod Wiedniem”, który polecam
Państwu. Efekty specjalne – może
nie w stylu Hollywood, należy
zwrócić uwagę na dialogi, ich
treść i alegorie niektórych scen.
ht t p : //g l o r i a . t v/ ? m e dia=400241 - link do filmu “Bitwa pod Wiedniem”.

Kadr z filmu Bitwa pod Wiedniem

Na podstawie
ogólnie dostępnych publikacji
Danuta Sadowska
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„Patron – Piotr Wysocki – zobowiązuje” Część XIII
Przed wojną, stacjonowały w
Kołomyji 3 pułki W.P. i były 2 lotniska: cywilne i wojskowe.
Jest, w stylu galicyjskim, przedwojenny dworzec kolejowy. Przed
nim duży plac z pętlą trolejbusową i autobusów miejskich, postój
TAXI, kwietniki z ławeczkami.
Plac ruchliwy i dobrze oświetlony.
Dlatego może tam, w lecie postawiono z jasnego piaskowca, popiersie STEFANA BANDERY, małe,
niskie, bez cokołu, na ziemi. Odsłonięte uroczyście przez nacjonalistów ukraińskich 24.08.1996rw
święto cerkiewne i 1-szą rocznicę
uzyskania niepodległości. Mocno
podchmielonych i bojowo nastawionych uczestników uroczystości,
paradujących w różnych mundurach, z tryzubem na czapkach spotykaliśmy jeszcze przez kilka dni.
Poprzedni, okazały pomnik w brązie, postawiony przed jego rodzinnym domem w Tarnopolu, wyleciał w powietrze, razem z domem.
Dokonali tego żołnierze rosyjscy,
wycofujący się z Ukrainy. Zrobili
to w zemście za likwidowanie ich
pomników „Pobiedy”. W Kołomyji,
Bandera też nie miał szczęścia, bo
w przeddzień odsłonięcia, ktoś
utrącił mu nos. Pośpiesznie dorobiony z gipsu i podretuszowany,
za dwa dni wyblakł na słońcu i
był widoczny z daleka, wzburzając
drwiny. Wściekli banderowcy szukali winowajców, przez co Polacy,
przez kilka dni woleli nie wychodzić z domów. Oglądaliśmy go
25.08 i jeszcze dopalały się znicze
i nie zwiędły kwiaty. Kol. Witold,
uwieczniał kamerą co ciekawsze i
co się dało, nawet na którymś wyjeździe wartownika w Karpatach,
pilnującego wyjazdu kolejowego do
tunelu z odpadami radioaktywnymi, który był wyraźnie przerażony,
naszą tam obecnością. Najmłodszy
wiekiem, chętnie służył pomocą,
leciwym pielgrzymom dawnym
mieszkańcom miasta. Kol Witold,
starał się nawiązać kontakt z miejscowymi rówieśnikami, chętnymi
do organizowania spływów kajakowych: nizinnych i górskich. Najciekawszym, wydawał się wieloetapowy spływ na Dniestrze, od Halicza
k/Stanisławowa do Chocimia, na
prawym besarabskim brzegu. Rzeka piękna z licznymi zakolami i
ciekawymi obiektami historyczno-krajobrazowymi. Dawna trasa

jesiennych spływów akademików
lwowskich. Pomysłem zaciekawił
ks. Góreckiego: dyskutowali, oceniali sytuację polityczną, bezpieczeństwo i partnerską z młodzieżą
ukraińską itp. Ksiądz nawet proponował o dostarczenie mu K-2, na
umożliwienie rekonesansu rzeki.
Podał „namiary”, ale w rzeczywistości, było to niebezpieczne. Ja, już
po dwóch dniach pobytu, miałem
małych pacjentów. Jakoś rozniosło, że w pielgrzymce jest pediatra. Dzieci polskie – mizerne, blade, anemiczne, krzywicze z różną
alergią i przewlekłymi chorobami.
W wolnych chwilach, udzielałem
porad przyjmując na Kwaterze p.p.
Biskupów. Sprawiało mi to wielką przyjemność i satysfakcję. Na
pielgrzymkę, jak przystało na lekarza, zabrałem akcesoria medyczne p/potrzeby, pokaźną apteczkę,
recepty, pieczątkę itd. W sprawie
wystawiania recept i ich realizacji
nawiązałem kontakt z niemiecką
apteką w centrum miasta. Chętnie
zgodzili się je realizować, więc miałem „rozwiązane ręce”. Naturalnie
proponowanego honorarium od
pacjentów nie brałem, wystarczyło mi zadowolenie rodziców, a w
duchu prosiłem Boga, żeby tylko
moja medycyna pomogła. Wyjeżdżając z Kołomyji, obiecałem,
że za rok, dwa, znowu przyjadę
i obejrzę pacjentów. Ta podróż
sentymentalna w 1996r jesienią, po
prostu, przygniotła nas ważnością
historii. Jaka to wielka różnica,
między drugą już Pielgrzymką
do Włoch i Watykanu, wiosną
1996r cały autokar z KOR-Warka,
atmosfera swobodna, wesoła,
pod komendą V- ce Prezesa płk
Witolda Majewskiego. Dlatego
obiecywaliśmy sobie, przy najbliższej okazji, powtórzyć wyjazd na
Kresy Wschodnie. I tak się stało.
W 1998r, na wiosnę, trzecia pielgrzymka KOR-Warka, Szlakiem
gen. Andersa, poprowadził, jak
zwykle Kol. Adam Dąbrowski, a
Komendantem był mjr Henryk
Cza����������������������������
chowski (nawet po udanej podróży napisał obszerne wspomnienia – pamiętnik). Ponieważ we
Włoszech, byłem z KOR-em na 50tej rocznicy bitwy o Monte Cassino
w 1994r, szukałem możliwości
wyjazdu ponownego do Kołomyji,
jesienią 1998r. Nawiązałem kontakt ze stałymi organizatorami

we Wrocławiu, którzy skierowali
mnie do takiego samego koła, ale w
Warszawie. Tam, uprzejmy Prezes
p. Bolesław Mieczkowski, wyraził

Kołomyja. Przedwojenne Muzeum Regionalne Pokucia i Huculszczyny

zgodę, podając, kilkunastodniowy program i koszt pielgrzymki.
Dla patriotów podaje, co niegdyś
przeczytałem w Kwartalniku tego
Towarzystwa: Otóż po wkrocze-

Kołomyja. Fragment z odpustu
27.08.1998r. bp Marian Trotyniuk

niu na Ziemie Polskie w 1944 Oddziałów Radzieckich, NKWD organizowało ochotnicze Oddziały
zbrojne, samoobrony przed UPA,
która też zaczęła dobierać się do
Rosjan. W oddziałach służyli przeważnie Polacy, aż do 1955r.W takim oddziale w Kołomyji był ów. p.
Mieczkowski. Tym razem, pojechał
chętnie także kol. Jerzy Kołodziejski, żeby móc po powrocie przekazać naszym harcerzom wiadomość
z Podola, Pokucia i Huculszczyny,
bo na Wołyniu bywaliśmy z harce-

rzami, wcześniej.
Na pielgrzymce była jeszcze
pani z parafii w Boglewicach. Kwaterę otrzymaliśmy ponownie w p.p.
Biskupów; znajoma okolica miasta,
gościnni gospodarze(z samochodem) i żeby pacjenci, nie musieli
mnie szukać. Kol. Jerzy jeździł z
pielgrzymami pełen wrażeń po
Kresach, ja więcej czasu poświęciłem małym pacjentom. Nawet wożono mnie do chorych, po domach.
Jerzy – urodzony harcerz, starał się
nawiązać kontakt z miejscowymi
skautami „Płastunami”, na ewentualną wakacyjną wymianę. Ale
oni byli nieufni, niechętni jeszcze
po komunistycznym reżymie. W
parafii- duże zmiany na korzyść.
Ks. Górecki odzyskał i remontował
cały kościół, tak, że już na odpust
w 1998r, przez główne drzwi świątyni, przechodził tym razem ks.
Bp. Marian Trotyniuk ze Lwowa.
Był później w Żytomierzu, a teraz
chyba jest w Kamieńcu. Proboszczowi kupiono nową Plebanię niedaleko kościoła. Powstało w górach
schronisko Katolickie w Jasieniu z
parkingiem, boiskiem do siatkówki, tarasem widokowym, kuchnią i pokojami sypialnymi. Nawet
widziałem tam hydroform. Miejscowość zamieszkała przeważnie
przez Węgrów. Nocowaliśmy tam
jedną noc. Panie na dole, panowie na strychu; widzieliśmy przez
szpary gwiazdy bo tania rudera,
wymagała dużo remontu. Z Kol.
Jerzym, czuliśmy się swobodnie,
nie skrępowani brakiem czegoś.
Zabezpieczeni w Kraju w dużo
żywności, a szczególnie słodyczy,
biało-czerwonych zniczy i różnych
przewodników,
prospektów,
informatorów o całej Polsce,
rozdawaliśmy ciekawym rodakom,
ilustrując nasze opowiadania.
Akcentowaliśmy naszą obecność
na każdym kroku, ku wyraźnemu
zadowoleniu mieszkających tam
Polaków. W drodze powrotnej do
Kraju, Pielgrzymka zatrzymuje się
zawsze we Lwowie. Obaj znaliśmy
to miasto, więc cały czas poświęciliśmy Cmentarzowi Łyczakowskiemu od bramy głównej do Kwatery
Powstańców Styczniowych – na
wzniesieniu. Na cmentarzu Orląt
mieliśmy ciekawe spotkanie z Polką, która w ramach pracy społecznej, strzygła nożyczkami krawieckimi trawę wokół grobów żołnierzy.
Kobieta w średnim wieku, ubrana
w czystą, starą bluzkę, nawet

krępowała przyznać się, że jest
byłą nauczycielką. Jako członkini
Związku Polaków, opiekuje się wyznaczoną częścią kwater. Z rozmowy wynikało, że mieszka we Lwowie z mężem i córką. Utrzymują
się ze skromnej emerytury męża i
pomaga im córka, która dorywczo,
co drugi dzień, pracuje w restauracji, prowadzonej przez Polkę. To
im musi wystarczyć. Wymieniłem
z Jerzym spojrzenia, już wiedział o
co chodzi. Oddalił się dyskretnie,
pobiegł na parking do autokaru,
przynosząc wszelką naszą żywność, którą mieliśmy na drogę powrotną. Było bardzo skrępowana
tym prezentem i z zażenowaniem
przyjęła go. Ten harcerski uczynek sprawił, że nie czuliśmy głodu,
aż w Polsce. Ponieważ: Lwów, jak
Gdańsk, Kraków, Lublin, Warszawa, Wilno czy Zamość – jest
perłą w Koronie Miast R.P. KOR-LOK-WARKA, z okazji Jubileuszu
XXX-lecia zorganizował w końcu
maja 2004r, 4-dniową autokarową Pielgrzymkę do tego miasta, z
bardzo bogatym Komendantem
wyprawy, był ktp. rez. Witold Batte. Uczestniczyło 46 osób: rezerwistów, ich rodzin i sympatyków klubu. Pielgrzymów przyjął m/in J.E.
Kardynał Marian Jaworski, przedstawiciel Konsula R.P i przedstawiciel Prezydenta Ukrainy. Miłym
akcentem polskości, była obecność
Pielgrzymów na II międzynarodowym Malarskim Festiwalu
Dzieci i Młodzieży i otwarciu indywidualnej wystawy, młodej malarki z Warki – Anny Batte. Dużym
przeżyciem, oprócz obecności na
Cmentarzu Orląt Lwowskich, była
30 maja o godz: 11:00 uroczysta
Msza św. W Katedrze p.w Św. Jana
i wyjazd na Wzgórza Wuleckie,
miejsca rozstrzelania profesorów
wyższych uczelni lwowskich. Tego
samego roku, na 11 Listopada,
przyjechała z Warki do Lwowa,
grupa korowców i samorządców,
pod wodzą V-ce Prezesa KOR- Kol.
Mariana Górskiego. Delegacje, na
uroczystości listopadowe przyjęli:
JE Kardynał, Marian Jaworski,
Konsul Generalny RP. Wiesław
Osuchowski, Redakcja „Gazety
Lwowskiej” oraz rozgłośnia Radio
– Lwów, gdzie na żywo wystąpili
koledzy: Marian Górski, Witold
Batte i Jarosław Górski.
HONOROWY PREZES
KOR-KŻR-LOK płk w st. spocz
Dariusz Kossakowski

Podziękowanie
W imieniu własnym i Członków
Klubu Oficerów i Żołnierzy Rezerwy LOK im. Piotra Wysockiego,
mam zaszczyt serdecznie podziękować Wszystkim Aktywistom i Zarządowi Klubu,
a w szczególności Wspaniałemu Człowiekowi –
Panu Staroście Grójeckiemu – Marianowi Górskiemu, który jest naszym Wiceprezesem,
za wzorowe, piękne w oprawie, przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości
Jubileuszu 40-lecia naszej Organizacji Paramilitarnej w Warce, dnia 28 września 2013 roku.
Honorowy Prezes KZR – LOK Warka
płk w st. spocz. Dariusz Kossakowski

Lwów. Cmentar Łyczakowski.
Od lewej: Kol.Jery, Lwowianka i p. Krystyna
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Warka oddała cześć bohaterowi Powstania Listopadowego 1830 roku
29 listopada, dokładnie w 183 rocznicę Nocy Listopadowej mieszkańcy Warki uczcili pamięć
Piotra Wysockiego – bohatera, który stanął na czele sprzysiężenia podchorążych i zapoczątkował
wielki zryw Polaków w walce o wolność – Powstanie Listopadowe.
Uroczystości w rodzinnym
mieście bohatera rozpoczęła
Msza Św. w kościele Matki Bożej
Szkaplerznej, w której udział wzięło 15 Pocztów Sztandarowych, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,
delegacje instytucji i organizacji
społecznych oraz licznie przybyli mieszkańcy. Zaraz po Mszy,
uczestnicy wspólnie przeszli w
„Capstrzyku Listopadowym” pod
pomnik bohatera znajdujący się
przy „Dworku na Długiej”. Pochód poprowadzony przez samego Piotra Wysockiego w asyście
harcerzy z pochodniami, żołnierzy z 1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego, przy dźwiękach werbli wyglądał niezwykle
dostojnie.
Przed pomnikiem wszystkich
zgromadzonych gości powitał
burmistrz Warki Dariusz Gizka,
który w krótkim wystąpieniu
przypomniał czym dziś jest patriotyzm i jak odnieść życiową
maksymę Wysockiego „Wszystko
dla Ojczyzny, nic dla mnie” do
obecnych czasów. Zanim niemal-

że 30 delegacji instytucji i organizacji oraz osób indywidualnych
oddało hołd bohaterowi składając
kwiaty odczytany został Apel Pamięci oraz oddana salwa honorowa.
Ostatnia część uroczystości
odbyła się w „Dworku na Długiej”.
Program artystyczny o bohaterze i Powstaniu Listopadowym
zaprezentowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Piotra Wysockiego w Warce.
Następnie wręczone zostały
nagrody dla laureatów dwóch
konkursów – plastycznego pt.
„Warka – miasto z historią” oraz
międzyszkolnego konkursu wiedzy „Nasza Historia”. Dyplomy i
nagrody wręczył burmistrz wraz
z zastępcą – Teresą Knyzio i dyrektorem „Dworku” Andrzejem
Zarębą, którego instytucja była
organizatorem obu konkursów.
Burmistrz podziękował jednocześnie dyrektorom czterech gminnych szkół podstawowych, które
w tym roku współorganizowały z
„Dworkiem na Długiej” konkursy
wiedzy o wareckich bohaterach

Ostatnia kolejka
rundy jesiennej
Tymex Ligi Okręgowej

i ważnych wydarzeniach historycznych. Kolejnym, niezwykle
istotnym punktem uroczystości
było wręczenie medali i odznaczeń Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych
(ZKRPiBWP) oraz wareckiego
Klubu Żołnierzy Rezerwy:
Złote
Medale
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
w imieniu Przewodniczącego
Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa Władysława Bartoszewskiego Jolancie Sikorowskiej oraz Januszowi Różyckiemu wręczył Starosta Powiatu
Grójeckiego Marian Górski oraz
Prezes wareckiego Koła ZKRPiBWP – Kazimierz Cegliński.
Odznaki „Za zasługi dla ZKRPiBWP” księdzu Grzegorzowi
Krysztofikowi oraz Arturowi
Gębskiemu a także Kombatanckie Krzyże Pamiątkowe „Zwycięzcom” Bogumile Balikowskiej,
Edycie Chrzanowskiej, Ewie
Matysiak, Weronice Romanowskiej i Janowi Traczykowi wręczył Prezes Zarządu Okręgowego
ZKRPiBWP Adolf Czekaj w to-

W sobotę 9 listopada 2013
roku o godz. 13.00 na stadionie
miejskim w Warce odbył się mecz
ostatniej kolejki rundy jesiennej
Tymex Ligi Okręgowej, który rozegrał się miedzy KS Warka, gospodarzami stadionu wareckiego, a Legionem Głowaczów.
Piłkarze obu drużyn wyszli na
boisko w białych koszulkach ze
zdjęciem Daniela Malinowskiego, w ten sposób drużyny oddały
hołd pamięci tragicznie zmarłemu piłkarzowi, który grał w KS
Warka i Legion Głowaczów. W
tym roku 21 grudnia odbędzie się
po raz czwarty Memoriał Daniela
Malinowskiego.
Mecz był spotkaniem lidera
i wice lidera, zakończył się zwy-

warzystwie Prezesa wareckiego
Koła.
Srebrny Krzyż za zasługi
dla Klubów Żołnierzy Rezerwy
LOK w imieniu Prezesa Ligi
Obrony Kraju Włodzimierzowi Przybylskiemu wręczył z-ca
dowódcy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego ppłk.
Mariusz Gułaj oraz prezes honorowy KŻR LOK w Warce płk. rezerwy Dariusz Kossakowski.
Prezydium Zarządu Głównego LOK nadało Złoty Medal „Za zasługi dla Ligi obrony
Kraju”
Zbigniewowi
Wawszczykowi i Wiesławowi
Węgrzynowi, Srebrny Medal – Justynie Węgielskiej i Henrykowi
Kosińskiemu, Brązowy Medal
– Sławomirowi Liwowskiemu.
Medale wręczył Starosta Grójecki
oraz Prezes KŻR LOK w Warce
Robert Kuśmierski.
Starosta Grójecki wręczył
na ręce dowódcy delegacji 10
Brygady Logistycznej im. płk
Piotra Wysockiego w Opolu

cięstwem gości wynikiem 3:1.
Trenerem zwycięskiej drużyny z
Głowaczowa jest były piłkarz KS
Warka Zbigniew Osiński. W meczu w barwach Głowaczowa za-

ppłk Piotra Matykiewicza okolicznościową statuetkę z okazji
40-lecia KŻR LOK w Warce. Dowódca również miał dla uczestników niespodziankę – wręczył
„Plakietkę Honorową płk Piotra
Wysockiego”
nadaną
przez
Kapitułę Odznaki trzem osobom – Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Warce Łukaszowi
Celejewskiemu, Honorowemu
Prezesowi KŻR LOK w Warce płk.
rezerwy Dariuszowi Kossakowskiemu oraz dyrektorowi Gminnej Jednostki Kultury „Dworek
na Długiej” Andrzejowi Zarębie
.
Wręczenie wyróżnień oraz
medali i odznaczeń dwóch organizacji społecznych działających w Warce było ostatnim elementem uroczystych obchodów
183 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Zachęcamy
wszystkich do obejrzenie „filmu”
o niezwykłych losach bohatera
narodowego Piotra Wysockiego
nawww.oWysockim.pl.
Info Dworek na Długiej

grali Dominik Madej i Grzegorz
Szydło, byli piłkarze KS Warka.
Grzegorz Szydło
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Pan Tomasz Sakiewicz
Redaktor Naczelny
Gazety Polskiej
Szanowny Panie Redaktorze,

Boże Narodzenie
Boże Narodzenie to w
tradycji Polskiej święta
szczególne. Już w poprzedzający je wieczór wigilijny
jest dla nas, Polaków, najbardziej rodzinnym i wzruszającym wieczorem roku.
Słowo Wigilia pochodzi od
łacińskiego - Vigilare, co znaczy:
czuwać, być czujnym.
Wieczerza wigilijna nawiązuje
do uczt pierwszych chrześcijan,
organizowanych na pamiątkę
Ostatniej Wieczerzy.
Wigilijny stół nakrywa się białym obrusem, który w zgodzie z
symboliką chrześcijańską wyraża
prawdę, czystość i doskonałość.
Pod obrusem umieszcza się
siano dla przypomnienia sianka na, którym spoczywał Mały
Jezus.
Boż Narodzenie obchodzone w Polsce jest bardzo bogate w
symbolikę.
Pierwsza gwiazdka na niebie
jest znakiem, że należy Wigilię
rozpoczynać.
Pasterka zgodnie z tradycją
upamiętnia przybycie do Betlejem
króli i pasterzy i złożenie hołdu i
darów.

Opłatek jest znakiem wyrażającym miłość i jedność zebranych
uczestników Wigilii ze wspólnotą Kościoła. Łączy ze sobą nawet
najbardziej poróżnionych ludzi.
Wolne miejsce przy stole wyraża pamięć o naszych bliskich,
którzy nie mogą spędzić Świąt
z nami. Wyraża także gotowość
przyjęcia do naszego domu, w
ten szczególny Wieczór, osoby samotnej.
Liczba potraw Najlepiej gdyby
było ich dwanaście, tyle ilu było
Apostołów. Główną potrawą jest
ryba symbolizująca Chrystusa.
Nie powinno zabraknąć czerwonego barszczu z uszkami, zupy
grzybowej, klusek z makiem,
kompotu z suszonych owoców ...
Choinka drzewko to symbolizuje biblijne drzewo „wiadomości
dobra i zła”, pod którym rozpoczęła się historia ludzkości.
Prezenty: składanie pod choinką darów jest naśladowaniem
dobroci Boga, obdarowującego
nas licznymi łaskami. Zwyczaj ten
uczy nas hojności serca i dzielenia
daru z innymi.
W.T.

Pragnę Pana poinformować, że jestem stałym czytelnikiem Gazety Polskiej i staram się promować
Pańską gazetę iTV Republika na swoim terenie z uwagi na rzetelność przekazu informacji i jej ważność
dla nas Polaków oraz dla Polski. Jestem jednak zaniepokojony obszernymi artykułami Pana Przemysława
Żurawskiego vel Grajewskiego opublikowanych w Gazecie Polskiej w dniach 11-12 i 17 maja br. na temat
ludobójstwa na Wołyniu i Podolu dokonanego przez OUN-UPA.
W tych artykułach mamy manipulację polegającą na niedomówieniach i półprawdach. Muszę
stwierdzić, że publikacje Pana Żurawskiego vel Grajewskiego są szkodliwe dla wypracowania normalnych
i dobrych stosunków polsko-ukraińskich. A oto przykłady z artykułów Pana Przemysława Żurawskiego
vel Grajewskiego, cytuję: „interesy Rzeczypospolitej wymagają zatem marginalizacji kwestii konfliktów
historycznych w bieżących stosunkach polsko-ukraińskich i wiązania Ukrainy z Polską i Zachodem, a
oderwania jej od Moskwy”. Przede wszystkim w interesie Rzeczypospolitej jest budowanie stosunków
polsko-ukraińskich na prawdzie.
Następnie nie mówimy o całej historii na przestrzeni wieków stosunków polsko-ukraińskich,
lecz zwłaszcza o latach 1940-1947. Dalej nie mówimy o całym narodzie ukraińskim, lecz o nacjonalistach
ukraińskich spod znaku OUN-UPA, których ludobójczą działalność potępiamy. Z narodem ukraińskim
jesteśmy pojednani i chcemy rozwijać dobrosąsiedzkie stosunki.
Co zatem może znaczyć propagowany przez Pana Żurawskiego vel Grajewskiego stwierdzenie o
marginalizowaniu konfliktów historycznych w bieżących stosunkach polsko-ukraińskich. Czy to znaczy,
że mamy zapomnieć o ludobójstwie Polaków na Wołyniu i Podolu w imię dobrych stosunków polskoukraińskich. Odnoszenie pojęcia konflikty historyczne do ludobójstwa na Wołyniu i Podolu zwłaszcza w
latach 1940-1947 jest czystą manipulacją i uwłacza czci bestialsko pomordowanych Polaków. Z kim miały
niby być te konflikty w wspomnianym okresie, bowiem z jednej strony uzbrojone bandy OUN-UPA a z
drugiej bezbronne dzieci, kobiety i starcy mordowane w sposób nieznany w historii zbrodni.
Trudno zrozumieć następne sformułowanie Pana Żurawskiego vel Grajewskiego dotyczące zbyt
ostrej uchwały. Czy to znaczy, że jeśli Sejm RP stwierdzi zgodnie z prawdą, że było to ludobójstwo dokonane
na Polakach przez OUN-UPA to zaszkodzi to stosunkom polsko-ukraińskim.
Sejm RP jest reprezentantem narodu i wyraża wolę tego narodu uczczenia 70 rocznicy apogeum
ludobójstwa na Wołyniu.
Stosunkom polsko-ukraińskim szkodzi zakłamywanie historii omawianego okresu, odradzanie się
nacjonalizmu ukraińskiego spod znaku OUN-UPA na Zachodniej Ukrainie.
Odradzanie się nacjonalizmu ukraińskiego zagraża nie tylko Rosji, ale przede wszystkim Polsce.
Ciekawe, że Pan Żurawski vel Grajewski nie wspomina jak działają pogrobowcy OUN-UPA na
Zachodniej Ukrainie. Otóż bandyci z OUN-UPA mają niezliczoną ilość pomników, kopców chwały, nazw
ulic oraz obiektów użyteczności publicznej za przyzwoleniem władz centralnych i lokalnych, nie mówiąc już
o poparciu ich przez hierarchię greko-katolicką. Czy to wszystko jest nieważne z punktu widzenia polskiego
interesu narodowego i państwa polskiego.
Pan Żurawski vel Grajewski powinien wskazać jak konkretnie można tą groźbę ze strony
nacjonalistów ukraińskich wyeliminować, bowiem pobłażanie, nie reagowanie lub zamykanie oczu na tą
sytuację tylko pogarsza nasze relacje ze stroną ukraińską. W interesie Polski i Ukrainy jest stanąć na gruncie
prawdy i sprawiedliwości.
Z wyrazami szacunku
Dr Zbigniew Kwiczak

PS
Panie Redaktorze byłbym zobowiązany gdyby ten list do Pana był opublikowany w Gazecie Polskiej.

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Warce ogłasza
pisemny konkurs ofert na wynajem pomieszczenia znajdującego się w budynku
Centrum Sportu i Rekreacji na krytej pływalni ,,Olimpic’’ z przeznaczeniem na
działalność handlowo-gastronomiczną.
Powierzchnia lokalu 20,5 m2 ,
cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi - 20,00 zł netto.
Konkurs zostanie przeprowadzony w formie weryfikacji ofert
i ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
Oferty można składać do dnia 19.12.2013 r. do godz. 13.00
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2013 r. o godz.14.00
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
oraz w sekretariacie CeSiR w Warce, ul. Warszawska 45, pok.nr 67
Lokal będący przedmiotem konkursu można oglądać
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 48 667 24 74
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Mijający 2013 rok to kolejny okres wytężonej pracy dla samorządu wareckiego.
Niewątpliwie to owocny rok w obszarze inwestycyjnym. Zmodernizowane drogi i ulice, nowe sieci
wodociągowo – kanalizacyjne, boiska sportowe i szereg innych ważnych przedsięwzięć
zmieniają Gminę i służą jej mieszkańcom.

Rok

INFRASTRUKTURA
DROGOWA
Przebudowa ulic: Senatorska
– Franciszkańska – Pułaskiego.

udanych inwestycji w

W wyniku ostatniego przeglądu, Gmina Warka wynegocjowała z wykonawcą wymianę
nawierzchni ulicy na odcinku objętym zadaniem inwestycyjnym
poprzedniej kadencji, zrealizowanym w 2010 r.
Wykonana została modernizacja drogi dojazdowej do pól we
wsi Pilica, kosztem 94.999,05 zł. w
tym środki zewnętrzne w kwocie
40.000 zł.
To najstarsze ulice, które od
dawna czekały na modernizację. Udało się dzięki dotacji z
Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych w kwocie
1.534.993,0 zł. Koszt całego zadania to 3.408.240, 15 zł brutto
.Prace dotyczyły wymiany instalacji podziemnych: wodociągu i
kanalizacji, wybudowano kanalizację deszczową. Dodatkowo
na ul. K. Pułaskiego wyremontowany został most. Przebudowa
trzech głównych ulic w mieście
objęła budowę jezdni, chodników
i miejsc postojowych. Dzięki porozumieniu, PGE Dystrybucja
S.A. kosztem 310.957,20 zł przebudowała sieci i przyłącza z napowietrznych na kablowe. Zlikwidowane betonowe słupy i nowe
oświetlenie podniosło znacząco
estetykę zmodernizowanych ulic.

Kanalizacja w Grzegorzewicach.

rowa oraz istniejące skrzyżowania kosztem 1.241.364,14 zł .
Wybudowano również kanalizację deszczową w ul.
Lewandowskiej i Dominikańskiej
kosztem 13.452.91 zł.
Wymiana nawierzchni ul.
Nowakowskiego.

Remonty dróg.
Przeprowadzone zostały remonty dróg gminnych we wsiach
Branków, kosztem 67.674,60
zł, Palczew Parcela, kosztem
69.208,41 zł, Michałów, kosztem
69.177,54 zł, Zastruże, kosztem
9.987,60 zł, Niwy Ostrołęckie,
kosztem 68.990,70 zł oraz ul.
Pruska i Prusy, kosztem ok.
65.000 zł.

Ponadto wyremontowane zostały odcinki dróg powiatowych
we wsiach Klonowa Wola i Kalina
za kwotę 200.000 zł.
Przeprowadzone zostały cząstkowe remonty dróg gminnych
w mieście kosztem 226.996,50 zł
oraz dróg powiatowych kosztem
62.422,50 zł.
INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA
Przebudowa kotłowni oraz
sieci ciepłowniczej z węzłami
cieplnymi na terenie Spółdzielni

Mieszkaniowej w Warce.
To oczekiwana od wielu lat
inwestycja przez mieszkańców
Osiedla 35-Lecia i Oś. Książąt
Mazowieckich.
Inwestorem przedsięwzięcia
jest Zakład Usług Komunalnych
sp. z o.o. w Warce.
Wybudowana została dwuprzewodowa sieć ciepłownicza o
łącznej długości 2.400 mb, przebudowano 30 istniejących węzłów
ciepłowniczych i wybudowano 6
nowych. Zamontowano i uruchomiono 2 nowe kotły z ekonomizerami . Zakończenie prac i ostateczny odbiór przewidywany jest
zgodnie z umową na koniec lutego 2014 r. Przewidywany koszt
całego zadania inwestycyjnego
wynosi 8.166.000 zł brutto.
Budowa budynku komunalnego.

Wybudowana została kanalizacja sanitarna o długości
4.800,59 mb. Koszt zadania to
1.870.358,33 zł. Zadanie możliwe
było do realizacji dzięki pozyskaniu preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie o łącznej wysokości
1 175 309 zł w tym: zadanie nr jeden 775 974 zł i zadanie nr dwa
399 335 zł.

Kanalizacja sanitarna w ul.
Grójeckiej i w Laskach.
Oddana została do użytku
kanalizacja sanitarna. Całkowita długość sieci to 3.789,77 mb.
Koszt zadania wyniósł 1.090.623
zł brutto. Inwestycja zakwalifikowana została do dofinansowania z
programu unijnego „Podstawowe
Usługi dla Gospodarki i Ludności
Wiejskiej” objętego PROW na lata
207-2013.
Wodociąg i kanalizacja w ul.
Potokowej.
Wybudowany został wodociąg
i sieć kanalizacji sanitarnej w ul.
Potokowej. Koszt obu przedsięwzięć wyniósł 185.899,51 zł.
INFRASTRUKTURA
OŚWIATOWA I SPOŁECZNA

zadania wynosi 6.617.400 zł. Tempo prac i postęp robót na budowie pozwala przypuszczać, że
250 dzieci rozpocznie rok szkolny
2014/2015 w nowym przedszkolu.
Budowa boisk sportowych i
placów zabaw.

Zakończona została budowa
boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w Konarach.
Inwestycja zrealizowana została z Samorządem Województwa
Mazowieckiego. Koszt całego zadania wynosi 399.316,55 zł w tym
przewidywane dofinansowanie
ze środków unijnych w kwocie
200.000 zł.
Wybudowane zostało boisko
sportowe w ramach programu
„Moje boisko – Orlik 2012” przy
Szkole Podstawowej Nr 2 w Warce
kosztem 974.775,0 zł przy udziale
środków zewnętrznych w kwocie
663.000 zł.

BEZPIECZEŃSTWO
MIESZKAŃCÓW
Wybudowane zostało oświetlenie uliczne we wsiach: Pilica-II etap kosztem 12.135,50 zł ,
Michalczew w kierunku cmentarza kosztem 23.258,03 i przy
drodze powiatowej etap I kosztem
14.746,13 zł oraz we wsi Grażyna
etap IV kosztem 12.808,91 zł.

Budowa nowego Przedszkola
Samorządowego

Budowa ul. Lewandowskiej.

To pierwszy etap przebudowy
ulic na Osiedlu Winiary. W ramach zadania wykonana została
jezdnia, chodniki, ścieżka rowe-

Gminie Warka

W wyniku negocjacji z Agencją Nieruchomości Rolnych udało
się pozyskać nieodpłatnie teren,
na którym kosztem 1,5 mln zł wybudowano budynek mieszkalny o
standardzie socjalnym. Uzbrojenie terenu daje perspektywę
dalszego rozwoju budownictwa
mieszkaniowego na tym terenie.

Rozpoczęta została długo
oczekiwana przez mieszkańców
gminy, budowa 10-cio oddziałowego przedszkola w Warce. Koszt

Monitoring Miejski
Zakończony został II etap budowy monitoringu wizyjnego.
Zamontowane zostały kamery u
zbiegu ulic Senatorska – Franciszkańska i w ul. Franciszkańskiej
kosztem 158.424 zł.
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Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego
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Zakupiono także kolejny średni samochód ratowniczo-gaśniczy
z KP PSP w Grójcu marki MAN.
W ten sposób 3 jednostki OSP w
Gminie Warka doposażone zostały w samochody pożarnicze.

działania w organizacjach pozarządowych. Do stałego kalendarza należy wpisać organizowane
corocznie Święto Warki. W 2013

r. po raz pierwszy w Warce odbył
się Puchar Polski STRONGMAN

Złożono wniosek o dofinansowanie p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Warka” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. W ramach projektu 100
komputerów trafiłoby do szkół
w gminie Warka oraz prawie 70
komputerów do osób prywatnych
spełniających określone kryteria
wykluczenia. Projekt przeszedł
pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.
KULTURA I SPORT
W Gminie Warka podejmowane są prężne działania kulturalne i sportowe . Wszystko to
za sprawą gminnych jednostek
oraz aktywności mieszkańców,
którą wykazują m. in. poprzez

Gorące przyjęcie
Prezydenta Komorowskiego
w Warce

Mimo
małego
opóźnienia, licznie przybyli na plac
przed “Dworkiem na Długiej”
mieszkańcy
Warki
oklaskami powitali Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego. Prezydent odwdzięczył się za niezwykle ciepłe
przyjęcie i po oddaniu, w towarzystwie władz gminy Warka, hołdu
bohaterowi Powstania Listopadowego Piotrowi Wysockiemu,
kilkanaście minut rozmawiał z
mieszkańcami.
Były wspólne zdjęcia i krótkie
rozmowy, były również podziękowania i przeprosiny za opóźnienie
w przyjeździe do Warki. Prezydent
miał również okazję zamienić kilka zdań z rekonstruktorami z czasów Powstania Styczniowego oraz
sporą grupą wareckich harcerzy.
Podczas drugiej części wizyty
Prezydent, w towarzystwie wojewody spotkał się w Centrum Sportu i Rekreacji z samorządowcami
z terenu dawnego województwa
radomskiego. Miał okazję obejrzeć
prezentacje działań prorodzinnych
trzech samorządów – Radomia,
Kowali i Warki oraz sam w kilkuminutowym wystąpieniu apelował

do obecnych na sali o tworzenie
dobrego klimatu do rozwoju rodziny w swoich samorządach.
Wizyta Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w Warce możliwa była
dzięki dobrej współpracy samorządu gminy z Kancelarią Prezydenta
i Wojewodą Mazowieckim. Przy jej
organizacji aktywny udział miały
samorządowe instytucje - Gminna
Jednostka Kultury „Dworek na
Długiej”, Centrum Sportu i Rekreacji oraz gminna spółka - Zakład
Usług Komunalnych.
Info: Dworek na Długiej

płatnie plecak oraz promocyjną
koszulkę i kubek.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

POMOC POSZKODOWANYM
ROLNIKOM

EDUKACJA DZIECI
I MŁODZIEŻY

Dla OSP w Warce zakupiony
został kosztem 766.800 zł nowy
średni samochód ratowniczo –
gaśniczy z dodatkowym wyposażeniem ratowniczym. Realizacja
zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków:
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie
w formie dotacji w kwocie 187.500
zł,
Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 150.000 zł, w formie dotacji ze
środków MSW,
Komendanta Mazowieckiego
PSP w kwocie 100.000 zł,
Browaru Warka Grupa Żywiec
S.A. w kwocie 80.000 zł,
Prywatnego darczyńcy – NUSRET SANCAK MARTYNOVICZ Sp. z o.o. z Grodziska Mazowieckiego w kwocie 50.000 zł.
Powyższy zakup umożliwił
przekazanie 6-cio letniego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes z OSP
Warka do OSP w Gąskach.

Dętych. Niezwykłym wydarzeniem była pierwsza w historii
Warki wizyta Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego.

2013, cieszący się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców.
Na wareckim rynku w czerwcu
zagrały orkiestry dęte w ramach
Powiatowego Przeglądu Orkiestr

Tak jak i w roku poprzednim
Gminę Warka nie ominęły klęski
żywiołowe. Grad i ulewne deszcze spowodowały wiele szkód w
gospodarstwach. Gmina podjęła ścisłą współpracę z Wojewodą
Mazowieckim w celu szybkiego powołania komisji szacującej
straty. W 2013 roku rolnicy złożyli 499 wniosków o oszacowanie
strat.
Wyjazdy kolonijne dla dzieci
z rodzin dotkniętych klęskami
żywiołowymi.

Gmina Warka aktywnie włączyła się w program pomocy dzieciom z gospodarstw domowych
dotkniętych klęskami żywiołowymi. Na przełomie lipca i sierpnia 105 dzieci z gminy Warka,
wyjechało na bezpłatny, dwutygodniowy letni wypoczynek nad
jezioro Ocypel Wielki gm. Lubichowo. Na zakończenie turnusu
każde dziecko otrzymało nieod-

W 2013 roku Gmina Warka
znalazła się w zaszczytnym gronie
wyróżnionych samorządów Lider
Regionu 2013 Samorząd – Oświata, oraz Miasto i Gmina Dbające o
Finanse Mieszkańców 2013.
Gmina
zdobyła
również
Certyfikat Lidera Aktywności
Inwestycyjnej, za przedsiębiorczość i podejmowanie szeroko
zakrojonych działań na rzecz
rozwoju miasta oraz nominację Kapituły XVII Gali Biznesu
„Granitowy Tulipan 2013” w kategorii „Samorząd Roku Gmina
Roku 2012”.

Urząd Miejski Warka

Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżających się Świąt pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś 2014 rok niech przyniesie szczęście i pomyślność,
a wiara dodaje siły i energii do tworzenia i realizacji
zamierzonych celów.

autor: Piotr Molęcki/KPRP

Przewodniczący Rady Burmistrz Warki
Łukasz Celejewski Dariusz Gizka
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W WIELKIM SKRÓCIE
4 listopada 2013r Ks. Rafał
Markowski, 55-letni rzecznik
prasowy archidiecezji warszawskiej został mianowany przez
papieża Franciszka biskupem
pomocniczym. Urodził się 16
kwietnia 1958 roku w Józefowie
koło Otwocka. W 1982 ukończył
studia
filozoficzno-teologiczne
w Wyższym Metropolitalnym
Seminarium Duchownym w
Warszawie. Święcenia kapłańskie
przyjął 6 czerwca 1982 w archikatedrze warszawskiej, z rąk kard.
Józefa Glempa. W latach 19821985 pracował duszpastersko jako
wikariusz w parafii św. Mikołaja
w Warce.
9 listopada rozpoczęto rewitalizację zabytkowego parku w
Warce-Winiarach.
Zadanie „Rewitalizacja zabytkowego parku w Warce
- Winiarach” to kolejny etap
projektu pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w
Warce”, współfinansowanego w
ramach RPO WM, z funduszy
europejskich i środków Powiatu
Grójeckiego. Prace mają zostać
ukończone do 31 lipca 2014 r.
Więcej o tym jak zmieni się park
w Winiarach, w kolejnym numerze Nowego Echa Warki.
11 listopada 2013r odbył się w
Warce koncert okazji Święta Niepodległości, podczas którego wystąpiła Orkiestra Moderato oraz
członkowie Studium Muzycznego
Cantabile. Koncert był zwieńcze-

niem projektu Moderato - w drodze do Nowego Jorku. Członkowie
orkiestry zaprezentowali nowe,
zakupione z dotacji Narodowego
Centrum Kultury, instrumenty
muzyczne.
14 listopada 2013r w sali wareckiej OSP wystąpił TR czyli
Teatr Rodzinny z Grójca. Zaprezentował on, w mistrzowski sposób, komedię „Kolacja dla głupca” autorstwa Francisa Veber’a.
19 listopada 2013r - w wieku
103 lat w Szpitalu Miejskim w
Białymstoku zmarła Marianna
Popiełuszko, matka błogosławionego ks. Jerzego. Cześć Jej pamięci!
21 listopada 2013r odwiedził
przejazdem Warkę –Prezydent
RP Bronisław Komorowski. Więcej na stronie 15.

nicowa Nocy Listopadowej 1830 r.
Więcej na str. 12.
8 grudnia 2013r o godz.
12.oo, w Kościele Matki Bożej
Szkaplerznej w Warce, z inicjatywy Klubu Patriotycznego w
Warce i Klubu Gazety Polskiej w
Warce odbyła się comiesięczna
Msza Św. w intencji Ojczyzny, śp.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii, księdza
Andrzeja Kwaśnika oraz pozostałych osób, które zginęły pod
Smoleńskiem.
W grudniu przypada 43 rocznica „Powstania grudniowego”
na wybrzeżu (11-20.XII.1970r).
Strajki: Gdańsk, Gdynia, Elbląg,
Szczecin, oraz mniejsze strajki:
Kraków, Wałbrzych Białystok,
Nysa, Oświęcim, Warszawa,
Wrocław. Zginęły 82 osoby, 1164

zostały ranne, zatrzymano ponad
3 tys. osób. Na wybrzeżu przeciw strajkującym brało udział
550 czołgów i 700 transporterów
opancerzonych, 5 tys. milicjantów i 27 tys. żołnierzy, którym
wmawiano, że jadą tłumić wystąpienia „gdańskich Niemców”. Na
wybrzeżu obowiązywał stan wyjątkowy i godzina milicyjna. W
głębi kraju strajkowało ponad 20
tys. osób.
7 grudnia 2013r. roku zmarł
w wieku 113 lat kpt Józef Kowalski ostatni weteran wojny polsko
– bolszewickiej oraz uczestnik II
wojny światowej. Był najstarszym
Polakiem.

18 grudnia 2013r o godz.
9.oo w Dworku na Długiej odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Koła Związku
Kombatantów RP i BWP w
Warce. W imieniu Zarządu Koła
zapraszamy wszystkich członków
do uczestnictwa w zebraniu.
Na stronie internetowej www.
noweechowarki.pl dostępne są
archiwalne numery NEW oraz
ważniejsze informacje dotyczące Warki lub promowane przez
Towarzystwo Miłośników Miasta
Warki. Z redakcją można się
kontaktować mailowo na adres:
nowe@echowarki.pl

11 grudnia 2013r. nastąpiło
oficjalne otwarcie wyremontowanej ul. Senatorskiej

23 listopada 2013 r w Kościele
p.w. św. Franciszka Ksawerego w
Krasnymstawie, związek małżeński zawarli Jakub Kijuc z Warki i
Małgorzata Pomian z Krasnegostawu. Gosi i Kubie życzymy pomyślności na nowej drodze życia.
26 listopada 2013 r przypadła 158 rocznica śmierci naszego
Wielkiego Wieszcza - (wyrzuconego z lektury szkolnej) Adama
Mickiewicza.
29 listopada 2013r, jak co
roku, odbyła się uroczystość rocz-
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