
 
 

Zapraszamy do udziału w projektach i działaniach zaplanowanych w najbliższych miesiącach 
(plan działań może ulec zmianie) 

 

Dzień Godz. Projekt Opis Udział 

LUTY 

1-22 10:00-16:00 

 

Wystawa prac konkursu plastycznego „Powstaniec Styczniowy” 
 
Z okazji 150-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w szkołach podstawowych i 
gimnazjalnych gminy Warka zorganizowany został konkurs plastyczny pt. „Powstaniec 
Styczniowy”. 

Organizator 

1-22 10:00-16:00 

 

Wystawa „Nasi Potrafią” 
„Niezły aparat” - fotografia Paweł BIBA Binkiewicz 
 
W piwnicach Dworku prezentowane są zdjęcia kolejnego lokalnego artysty. Tym razem  
znany głównie z muzycznych pasji - finalista programu X-Factor, który kocha również 
fotografię. Zobacz ponad dwadzieścia zdjęć – „Irlandia”, Konie” i „Mustang”. 

Organizator 

1 piątek 10:00-14:00 

 

Zima w Dworku 
 
Zajęcia dla dzieci spędzające ferie w Warce. Plan na www.dworek.warka.pl 

Organizator 

4 poniedziałek 10:00-14:00 

 

Zima w Dworku 
 
Zajęcia dla dzieci spędzające ferie w Warce. Plan na www.dworek.warka.pl 

Organizator 



5 wtorek 10:00-14:00 

 

Zima w Dworku 
 
Zajęcia dla dzieci spędzające ferie w Warce. Plan na www.dworek.warka.pl 

Organizator 

6 środa 10:00-14:00 

 

Zima w Dworku 
 
Zajęcia dla dzieci spędzające ferie w Warce. Plan na www.dworek.warka.pl 

Organizator 

7 czwartek 10:00-14:00 

 

Zima w Dworku 
 
Zajęcia dla dzieci spędzające ferie w Warce. Plan na www.dworek.warka.pl 

Organizator 

8 piątek 10:00-14:00 

 

Zima w Dworku 
 
Zajęcia dla dzieci spędzające ferie w Warce. Plan na www.dworek.warka.pl 

Organizator 

11 poniedziałek  

 

Konkurs plastyczny „Legendy Ziemi Wareckiej” 
 
Rozpoczęcie konkursu organizowanego wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Warce. 
Zakończenie konkursu w marcu 2013. 

Współorganizator 

14 czwartek 17:30-19:00 

 

„Do zakochania jeden krok… - Niezbadane przyczyny i przedziwne skutki miłosnych 
uniesień” –  Maja ANDRUNIK  
 
Mówić będziemy o zjawisku, które jest tematem wszystkich (lub prawie wszystkich) 
wierszy, opowieści i piosenek, ale … wciąż nie do końca zrozumianym. Skąd się nam to 
bierze? Rujnuje cały nasz świat, zaburza rozsądek i … jesteśmy szczęśliwi! Co Natura 
miała na myśli zsyłając na nas tę dziwną przypadłość? 

Organizator 



19 wtorek 18:00-19:00 

 

Spektakl dla dzieci i rodziców „Bajek krótkich kilka z udziałem księżniczek i wilka”  
 
Przedstawienie w wykonaniu rodziców dzieci ze szkoły we Wrociszewie 
Sala OSP Warka / wstęp wolny 

Partner 

21 czwartek 9:00-23:00 

 

Kino ORANGE w Warce 
 
Sala projekcyjna - OSP ul. Farna 2 
Bilety na seanse 3D – 15zł normalny / 13 zł grupowy (min. 15 osób) 
Bilety na seanse 2D – 12zł normalny / 10 zł grupowy 
 
9:00 – Dino mama (3D / dubbing) – dla przedszkoli i szkół 
10:40 – Hobbit: Niezwykła podróż (3D / dubbing) – dla szkół 
13:40 – Tajemnica Westerplatte (2D) – dla szkół 
15:40 – Hobbit: Niezwykła podróż (3D / dubbing) – pokaz otwarty 
18:40 – Tajemnica Westerplatte (2D) – pokaz otwarty 
20:45 – Drogówka (2D) – pokaz otwarty 

Współorganizator 

21 czwartek 11:30-18:00 

 

„Bezpieczeństwo młodzieży” – Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 
Cykl 4 spotkań dla młodzieży ze szkół gminy Warka (11:30 i 13:00), dla pedagogów 
(15:00) i dla rodziców (16:45) poświęconych szeroko rozumianej przemocy wśród 
młodzieży. 

Współorganizator 

21 czwartek 17:30-19:00 

 

„Świadomy wybór życiowej drogi – od mięsożerstwa do weganizmu” –  Anna 
MAKOWSKA  
 
Wegetarianizm i weganizm to sposoby na życie, które zyskują coraz powszechniejszą 
akceptację także i w naszym społeczeństwie – są już wyspecjalizowane sklepy i 
restauracje. Jednak nie tylko o kuchnię i stół tu chodzi – wegetarianizm to przede 
wszystkim inne pojmowanie miejsca człowieka w świecie. 

Organizator 



22 piątek 11:00 

 

Konkurs Wiedzy „Nasza Historia” z okazji 150-tej rocznicy Powstania Styczniowego 
 
Finał konkursu międzyszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi. W 
bezpośredniej rywalizacji zmierzą się drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i szkoły 
gimnazjalne. Tematyka – Powstanie Styczniowe i walki oddziału płk Władysława 
Kononowicza. 

Współorganizator 

22 piątek 20:00 

 

Spotkanie Muzyczne „Dworek z Piosenką” – Tomek Wachnowski & Bogdan Sabała 
 
Pierwsze z cyklu spotkań z poezją śpiewana i piosenką autorską. Cykl rozpocznie koncert 
Tomka Wachnowskiego promującego swoją najnowszą płytę. Na gitarze solowej 
wystąpi Bogdan Sabała.  

Organizator 

23 sobota 17:00-19:00 

 

Wielka Gala Muzyczna z okazji 150-tej rocznicy Powstania Styczniowego 
 
W hali CeSiR wystąpi ze specjalnie przygotowanym programem artystycznym 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. 

Współorganizator 

26 wtorek 15:00-18:00 

 

Szkolenie dla młodzieży w wieku 15-28 lat z zakresu europejskiego Programu 
„Młodzież w działaniu” – prowadzący przedstawią możliwości ubiegania się przez 
młodzież o dotacje na działania na rzecz środowiska lokalnego. 

Organizator 

27 środa 16:00-18:00 

 

8 Konkurs Wokalny „mini Warka Music Show” 
 
Konkurs, którego celem jest promocja osób uzdolnionych wokalnie oraz stworzenie 
przestrzeni do prezentacji muzycznych. Uczestnicy – dzieci i młodzież od przedszkola po 
szkołę średnią prezentować będą dowolny repertuar wokalny. 

Organizator 



28 czwartek 17:30-19:00 

 

„Prehistoryczne skarby sztuki ukryte w jaskiniach” –  Monika Agnieszka KLIMOWICZ  
 
Zapraszamy na wycieczkę w głąb pradawnych jaskiń, gdzie pierwotni ludzie odprawiali 
swoje tajemnicze obrzędy. Ozdobili te miejsca przepięknymi rysunkami, które stanowią 
wzór i inspirację nawet dla współczesnych artystów. Przyjrzymy się im z bliska. 

Organizator 

 
 
 
Ponadto zapraszamy na codzienne zajęcia dla dzieci i młodzieży: 
 

- PIANINO – wtorek i czwartek (instruktor - Ryszard Kupidura) 
- GITARA – piątek i sobota (instruktor – Andrzej Wartyni) 
- TEATR MŁODZIEŻOWY (Grupa Teatralna PRETEKST) – wtorek (instruktor – Anna Łoboda) 
- TEATRZYK DZIECIĘCY (Teatrzyk nieDUŻY) – środa (instruktor – Anna Owczarczyk) 
- SZACHY – czwartek (instruktor – Adam Lasota) 
- MODERATO 

 

Zapraszamy do udziału w propozycjach Domu Kultury „Dworek na Długiej” 


