
 
 

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

 

Dzień Godz. Projekt Opis Udział 

KWIECIEŃ 

1 wtorek 16:00-18:00 

 

 
Warsztaty LFS 
 
Stypendyści z dwóch gimnazjów w gminie Warka i Liceum Ogólnokształcącego w 
ramach warsztatów przygotują ozdoby Wielkanocne, które z ostaną przekazane na  
Kiermasz Wielkanocny. Dochód przeznaczony będzie na stypendia w III edycji Programu  
Stypendialnego. 
  

Organizator 

2 środa 16:30-18:30 

 

Warecki Klub Fantastyki i Gier dla młodych 
 
Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu, naszym tematem przewodnim są gry 
planszowe wszelkiego rodzaju i upodobania.  
 

Organizator 

3 czwartek 17.30-19:00 

 

Codzienności Dworku Szlacheckiego z VII/VIII w. (Monika Agnieszka Klimowicz) 
 
Za sprawą czarodziejskiej różdżki przenosimy się w czasie o 200-300 lat wstecz. Jesteśmy 
w dworku szlacheckim gdzieś na Mazowszu. Jak się Państwu tu podoba? 

Organizator 



4 piątek Do 16.00 

 

Ostateczny termin składania prac na konkurs plastyczny „Jan Paweł II - zwykły ,święty 
człowiek” 
 
Konkurs dla dzieci (od przedszkola) i młodzieży (po gimnazjum) organizowany dla 
upamiętnienia osoby papieża-Jana Pawła II w roku jego kanonizacji. Wykonane dowolną 
techniką prace należy składać do 4 kwietnia 2014 w Dworku na Długiej.  
 

Organizator 

5 sobota 10:00-12:00 

 

Robótkowo „Jaja jak malowane - Wielkanocny Decoupage” 
 
Podczas pierwszego spotkania uczestnicy wykonali kurki i koguty w technice decoupage. 
Teraz czas na kolejne wielkanocne ozdoby – będziemy tworzyć pisanki w technice 
crackle jednoskładnikowe. Liczba miejsc jest jednak ograniczona dlatego warto jak 
najszybciej zapisać się dzwoniąc pod nr tel. +48 667-22-70, wysyłając maila na 
adres dworek@dworek.warka.pl lub osobiście odwiedzając „Dworek”. 

Organizator 

7 poniedziałek 13:00- 15:30 

 

 
358. rocznica zwycięskiej bitwy pod Warką 
 
 Dla uczczenia tego pamiętnego wydarzenia w kościele Św. Mikołaja w Warce odbędzie 

się uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandarowych. Następnie, o 14:15 

będzie miało miejsce złożenie kwiatów pod pomnikiem Hetmana Stefana Czarnieckiego, 

a ostatnim punktem programu będzie pokaz multimedialnego komiksu historycznego 

„Bitwa pod Warką w  roku 1656”,  w Sali wareckiej OSP. 

Współorganizator 

10 czwartek 17:30- 19:00 

 

Dlaczego Polska nie została mocarstwem kolonialnym? (dr Remigiusz Matyjas) 
 
A mieliśmy takie plany. Polacy chcieli zasiedlić Madagaskar a także Amerykę 
Południową. W Argentynie się powiodło- do dziś funkcjonują tu polskie miejscowości- 
m.in. te najdawniejsze : Wanda i Jadwiga. 

Organizator 

11 piątek 

9:00-9:40 
10:00-10:40 
11:00-11:40 
12:00-12:40  

Persefona”-  sztuka na motywach scenariusza Marii Schejbal, reżyseria Anna Łoboda 
Pokaz dla uczniów szkół z gminy Warka 
 
Historia sceniczna  skupiona jest na 3 centralnych postaciach kobiecych - Persefonie , 
Demeter i Hekate - trzech wielkich boginiach w mitologii greckiej. Spektakl opowiada o 
tym co każdemu z nas jest bliskie- miłości , tęsknotach , wyborach , życiu. Ujawnia 
odwieczną walkę dobra ze złem. 
 

Organizator 

mailto:dworek@dworek.warka.pl


11 piątek 20:00-24:00 

 

Nocne Granie w Dworku czyli Warecki Klub Fantastyki i Gier dla dojrzałych  
 
Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu, naszym tematem przewodnim obecnie są gry 
planszowe wszelkiego rodzaju i upodobania. Zapraszamy osoby w wieku powyżej 16 lat 
na planszówkowy zawrót głowy.  
 

Organizator 

12 sobota 
17:30 
19:00 

 

 
Persefona”-  sztuka na motywach scenariusza Marii Schejbal, reżyseria Anna Łoboda 
 
Historia sceniczna  skupiona jest na 3 centralnych postaciach kobiecych - Persefonie , 
Demeter i Hekate - trzech wielkich boginiach w mitologii greckiej. Spektakl opowiada o 
tym co każdemu z nas jest bliskie- miłości , tęsknotach , wyborach , życiu. Ujawnia 
odwieczną walkę dobra ze złem. 
 

Organizator 

12 sobota 8:00-15:00 

 

 
Warecki Kiermasz Wielkanocny 
 
Ideą tego wydarzenia jest wsparcie różnych działań społecznych i charytatywnych 
realizowanych przez działające w gminie Warka organizacje pozarządowe, grupy 
nieformalne, kluby, placówki oświatowe. Można będzie to zrobić jednocześnie 
zaopatrując się m.in. w palmy wielkanocne, stroiki, ozdoby, pisanki, karty świąteczne, 
itp. Zapraszamy z tej okazji do budynku OSP w Warce. 
 

Współorganizator 

14 poniedziałek 12:00-15:00 

 

 
Obchody 74. Rocznicy „Zbrodni Katyńskiej” 
 
W ramach uroczystości zaplanowano program poetycko- muzyczny w wykonaniu 
uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
oraz mszę św. w intencji obrońców ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych. 
Następnie o godz. 13.30 nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem 
„Krzyże Katyńskie” na cmentarzu parafialnym i o 14:00 w „Dworku na Długiej”  po 
wystąpieniu burmistrza odbędzie się wręczenie odznaczeń. 
 

Współorganizator 

24 czwartek 17:30-19:00 

 

Beethoven- on i jego muzyka (Karolina Anna Ekes) 
 
Ludwig van Beethoven (1770- 1827)- to niemiecki kompozytor znany przede wszystkim 
jako twórca „Ody do radości” będącej hymnem Unii Europejskiej ora Sonaty 
Księżycowej, a także z tego, że tworzył muzykę będąc całkowicie… głuchy! 

Organizator 



27 niedziela 15.00 

 

 
Uroczysta Msza Kanonizacyjna na Rynku  
 

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


