
 
 

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

 

Dzień Godz. Projekt Opis Udział 

MAJ 

3 sobota 10:30-11:30 

 

Konstytucja 3 Maja 
Msza Święta z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, która odbędzie się o godzinie 
10:30 w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. 

Współorganizator 

7 środa 8:30-21:30 

 

 
Kino Orange 
 
Kino Orange już kilka razy gościło w naszym mieście. Jest ono zawsze wyczekiwane przez 
mieszkańców Warki ponieważ dzięki niemu możemy obejrzeć najnowsze filmowe hity 
nie wyjeżdżając daleko. Dzięki współpracy Kina Orange, Dworku na Długiej i wareckiej 
OSP znowu będziemy mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu. W repertuarze tym razem 
znajdą się: Karol, który został świętym, Noe: wybrany przez Boga, Kamienie na szaniec, 
Niesamowity Spider-Man 2. 
 

Organizator 

9 piątek 19:30-21:30 

 

Wystawa znaczków pocztowych z wizerunkami Świętego Jana Pawła II 
 
Tego dnia będzie można podziwiać znaczki pocztowe z kolekcji pana Andrzeja 
Sobolewskiego, który swoje zbiory uzupełniał przez cały czas trwania pontyfikatu Ojca 
Świętego. W kolekcji znajdują się m.in. znaczki z miejsc, do których podróżował papież, 
te wydane z okazji jego urodzin, czy rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu. 

Organizator 



9 piątek 19:30-21:30 

 

 
Ogłoszenie wyników  konkursu plastycznego „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 zostały ocenione przez trzyosobowe jury w składzie: Bożena Podlasek, 
Ewa Bajoryńska oraz Sławomir Ragan.  
 

Organizator 

9 piątek 19:30-21:30 

 

Spektakl o Świętym Janie Pawle II „Droga do świętości” 
Młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Marciniaka w Warce zaprezentuje 
program artystyczny opracowany pod kierownictwem pani Anny Ambroży połączony z 
projekcją multimedialną i fantastyczną oprawą muzyczną. 

Współorganizator 

9 piątek 20:00-00:00 

 

Klub Fantastyki i Gier  
 
Kolejne spotkanie Klubu przy świetnych planszówkach ZombiCide, Wysokie Napięcie, 
Kolejka i wielu innych. Zapraszamy wszystkich powyżej 16 roku życia. 

Organizator 

10 sobota 
9:00-12:00 

13:00-16:00 

 

 
„I to i owo… robótkowo” 
 
 Jako że decoupage okazuje się bardzo wdzięcznym tematem naszych spotkań 
postanowiliśmy dalej go zgłębiać. Po ostatnich wielkanocnych jajach zdobionych 
metodą crackle jednoskładnikowe i wcześniejszych kogutach wykonywanych metodą 
„serwetkową” przyszedł czas na upiększanie szklanych butelek metodą cieniowania. 
Zdobione w ten sposób szklane przedmioty mogą stanowić świetny element wystroju 
altany ogrodowej lub domu. 

Organizator 

11 niedziela 15:00-18:00 

 

 
Uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodów ratowniczo- gaśniczych dla OSP 
Warka, OSP Branków i OSP Gąski 
 
Uroczystości rozpoczną się na Placu Stefana Czarnieckiego w Warce. W programie 
spotkania jest m.in. przegląd pododdziałów, przekazanie i poświecenie samochodów 
oraz wręczenie odznaczeń dla strażaków. 

Współorganizator 



17 sobota 15:30-18:00 

 

 
Występ reprezentantów gminy Warka podczas festynu z okazji Święta Kwitnącej 
Jabłoni w Grójcu 
 
W sobotę 17 maja o godzinie 15.30 reprezentanci gminy Warka zaprezentują się na 
Grójeckim Placu Wolności. Zobaczyć będzie można popisy wokalno - muzyczne 
połączonych chórów obu parafii wareckich i solistów z ośrodka kultury Dworek na 
Długiej. Wystąpi także znakomita orkiestra dęta Moderato. 

Partner 

21 środa 14:00-17:00 

 

Mini Warka Music Show 
Nadszedł czas na kolejną- 13 już edycję wokalnego konkursu Mini Warka Music Show. 
Mogą wziąć w nim udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół średnich. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 19 maja 2014r. 

Organizator 

23 piątek 17:00 

 

Premiera Spektaklu  pt. „Dziób w Dziób” 
 
Tym razem Teatrzyk nieduży pod kierownictwem Anny Owczarczyk przygotował 
energetyczny spektakl muzyczny, dziejący się w świecie ptaków. 
Autorka Sztuki: Marina Prześluga  
Muzyka: Leszek Owczarczyk 
Scenografia: Sławomir Ragan 

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


