
 
 

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

 

Dzień Godz. Projekt Opis Udział 

WRZESIEŃ 

1 poniedziałek 15.00 

 

 
75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej  

1 września 1939 roku rozpoczęła się najtragiczniejsza w dziejach ludzkości wojna, w której wzięło udział 61 
państw, poległo ponad 50 milionów osób, w tym ok. 6 milionów Polaków. 
1 września 2014 r. w Warce będą miały miejsce uroczyste obchody  75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 
oraz 70. rocznicy walk powietrznych nad Warką stoczonych 23 sierpnia 1944 roku przez polskie lotnictwo z 
niemiecką Luftwaffe. Z uwagi na okrągłą rocznicę tych pamiętnych wydarzeń oraz fakt uczestnictwa w 
obchodach Wojska Polskiego (1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego) i Miejskiej Orkiestry “Moderato” 
oficjalne uroczystości odbędą się przed pomnikiem bohaterskich lotników polskich walczących na frontach II 
wojny światowej (przy rondzie im. Jana Pawła II). 

Współorganizator 

2-19 Do 16:00 

 

Zapisy na zajęcia artystyczne 
  
Nowy rok szkolny to nowy sezon artystyczny w Dworku na Długiej. Ruszamy z zapisami 
na zajęcia artystyczne: Pianino, Wokal, Gitara, Teatrzyk Dziecięcy, Teatra Młodzieżowy, 
Ceramika, Plastyka, Szachy, Robotyka oraz Nabór do Orkiestry Moderato.  

Organizator 

12 piątek 15:30-20:00 

 

Warsztaty – Tożsamość 
 
Za kogo mnie uważacie? To temat warsztatów rozwojowych, które odbędą się w 
Dworku na Długiej w Warce, a prowadzić je będzie Anna Łoboda – pedagog prowadząca 
szkolenia m.in. z zakresu wykorzystania metody dramy w wychowaniu do wartości. 
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. 

Współorganizator 



13 sobota 9:00-19:30 

 

Warsztaty – Tożsamość 

Za kogo mnie uważacie? To temat warsztatów rozwojowych, które odbędą się w 
Dworku na Długiej w Warce, a prowadzić je będzie Anna Łoboda – pedagog prowadząca 
szkolenia m.in. z zakresu wykorzystania metody dramy w wychowaniu do wartości. 
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. 

Współorganizator 

13 sobota  

 

Konkursowy koncert Moderato w Grodzisku Mazowieckim 
 
Orkiestry MODERATO weźmie udział w konkursie na Najlepszą Orkiestrę Dętą Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim. W ramach konkursu warecka 
grupa muzyków zaprezentuje się przed jury w Grodzisku Mazowieckim. 
 

Partner 

14 niedziela  

 

Koncert Moderato na IV Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach 
W dniach od 12 do 14 września odbędzie się w Puławach IV Festiwal Orkiestr Dętych. 
Wezmą w nim udział 4 orkiestry zagraniczne i aż 11 krajowych. W ostatnim dniu 
festiwalu – 14 września orkiestry zagoszczą w puławskich kościołach uświetniając Msze 
Święte. Ponadto orkiestry będzie można podziwiać w Zwoleniu na Placu 
Kochanowskiego od godz. 14:00. Koncerty zaplanowane są również w Kazimierzu 
Dolnym od godziny 13.00 oraz w Nałęczowie, Zwoleniu, Baranowie, Górze Puławskiej, 
Gołębiu i w Janowcu. 

Partner 

15 poniedziałek 18:00-19:00 

 

Spotkanie organizacyjne – Teatrzyk „nieDUŻY” 
Spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć teatralnych dla Dzieci w Dworku na Długiej.  
Na spotkaniu ma na celu ustalenie najdogodniejszych godzin zajęć. I wyjaśnienia 
wszystkich wątpliwości i pytań.  
Prowadząca zajęcia: Anna Owczarczyk 

Organizator 

17 środa  

 

75. rocznica Napaści Sowieckiej na Polskę  
17 września 1939 roku Armia Czerwona uderzyła na tyły polskich wojsk. ZSRR zajął 
olbrzymie tereny Polski, zaczęły się masowe represje. Polski ambasador dostał notę, że 
„państwo polskie przestało istnieć” – odmówił jej przyjęcia. 

Organizator ? 

17 środa 18:00-19:00 

 

Spotkanie organizacyjne – Wokal 
 
Spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć wokalnych w Dworku na Długiej.  
Na spotkaniu ma na celu ustalenie najdogodniejszych godzin zajęć. I wyjaśnienia 
wszystkich wątpliwości i pytań. 
Prowadząca zajęcia: Beata Górnicka 

Organizator 



18 czwartek 18:00-19:00 

 

Spotkanie organizacyjne – Pianino 
 
Spotkanie organizacyjne dotyczące nauki gry na pianinie w Dworku na Długiej.  
Na spotkaniu ma na celu ustalenie najdogodniejszych godzin zajęć. I wyjaśnienia 
wszystkich wątpliwości i pytań. 
Prowadząca zajęcia: Ryszard Kupidura 

Organizator 

19 piątek 18:00-19:00 

 

Spotkanie organizacyjne – Gitara 
 
Spotkanie organizacyjne dotyczące nauki gry na gitarze w Dworku na Długiej.  
Na spotkaniu ma na celu ustalenie najdogodniejszych godzin zajęć. I wyjaśnienia 
wszystkich wątpliwości i pytań. 
Prowadząca zajęcia: Andrzej Wartyni 

Organizator 

19 piątek 19:00-20:00 

 

Spotkanie organizacyjne dot. Miejskiej Orkiestry MODERATO 
 
Spotkanie organizacyjne dotyczące harmonogramu zajęć w Orkiestrze, wyjazdów na 
festiwale i konkursy.   

Organizator 

21 niedziela  

 

Święto Kultury Regionalnej 
W niedzielę 21 września w Nowej Wsi pod Warką odbędzie się IV Święto Kultury 
Regionalnej. Na scenie wystąpią kapele ludowe, które będą z przytupem zachęcać 
wszystkich do wspólnej folkowej zabawy. 

 

27 piątek  

 

Święto powstania państwa podziemnego 
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego jest świętem państwowym, obchodzonym co 
roku 27 września. Uchwalone zostało 11 września 1998 r. przez Sejm RP. 
Najważniejszym celem AK było prowadzenie walki z Niemcami oraz przygotowywanie 
kadr, a następnie sformowanie jednostek wojskowych w celu jawnego wystąpienia 
przeciw okupantowi w najbardziej sprzyjającym momencie wojny. Tajne struktury 
podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem 
Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie. 

Organizator 

28 Sobota  

 

Koncert Orkiestry Moderato w Otwocku 
O sukcesach wareckiej orkiestry Moderato słychać coraz wyraźniej i w coraz dalszych 
zakątkach Polski. Znakomita jakość występów Moderato sprawiła, że została ona 
zaproszona do Otwocka gdzie uświetni swoim koncertem jedną z uroczystości 
parafialnych w tym mieście 

Partner 



PAŹDZIERNIK 

9 czwartek 17:30 

 

 

Zoolity – minerały przyszłości  

Zmineralizowane szczątki pradawnych zwierząt dziś służą do utrzymania zdrowia ludzi i 

pielęgnacji ogrodu. 

 

Organizator 

10 piątek 19:00 

 

Wystawa Przemysława Tomali – WARCZANIE  

Warczanie 2014 to projekt fotograficzny o zabarwieniu socjologicznym, którego główny 
cel opiera się na przedstawieniu ujętych w kadrze wizerunków mieszkańców Warki. 
Założeniem projektu jest stworzenie swoistego „zapisu socjologicznego”, którego 
wykonanie umożliwią zgromadzone portrety. 

Współorganizator 

10 piątek 9:00-13:00 

 

WARCON – czyli zmasowany atak na młodzieżową popkulturę Warki 

Pierwszy Konwent Fantasy/S-F w Warce. Pierwsza cześć będzie miała charakter 
zamknięty i odbędzie się w Gimnazjum w Warce. Specjalnie przygotowany Games 
Room, w który odbywać się będą turnieje gier planszowych.   

Współorganizator 

11 sobota 11:00-19:00 

 

WARCON – czyli zmasowany atak na młodzieżową popkulturę Warki 

Pierwszy Konwent Fantasy/S-F w Warce. Druga część w formie otwartej dla wszystkich 
chętnych odbędzie się na Hali Gimnastycznej Gimnazjum w Warce.  
Gry planszowe, karcianki, gry bitewne, cosplay, konkursy z nagrodami.  

Współorganizator 



11 sobota 11:00-19:00 

 

Festiwal Szachowy  

Impreza dla wszystkich miłośników szachów i warcabów. Symultana Szachowa, Turniej 
Szachowy z nagrodami. Festiwal odbędzie się na Hali Gimnastycznej Gimnazjum w 
Warce 

Organizator 

13 poniedziałek 10:00 

 

Konkurs Wiedzy – „Nasza Historia”  
Wrociszew – Kardynał Stefan Wyszyński Współorganizator 

16  czwartek 17:30 

 

Niemen na nowo odkrywany (Sławomir DRYGALSKI) 

Kto o nim nie słyszał? Kompozytor, instrumentalista – to o nim wiemy. Są jednak fakty i 
informacje z jego życia, które do tej pory nie ujrzały światła dziennego. Nagrania mało 
znanych utworów i tajemnice życia – czego jeszcze nie wiemy o wielkim polskim 
muzyku? Rąbka tajemnicy uchyli doświadczony redaktor radiowy Sławomir Drygalski. 

Organizator 

17   

 

Wystawa – Prywaciarze 1945-89 r. 

Wystawa przedstawia prawdziwe historie mikro przedsiębiorców oraz prezentuje ludzi 

wielu zawodów, w tym autentycznych rzemieślników. Polaków zawsze 

charakteryzowała przedsiębiorczość, a wielu naszych dziadków i ojców odznaczało się 

inicjatywą i zaradnością. Ich efektem było powstawanie małych, Organizator 

jednoosobowych firm oraz prężnie działających przedsiębiorstw. 

 

Organizator 



19 niedziela 9:00 

 

XIII Bieg Pułaskiego w Warce 

XIII Bieg Pułaskiego odbędzie się 19.10.2014 o godz. 11.45 na rynku w Warce. Dystans 
do pokonania to 10 kilometrów ulicami naszego miasta. Kibice trzykrotnie będą oglądać 
przebiegających zawodników przez rynek. Uczestnicy przebiegną główną aleją przed 
Muzeum Kazimierza Pułaskiego na Winiarach. Najmłodsi biegacze będą mgli 
uczestniczyć w biegach towarzyszących, które odbędą się przed rozpoczęciem biegu 
głównego. 

Partner 

21 wtorek 8:00-22:00 

 

Kino Orange w OSP Warka 

3 najgłośniejsze premiery tego roku, 3 wielkich polskich twórców filmowych, a to 
wszystko i jeszcze więcej w wareckiej OSP. „Miasto 44” Jana Komasy,  „Służby specjalne” 
Patryka Vegi i „Bogowie” Łukasza Palkowskiego – te obrazy zobaczyć będzie można już 
21 października kiedy to po raz pierwszy w tym sezonie Warkę odwiedzi Kino Orange. 
Na najmłodszych widzów czekać będzie natomiast najnowsza bajka”Pudłaki” o chłopcu, 
którego wychowują pudełkowe trole. 

Współorganizator 

23 czwartek 17:30 

 

Uczyć się geografii od ... piratów (dr Wojciech LEWANDOWSKI) 

Autor przedstawi nam karaibskich piratów i korsarzy. Opowie o ich legendarnych 
czynach i bajecznych skarbach. Czy dzisiejsi piraci szukają tego co kilkadziesiąt lat temu? 
Gdzie w dzisiejszych czasach szukać skarbów, jak je znaleźć bez nowoczesnych urządzeń 
nawigujących? Te i wiele innych sekretów piratów zdradzi dr Lewandowski na trzecim w 
tym semestrze wykładzie Wareckiej Akademii Wiedzy. 

Organizator 

24 piątek 19:00 

 

Spotkanie Muzyczne „Dworek z Piosenką” Organizator 



30 czwartek 17:30 

 

Nasza wielka, indyjska przygoda (Jakub STASZELIS, Dmitry OZEROV) 

Dwaj młodzi ludzie opowiadają o swej fascynacji kulturą Indii pięknem ich krajobrazu 
i mądrością mieszkańców. A jest o czym rozmawiać, bo Indie to drugi kraj na świecie po 
Chinach z największą ilością mieszkańców, każdego roku rodzi się tam 30 milinów dzieci. 
Ubóstwo połączone z bogactwem kultury, historii i religii. Mekka wielu podróżników. 
Takiej różnorodności próżno szukać w Europie, a jednak panowie Staszelis i Ozerov na 
jeden wieczór zabiorą nas do kraju tysięcy języków. 

Organizator 

Ponadto zapraszamy na codzienne zajęcia dla dzieci i młodzieży: 
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Zapraszamy do udziału w propozycjach Domu Kultury „Dworek na Długiej” 


