
 
 

Zapraszamy do udziału w projektach i działaniach zaplanowanych w najbliższych miesiącach 

(plan działań może ulec zmianie) 
 

Dzień Godz. Projekt Opis Udział 

LISTOPAD 

1-2   
III KWESTA NA STARYM WARECKIM 

CMENTARZU 

Społeczny Komitet Obchodów Rocznic Księdza Ciemniewskiego organizuje już trzecią w 
Warce kwestę na rzecz renowacji zabytkowych i zaniedbanych grobów na starym 
wareckim cmentarzu. 

Partner 

3-20   
KONKURS PLASTYCZNY „SZOPKA 

BOŻONARODZENIOWA” 

Trwa przyjmowanie prac w konkursie na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, który ma na celu promocję osób 
uzdolnionych artystycznie. 

Organizator 

3-24   
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY 
Trwają zapisy wolontariuszy wareckiego sztabu 23 finału WOŚP, który zaplanowany jest 
na 11.01.2015 

Organizator 

3 poniedziałek 16:00-18:00 

 

Warsztaty LFS  
 
Warsztaty dla stypendystów Lokalnego Funduszu Stypendialnego WARKA. Młodzież 
będzie robiła ozdoby świąteczne, które będzie można kupić na kiermaszu świątecznym 
15 grudnia w OSP Warka. Całkowity dochód ze sprzedaży ozdób zostanie przekazany na 
Lokalny Fundusz Stypendialny. 
 

Partner 

5 środa 10:00-15:00 

 

Lokalny Konkurs Recytatorski „Wareckie Recytacje” 
 
Piąta edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży z gminy Warka. Tematem 
konkursu listopadowego jest „Wolność, Ojczyzna, Patriotyzm”. 

Organizator 



16:00-18:00 

 

Warsztaty dla stypendystów Lokalnego Funduszu Stypendialnego WARKA. Młodzież 
będzie robiła ozdoby świąteczne, które będzie można kupić na kiermaszu świątecznym 
15 grudnia w OSP Warka. Całkowity dochód ze sprzedaży ozdób zostanie przekazany na 
Lokalny Fundusz Stypendialny. 
 

Partner 

6  17:30:00 

 

WAW 
Jak zostać domową pogodynką? Płk dr Jan Wiktorowski 
Zawodowi meteorolodzy używają do programowania pogody bardzo czułych i 
nowoczesnych urządzeń. Jednak nadciągającą wichurę, falę mrozów czy upałów można 
także przewidzieć na podstawie obserwacji przyrody „gołym okiem” – tak, jak to czynili 
nasi przodkowie 

Organizator 

7  12:00:00 

 

Nowy Pomnik 
W piątek 7 listopada 2014 r. nastąpi oficjalne odsłonięcie pomnika Bohaterskich 
Lotników 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”. Uroczystość rozpocznie się o 
godz. 12.00 na skwerze przy rondzie Braci Lubert w Warce.  

Współorganizator 

8  11:00 – 11:45 

 

Uniwersytet dziecięcy 
Czesz się Jerzy jak należy... 
DUCH Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii prowadzony w Jednostce Kultury Dworek 
na Długiej w Warce to projekt edukacyjny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. 
Celem projektu DUCH jest  przekazywanie w sposób nowoczesny i ciekawy wiedzy z 
zakresu historii Polski i historii świata we wszystkich jej aspektach, a także przekazanie 
najmłodszemu pokoleniu podstaw wiedzy humanistycznej, kształtowanie postaw 
obywatelskich i rozwijanie patriotyzmu młodych ludzi  

Organizator 

11 wtorek 11:00-12:30 

 

 
96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 
 
Uroczysta Msza Św. za Ojczyznę z udziałem Pocztów Sztandarowych w kościele pw. Św. 

Mikołaja Biskupa o godz. 11:00, natomiast o godz. 18.00 odbędzie się koncert 

niepodległościowy w wareckim Centrum Sportu i Rekreacji. Swoim wielkim talentem 

uraczą nas soliści polskiej sceny operowej: Ewelina Hańska, Iwona Kaczmarek, Bogusław 

Morka, Ryszard Morka, Jan zakrzewski. Akompaniować im będą miejska orkiestra 

Moderato oraz zespół muzyczny Allegro, a całość poprowadzi dziennikarz muzyczny 

Współorganizator 



Leszek Bonar.  

14:30-16:30 

 

Święto Niepodległości z orkiestrą MODERATO w Falenicy  
 
Koncert orkiestry MODERATO podczas Święta Niepodległości w Falenicy 

Partner 

13 środa 17:30:00 

 

WAW 
Wyznawców Islamu dzień codzienny 
Islam to „całkowite poddanie się” Bogu. Stąd prawdopodobnie święta księga tej religii – 
KORAN – ma charakter bardziej legislacyjny, niż mistyczny i reguluje każdją, 
najdrobniejszą nawet, czynność dnia codziennego wyznawców. Czy jest tmo możliwe do 
zastosowania w realiach współczesnego świata? 

Organizator 

17 poniedziałek 

9:30-12:00 

 

Liga Szachowa 
Uczniowie szkół podstawowych wezmą udział w drugich rozgrywkach szkolnych ligi 
szachowej w PSP nr 2 w Warce. 

Organizator 

16:00-18:00 

 

Warsztaty rękodzielnicze dla części stypendystów Lokalnego Funduszu Stypendialnego 
 
Stypendyści z dwóch gimnazjów – w Warce i Dębnowoli oraz z wareckiego liceum będą 
przygotowywać ozdoby świąteczne, które zostaną wystawione w kiermaszu 
świątecznym a dochód zasili kolejną edycję funduszu stypendialnego.   

Partner 

19 piątek 16:00-18:00 

 

Warsztaty rękodzielnicze dla części stypendystów Lokalnego Funduszu Stypendialnego 
 
Stypendyści z dwóch gimnazjów – w Warce i Dębnowoli oraz z wareckiego liceum będą 
przygotowywać ozdoby świąteczne, które zostaną wystawione w kiermaszu 
świątecznym a dochód zasili kolejną edycję funduszu stypendialnego.   

Partner 



20 czwartek 17:30:00 

 

WAW 
W szponach społecznych stereotypów 
„Interaktywny wykład, którego celem będzie wyjaśnienie pojęć: genderu i gender 
mainstreamingu – skąd się wzięły, co oznaczają i dlaczego są takie ważne? Omówię je i 
porównam w kontekście różnych kultur...” (J. Sz.-S.) 

Organizator 

21 piątek 

18:00 

 

PERSEFONA 
Darmowy spektakl teatralny w reżyserii Anny Łobody. 
Odbędzie się on w Dworku na Długiej o godz. 18.00.Bezpłatne wejściówki można 
odbierać w Dworku. 

Organizator 

19:00 

 

Dworek z Piosenką 
Koncert Dariusza Rączki w Piwnicy w Dworku na Długiej. Znany warecki muzyk wraz z 
zespołem Fantasmagoria zagra piosenki ze swojego repertuaru kształtującego się przez 
prawie 18 lat. 

Organizator 

22 sobota 11:00:00 

 

Uniwersytet dziecięcy 
Przychodzi baba do lekarza... 
DUCH Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii prowadzony w Jednostce Kultury Dworek 
na Długiej w Warce to projekt edukacyjny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. 
Celem projektu DUCH jest  przekazywanie w sposób nowoczesny i ciekawy wiedzy z 
zakresu historii Polski i historii świata we wszystkich jej aspektach, a także przekazanie 
najmłodszemu pokoleniu podstaw wiedzy humanistycznej, kształtowanie postaw 
obywatelskich i rozwijanie patriotyzmu młodych ludzi  

Organizator 

25 wtorek 16:00-18:00 

 

Warsztaty rękodzielnicze dla części stypendystów Lokalnego Funduszu Stypendialnego 
 
Stypendyści z dwóch gimnazjów – w Warce i Dębnowoli oraz z wareckiego liceum będą 
przygotowywać ozdoby świąteczne, które zostaną wystawione w kiermaszu 
świątecznym a dochód zasili kolejną edycję funduszu stypendialnego.   

Partner 
 



27 czwartek 17:30 

 

WAW 
Archeologiczne ślady dawnych wierzeń słowiańskich 
O wierzeniach ludów zamieszkujących niegdyś nasze ziemie dowiadujemy się ze źródeł 
pisanych – niestety nielicznych i niepewnych, oraz z wykopalisk archeologicznych. 
Najbliżej Warki znajduje się ośrodek kultowy w Otalążce pod Grójcem. 

Organizator 

28 piątek 

12:00 

 

Konkurs plastyczny „Szopki” 
Piątek jest ostatnim dniem przyjmowania prac, do konkursu, którego rozstrzygnięcie 
odbędzie się 14 grudnia 2014 roku podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego. 
 
 

Organizator 

16:00-19:00 

 

182 rocznica „Nocy Listopadowej” i wybuchu Powstania Narodowego  
 
Uroczystość patriotyczna upamiętniająca bohatera Nocy Listopadowej, która 
zapoczątkowała Powstanie Narodowe. Uroczystość rozpocznie Msza Św. za Ojczyznę w 
kościele MB. Szkaplerznej, następnie uczestnicy przejdą w „listopadowym capstrzyku” 
pod pomnik Piotra Wysockiego za „Dworkiem na Długiej” gdzie obędzie się uroczyste 
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. 

Współorganizator 

GRUDZIEŃ 

1 sobota 13:00-14:00 

 

Liga Szachowa 
Uczniowie szkół podstawowych wezmą udział w trzecich rozgrywkach szkolnych ligi 
szachowej w PSP nr 1 w Warce. 

Partner 

 

 

 

wtorek 16:00-18:00 

 

Warsztaty rękodzielnicze dla części stypendystów Lokalnego Funduszu Stypendialnego 
 
Stypendyści z dwóch gimnazjów – w Warce i Dębnowoli oraz z wareckiego liceum będą 
przygotowywać ozdoby świąteczne, które zostaną wystawione w kiermaszu 
świątecznym a dochód zasili kolejną edycję funduszu stypendialnego.   

Partner 



2 

16:00-19:00 

 

Nasza Historia 
Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i 
gimnazjalnych w gminie Warka historii Polski oraz historii lokalnej. Tematem jest życie i 
twórczość Władysława Hańcza. Konkurs odbędzie się w Gimnazjum w Dębnowoli. 

Współorganizator 

3 
środa 18:00-19:00 

 
 
 

WOŚP 
Pierwsze oficjalne spotkanie z wolontariuszami. 

Organizator 

4 
czwartek 17:30-19:00 

 

WAW 
„Oda do radości” czyli geniusz głuchego muzyka. 
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) – to niemiecki kompozytor znany przede 
wszystkim jako twórca „Ody do radości” będącej hymnem Unii Europejskiej oraz „Sonaty 
księżycowej”, a także z tego, że komponował muzykę będąc już całkowicie... głuchym.  

Organizator 

5 
piątek 16:00-18:00 

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
 
W ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Dworek na Długie wspólnie z 
Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. i Szkolnym Kołem Wolontariatu przy Gim. w Warce 
organizuje spotkanie połączone z wykładem na temat: działalności wolontariackiej i jej 
wpływu na rozwój zawodowy i społeczny. Rozdane zostaną też wyróżnienia dla 
najaktywniejszych wolontariuszy.  

Współorganizator 



6 
sobota 14:00-17:00 

 

Robótkowo 
Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się dekorować metodą decopage. Na pierwszym 
spotkaniu w tym sezonie udekorujemy metodą decoupage  drewniane pudełko, które 
dzięki temu, że wewnątrz ma przegródki, będzie można wykorzystać do 

przechowywania biżuterii lub herbaty.Drugim elementem będzie świąteczny 
świecznik. Zapowiadają się pracowite warsztaty i dużo uśmiechu od osób, które być 

może dostaną te cuda jako prezent mikołajkowy. 
Koszt udziału w warsztatach wynosi 20zł. Organizator zapewnia wszelkie materiały.  

Organizator 

10 
wtorek 

16:00-18:00 

 

Warsztaty rękodzielnicze dla części stypendystów Lokalnego Funduszu Stypendialnego 
 
Stypendyści z dwóch gimnazjów – w Warce i Dębnowoli oraz z wareckiego liceum będą 
przygotowywać ozdoby świąteczne, które zostaną wystawione w kiermaszu 
świątecznym a dochód zasili kolejną edycję funduszu stypendialnego.   

Partner 

14:00-17:00 

 

mWMS – Kolędy i pastorałki 
7 Konkurs Wokalny „mini Warka Music Show” 
 
Konkurs, którego celem jest promocja osób uzdolnionych wokalnie oraz stworzenie 
przestrzeni do prezentacji muzycznych tym razem w wersji świątecznej. Uczestnicy – 
dzieci i młodzież od przedszkola po szkołę średnią prezentować będą kolędy i pastorałki. 

Organizator 

11 
piątek 17:30:00 

 

WAW 
Medycyna estetyczna – fakty i mity 
Medycyna estetyczna robi obecnie furorę na całym świecie. Każdy z nas na pewno 
znajduje w swoim wyglądzie coś, co dałoby się... poprawić. Jak to zrobić? O co 
powinniśmy zapytać lekarza zanim zdecydujemy się na taki krok?  

Organizator 

13 sobota 11:00:00 

 

Uniwersytet dziecięcy 
Wsi spokojna, wsi wesoła 
DUCH Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii prowadzony w Jednostce Kultury Dworek 
na Długiej w Warce to projekt edukacyjny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. 
Celem projektu DUCH jest  przekazywanie w sposób nowoczesny i ciekawy wiedzy z 
zakresu historii Polski i historii świata we wszystkich jej aspektach, a także przekazanie 
najmłodszemu pokoleniu podstaw wiedzy humanistycznej, kształtowanie postaw 
obywatelskich i rozwijanie patriotyzmu młodych ludzi  

Organizator 



14 
niedziela 8:00-21:00 

 

Warecki Kiermasz Świąteczny 
 
W Sali OSP przez całą niedzielę będzie można nabyć świąteczne ozdoby wykonane 
własnoręcznie przez dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, seniorów. Uczestnicząc w 
kiermaszu zasilić będzie można lokalne organizacje społeczne i instytucji. Dodatkowo w 
trakcie kiermaszu na scenie odbywać się będą występy świąteczne różnych grup – 
przedszkolaków, stypendystów, wolontariuszy… oraz odbędzie się wręczenie nagród w 
konkursie plastycznym „Szopka Bożonarodzeniowa”. 

Współorganizator 

15 
czwartek 17:30-19:00 

 

Liga Szachowa 
Uczniowie szkół podstawowych wezmą udział w czwartych rozgrywkach szkolnych ligi 
szachowej w PSP n Nowej Wsi. 

Organizator 

31 
środa 23:00 – 01:30 

 

Sylwester na wareckim rynku 

Podobnie jak kilka już lat z rzędu również i w tym roku mieszkańcy Warki będą mogli powitać 
Nowy Rok na wareckim rynku. Na koncert, zabawy i konkursy z nagrodami oraz pokaz sztucznych 
ogni zaprasza Burmistrz Warki wraz z organizatorami. 

Organizator 

 



 

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


