Publikacja jest jednym z elementów realizowanego projektu" Tropami lokalnej historiiw gminie Puszcza Mariańska"

Kalendarz z pracami Rapackiego pod koniec roku

przybywali inni królowie
i książęta. Nie zabrakło walk
powstańczych, działań wojennych (wpobliżu przebiegał
front wojenny) i zaangażowania w nie mieszkańców tych
terenów (np. działalność Batalionu "Dworek"AK).
- Ślady tamtych czasów
odnajdujemy jeszcze dziś
(zespół kościelno-klasztorny
w Puszczy Mariańskiej, pamiątki po wizycie króla Jana
III Sobieskiego, pozostałości
okopów, bunkrów, mogiły
Publikacja to jeden z ele- Eksponaty Izby Historycznej będzie można znaleźć w formie
i tablice pamiątkowe, pomnimeritów projektu mającego multimedialnej w Internecie, na podstronie, jaka zostanie utworzona.
ki), lecz ciągle obserwujemy
na celu popularyzację wiedzy
Poprzez różnorodne,
pielęgnować pamięci o nich - niską świadomość mieszdotyczącej małych ojczyzn.
atrakcyjne działania chcemy mówi Katarzyna Niewczas.
kańców związaną z tematyką
Wjego ramach odbyły się już
Gmina Puszcza Mariańhistorii tego miejsca - dodaje
lekcje historii w Izbie Histo- zachęcić lokalne środowisko
do odkrywania na nowo hi- ska jest miejscem szczęgólKatarzyna Niewczas. Niezwyrycznej oraz Rajd śladami
nym: to właśnie tu spacerokle ważna dla rozwoju gminy
powstania. Co ciekawe, na storii tego miejsca, jakim jest
wały ostatnie tury, tu także była obecność takich postapodstronie internetowej orga- gmina Puszcza Mariańska
nizacji [Turystyczna Puszcza) i okolice.Wobecwydarzeń hi- odnajdujemy kolebkę pierw- ci ze świata kultury, sztuki
utworzona Zostanie zakładka
storycznych na tym terenie,
szego zakonu Marianów,
i nauki jak profesorowie: H.
a także obecności w prze- kanonizowany w 2016 roku
Galle i W. Świętosławski, roz opisem eksponatów jakie
św. o. Stanisław Papczyńdzina Rapackich (w tym najzgromadzone zostały w Izbie szłości znakomitych postaci
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znany z nich malarzPo koniec roku na lokal. nym rynku pojawi się kalendarz z obrazami Józefa
Rapackiego. W tym samym
czasie na miłośników jego
malarstwa czekać będzie
wystawa w Galerii U Nas.
To wspólne działania Stowarzyszenia
Mariański
Ruch .Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych oraz
żyrardowskiego Muzeum
Mazowsza Zachodniego.
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