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POPPS: Mamy nowy Zarząd!
W piątek 10 listopada pełnomocnicy organizacji członkowskich Porozumienia Organizacji Poza-
rządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) spotkali sie na Walnym Zebraniu, które dokonało 
wyboru nowego składu Zarządu Porozumienia na kolejną, dwuletnią kadencję.

Aktyw

Nowy skład Zarządu POPPS przedstawia się następująco:
•	  Agnieszka Ptaszkiewicz – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin IMPULS, gm. Teresin;
•	  Sebastian Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie 

„Przez Sport w Przyszłość”, gm. Miasto Sochaczew;
•	  Łukasz Popowski – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie „Nasz 

Zamek”, gm. Miasto Sochaczew;
•	  Agnieszka Wachnik – Członkini Zarządu, Fundacja Wesoła 

Chata, Kożuszki Parcel, gm. Sochaczew;
•	  Marcin Prengowski – Członek Zarządu, Stowarzyszenie „Nad 

Bzurą”, Plecewice, gm. Brochów.

Ponadto w skład trzyosobowej Komisji Rewizyjnej POPPS, któ-
rej kadencja trwa trzy lata, dołączyła Marta Przygoda-Stelmach, 
reprezentująca Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha”. Wolne 

miejsce w składzie Komisji Rewizyjnej powstało w chwili likwi-
dacji Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Wsi Adamowa Góra”, 
reprezentowanego przez Małgorzatę Hetman.

Nowy Zarząd Porozumienia będzie prowadzić organizację 
przez kolejne dwa lata i realizować jej cele statutowe, wspierając 
sektor pozarządowy i rozwój lokalnych społeczności na terenie po-
wiatu sochaczewskiego.

Walne Zebranie organizacji członkowskich POPPS odbyło się 
w Sali Edukacyjnej Centrum Edukacyjno-Turystycznego Muzeum 
Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, z którego gościnności POPPS 
korzysta już od dłuższego czasu.

POPPS

www.popps.org.pl
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ROZeGR ali całe MiaStO

Stowarzyszenie „Planszówki w So-
chaczewie” – grupa ludzi, skupiona 
wokół wspólnej pasji, postanowiła 

zarazić nią mieszkańców swojego miasta. 
W pewnym momencie zapragnęli wyjść 
poza wąskie grono i pokazać lokalnej spo-
łeczności, że istnieje rozrywka, która uczy, 
bawi i socjalizuje; rozrywka, dzięki której 
rodzice z dziećmi, przyjaciele z przyjaciół-
mi czy wnuczki z dziadkami mogą usiąść 
przy jednym stole i po prostu dobrze się ba-
wić. Założyciele stowarzyszenia Weronika 
Czubak-Wrońska i Krzysztof Wroński po-
stanowili, że trzeba pokazać się światu tro-
chę szerzej i zainteresować swoją działalno-
ścią lokalną społeczność. Udało się – dzięki 
wsparciu w ramach programu „Działaj 
Lokalnie X” przede wszystkim powiększyli 
swoją kolekcję i asortyment. Wsparcie oka-
zało się na tyle pomocne, że zakupione gry 
bardzo przypadły do gustu uczestnikom. 
Coniedzielne spotkania, które w ramach 
projektu odbywały się w jednej z sal Cen-
trum Edukacyjno-Turystycznego Muzeum 
Kolei Wąskotorowej, z tygodnia na tydzień 
przyciągały coraz większe grono, nie tylko 
osób zainteresowanych grami planszowy-
mi, ale również tych ciekawskich, poszuku-
jących informacji czym są nowoczesne gry 
planszowe. Są świadomi tego, że ich „edu-
kacja planszówkowa” stanęła na dobrze 
wszystkim znanym Monopolu czy Chińczy-
ku, więc warto ją poszerzyć

Rozrywka i nauka

I to był właśnie jeden z głównych celów 
projektu: pokazanie mieszkańcom Socha-
czewa, że gry planszowe to nie tylko rzuca-

nie kostką i poruszanie się wokół planszy. 
„U nas każdy znajdzie coś dla siebie – mówi 
Krzysztof. – Pragniemy, aby mieszkańcy 
Sochaczewa poznali lepiej nowoczesne gry 
planszowe, aby zobaczyli, że planszówki 
potrafią rozwijać wyobraźnię, uczą liczyć, 
wymuszają nierzadko wykorzystanie lo-
gicznego myślenia, a czasami nawet poma-
gają doskonalić umiejętności manualne”.

Weronika i Krzysztof zadbali o prawi-
dłową promocję swoich spotkań. O ich pro-
jekcie można było usłyszeć w lokalnej stacji 
radiowej czy przeczytać w miejscowej pra-
sie. Nie zapomnieli też o tzw. „marketin-
gu szeptanym” – wszystkich sympatyków 
swojego projektu prosili o wspominanie 
rodzinie czy znajomym o swoim pomyśle. 
I opłaciło się – z tygodnia na tydzień na ich 
spotkania przychodziło coraz więcej osób, 
a pustych stolików było coraz mniej. „By-
liśmy mega zaskoczeni – wspomina Wero-
nika. – W pewnym momencie okazało się, 
że na nasze spotkania przychodzą «stali 
bywalcy», znalazło się kilka rodzin, które 
odwiedzały nas regularnie”. Kolekcja na-
dal rosła. Dzięki zaangażowaniu członków 
stowarzyszenia o działalności „Planszówek 
w Sochaczewie” dowiedziały się ogólnopol-
skie wydawnictwa. Dzięki temu, członko-
wie stowarzyszenia, jak i osoby, które przy-
chodziły na spotkania, miały okazje zagrać 
w najnowsze tytuły najbardziej znanych 
wydawnictw w Polsce.

Walka z telewizją

Nieodpłatne, niedzielne spotkania przy 
grach planszowych w pewnym momencie 
stały się pewną alternatywą dla niedzielne-

go popołudnia przed telewizorem. „Śmie-
jemy się – dodaje Weronika – że stanęliśmy 
do nierównej walki z telewizorem i tę walkę 
w pewnym momencie zaczęliśmy wygry-
wać”. Na spotkaniach zaczęły pokazywać 
się nowe twarze, dzieci z rodzicami, dziad-
kowie z wnukami czy paczki przyjaciół. 
Każdy znalazł coś dla siebie i każdy mógł 
zawsze liczyć na wsparcie czy wyjaśnienie 
zasad gry. Nikt nie pozostawał sam so-
bie, każdy kto zadał pytanie, natychmiast 
otrzymywał odpowiedź. Miałeś czy miałaś 
ulubioną grę w domu i nie było z kim grać? 
To nie problem. Na każdym spotkaniu cze-
kały osoby, które z wielką chęcią spróbowa-
łyby swoich sił w jakimś nowym, niezna-
nym im tytule.

To nie koniec

Choć projekt stowarzyszenia „Plan-
szówki w Sochaczewie” w ramach progra-
mu „Działaj Lokalnie X” dobiega końca, 
to pomysłodawcy projektu zarzekają, że 
nie będą składać broni. Wręcz przeciwnie 
– pracują nad nowym projektem i szyku-
ją ciekawe niespodzianki. „Już na wiosnę 
planujemy coś wielkiego – mówią Weroni-
ka i Krzysztof jednym głosem. – Wszelkie 
informacje dotyczące naszej działalności 
można znaleźć na naszym profilu FB. Rów-
nież tam można się z nami skontaktować 
w razie jakichkolwiek pytań” – dodaje na 
końcu Krzysztof.

Krzysztof Wroński 
fot. Małgorzata Kazur

 planszowkiwsochaczewie/
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Festiwal Powideł to jedno z wielu działań, jakie realizuje od lat Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej. 

Powidlany Zakątek

Miejsce, w którym zorganizowana została już po raz drugi tego rodzaju impre-
za, wielokrotnie gromadziło rzesze widzów, zainteresowanych tematyką osadnictwa 
olenderskiego. Odbywały się wykłady, wystawy, pokazy, spotkania z rzemieślnikami 
reprezentującymi ginące zawody. Właściciele gospodarstwa agroturystycznego „Pod 
Jastrzębcem” z pasją godną podziwu prowadzą działania edukacyjne wśród mieszkań-
ców, wykorzystując do tego bazę lokalową, nazwaną „Powidlany Zakątek”. Można tutaj 
zobaczyć dawne urządzenia do produkcji powideł, w tym miedziany kocioł, prasę do 
wyciskania soku z buraków, jak również maszyny i urządzenia gospodarskie używane 
przed dziesiątkami lat na wsi. Minister Rolnictwa wpisał powidła olenderskie na Listę 
Produktów Tradycyjnych, a wyrób zwyciężył w konkursie Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Nasze Kulinarne Dziedzictwo.

Wiklina i cepy

Imprezę otworzył Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej An-
drzej Ciołkowski, zapraszając wszystkich do korzystania z przygotowanych atrakcji 
festiwalowych. Życzenia i list gratulacyjny od Wójta Gminy Iłów odczytał sekretarz 
gminy Przemysław Nowacki.

Sobotnia impreza plenerowa miała charakter edukacyjny, integracyjny i rozrywko-
wy. Młodzież uczestniczyła w warsztatach stolarskich przygotowanych przez warsztat 
„Olender” Państwa Magdaleny i Jarosława Kaczan z Woli Ładowskiej. Pokazy wypla-
tania płotu z gałęzi łozinowych przygotowane zostały przez pracownię „Żywe płoty” 
Michała Jakubowskiego z Plecewic.  Swoje umiejętności zaprezentował również 91-let-
ni rzemieślnik – Pan Jan Kordalewski, który pokazał jak można wypleść koszyki z 
wikliny. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy udostępnione przez Muzeum 
Mazowieckie w Płocku: „Osadnictwo Olenderskie na Mazowszu” i „Ludzie Wisły”,  
a także prezentacja eksponatów „Zaczęło się od sierpa”, w tym pokaz młócenia cepami.

Potęga tradycji

Dla wszystkich uczestników przygotowano oprócz tradycyjnej grochówki, bigosu, 
pierogów również oryginalne menu: sytochę, siuforek, siake fusier. Nie zabrakło ciasta 
drożdżowego, pieczywa orkiszowego, serów, soku z owoców, czy cydru. Na stoiskach 
można było nabyć miód z pobliskiej pasieki oraz powidła z buraków cukrowych. Jed-
nym słowem jadła i napitku było co niemiara. Przygrywały dwa zespoły, mające w 
swym repertuarze muzykę ludową: „Zawołany Skład Weselny – kapela Niwińskich” 
oraz zespół ludowy „Grzybowianki”. Przy ich muzyce nie zabrakło chętnych do tańca.

II Festiwal Powideł Olenderskich zrealizowano przy finansowym wsparciu Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Magia olenderskich powi-
deł” oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego – afi-
liowanego ośrodka Programu „Działaj Lokalnie” i Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności w ramach projektu „Potęga tradycji”. Organizatorzy dziękują donatorom  
i partnerom, a także wolontariuszom w tym Pani Sołtys z Przejmy Agnieszce Zając.

Wanda Dragan 
fot. Małgorzata Kazur

FeStiwal POwideł
W piękną, słoneczną sobotę 16 września odbył się w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Ja-
strzębcem” we wsi Przejma gmina Iłów II Olenderfest – Festiwal Powideł Olenderskich. Organiza-
torem tej plenerowej imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej.
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3277Porozumienie Organizacji Pozarzą-
dowych Powiatu Sochaczewskiego 
uzyskało status organizacji pożyt-

ku publicznego pod koniec 2016 r. Wiedzie-
liśmy, że możliwość zbierania 1% podatku 
dochodowego będzie wielkim wsparciem 
dla prowadzonego przez nas od dwóch lat 
programu „Działaj Lokalnie”, w którym 
przekazujemy środki finansowe na cieka-
we działania organizacji pozarządowych  
i aktywnych mieszkańców z terenu powia-
tu sochaczewskiego (www.popps.org.pl/
dzialaja-lokalnie-ze-wsparciem).

Osobom, które zdecydowały się przeka-
zać nam swój 1% podatku możemy zagwa-
rantować, że środki te w całości zostaną 
wydatkowane lokalnie, będą pożytkiem 
dla mieszkańców Sochaczewa i gmin z 
terenu naszego powiatu. W tym roku ze 
środków tych wsparte zostały następujące 
organizacje i grupy:

•	 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zie-
mi Iłowskiej na realizację projektu „Potęga 
Tradycji” www.popps.org.pl/ 

ilow-olenderskim-klimacie
,

•	 Stowarzyszenie Planszówki w Socha-
czewie na realizację projektu „Organi-
zacja cyklicznych spotkań planszówko-
wych w Sochaczewie” www.popps.org.pl/ 

planszowkowe-szalenstwo-sochaczewie,
•	 Stowarzyszenie ,,Kajakowcy Sochacze-
wa” na realizację projektu „Bzura naszym 
skarbem – edukacja i integracja nad rzeką”,
•	 Grupa Nieformalna Klub Seniora z Ryb-
na na realizację projektu „Odkrywanie nie-
znanych”,
•	 Grupa Nieformalna Szkolni Liderzy z 
Teresina na realizację projektu „Zawodow-
cy na start!”,
•	 Grupa Nieformalna „Rodzice swoim 
dzieciom” z Erminowa na realizację pro-
jektu „Jesienne plenery malarskie”,

•	 Nieformalna Grupa „Mokosz” z Tere-
sina na realizację projektu „Jak żyli nasi 
przodkowie 1000 lat temu – warsztat le-
pienia z gliny przedmiotów codziennego 
użytku”.

Jesteśmy przekonani, że przekazane 
nam środki z 1% zostaną wykorzystane 
zgodnie z intencją osób, które zdecydowa-
ły się nas wesprzeć. Liczymy, że w latach 
kolejnych zaufa nam jeszcze więcej osób, 
zainspirowanych pozytywnymi efektami 
dotowanych przez nas przedsięwzięć lokal-
nych stowarzyszeń i grup obywatelskich.

Zachęcamy do przekazywania nam 
swojego 1% podatku. Być może wróci on 
do Państwa w postaci ciekawych imprez, 
szerszej oferty kulturalnej i sportowej, 
możliwości kreatywnego spędzania wolne-
go czasu.

POPPS

W ramach drugiej edycji konkursu „Działaj Lokalnie” Te-
resińska Grupa Nieformalna „Mokosz” zrealizowała pro-
jekt: Jak żyli nasi przodkowie 1000 lat temu – lepienie z 

gliny przedmiotów użytkowych. Ten cykl warsztatów odbył się we 
wrześniu i październiku w świetlicy parafialnej.

Głównym celem zajęć było ciekawe i kreatywne spędzenie przez 
dzieci i ich opiekunów wolnego czasu, przybliżenie uczestnikom 
realiów życia przodków i uświadomienie im jak wiedza o tym do 
dzisiaj wpływa na codzienne życie, kulturę, historię, sztukę czy eko-
logię. Uczestnicy mieli okazję poznać historię ceramiki użytkowej –
jak ją tworzono i do czego wykorzystywano. Doskonalili się również 
w manualnej pracy z gliną i technikami, które umożliwiły powsta-
nie pięknych naczyń użytkowych.

Frekwencja na warsztatach przeszła najśmielsze oczekiwania or-
ganizatorów. Fantastyczna atmosfera i dobra zabawa przyczyniły się 
do powstania wielu ciekawych prac na wysokim poziomie, których 
efekty można było podziwiać na wystawie podsumowującej projekt. 

Warsztaty udało się zorganizować w ramach Programu Działaj 
Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii W Polsce oraz Porozumienie 
Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Grupa Nieformalna „Mokosz”

TeresinieWarszTaTy WW

Dziękujemy za  
jeden procent

Serdeczne dziękujemy wszyst-
kim osobom, które przekazały 
na rzecz POPPS-u 1% podatku 
dochodowego za 2016 rok. Uda-
ło nam się zebrać kwotę 3 277 zł. 1%
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W czasie Jarmarku swoją działalność 
prezentowało kilkanaście fundacji, stowa-
rzyszeń i grup nieformalnych. Można było 
spotkać stowarzyszenia: „Nad Bzurą”, Nasz 
Zamek, Na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłow-
skiej, Impuls, Kajakowców Sochaczewa, 
Przez Sport w Przyszłość, Konfraternię 
św. Rocha; fundacje: Amigo, Wesołą Cha-
tę, Autonomię; grupę nieformalną Rodzice 
Swoim Dzieciom z Erminowa. Jak zawsze 
była to okazja to zaprezentowania swoich 
osiągnięć i planów, ale przede wszystkim 
do rozmów – zarówno z mieszkańcami, jak 
i między poszczególnymi organizacjami, 
które nie zawsze mają czas i okazje do bez-
pośredniej wymiany doświadczeń. Stowa-
rzyszenia zapraszały też na organizowane 
przez siebie wydarzenia.

Ciekawą formę aktywności uczestnikom 
jarmarku zaproponowało Stowarzyszenie 

„Nad Bzurą”. Na mapie powiatu każdy 
chętny mógł oznaczyć miejsce, które jego 
zdaniem ma potencjał turystyczny lub hi-
storyczny. Większość wskazywała najbar-
dziej znane obiekty ziemi sochaczewskiej, 
jak zamek czy cmentarze, ale pojawiały się 
też nieznane szerzej uroczyska czy miejsca 
pamięci. Jak mówi Marcin Prengowski ze 
stowarzyszenia, na podstawie tej zabawy 
zostanie sporządzony raport, który po-
zwoli na jeszcze szersze rozpropagowanie 
potencjału turystycznego powiatu. Szeroko 
prezentowały też swoją działalność naj-
młodsze stowarzyszenia, jak Konfraternia 
Świętego Rocha i Kajakowcy Sochaczewa – 
oba powstałe w tym roku.

Jarmark to impreza kameralna, bez 
spektakularnych pokazów, za to mają-
ca niepowtarzalną atmosferę – rozmowy 
toczą się powoli, wszyscy wystawcy ser-

wują jabłka i słodycze, można zająć dzieci 
animacjami, porozmawiać z lokalnymi 
pasjonatami historii. Zawsze przy takich 
okazjach rodzą się nowe pomysły. W tym 
roku, na zaproszenie POPPS, w Jarmar-
ku wzięła udział Sylwia Kubina-Mykytyn, 
której fundacja zajmuje się rozwiązaniami 
informatycznymi dla stowarzyszeń. Jak po-
wiedziała, organizacje często mają problem 
z promocją swoich działań i korzystaniem z 
tanich rozwiązań informatycznych, jednak 
nie dotyczy to powiatu sochaczewskiego – 
informację o jarmarku znalazła właśnie w 
internecie. 

Organizatorzy dziękują za wsparcie 
partnerom i patronom medialnym: Mu-
zeum Kolei Wąskotorowej, MOSiR, firmie 
Mars, Echu Powiatu i Radiu Sochaczew. 

Izabela Goryniak 
fot. Małgorzata Kazur

Udany JaRMaRk
Po raz czwarty Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) zor-
ganizowało Jarmark.

Jarmark odbył się na placu Kościuszki w niedzielę 24 września. Dopisali 
wystawcy i pogoda, bo mimo niepomyślnych prognoz wyszło słońce, co 
skłoniło więcej osób do udziału w imprezie.
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W sobotę, 21 października br., 
mimo pochmurnej pogody i pa- 
dającego deszczu, razem z nie-

liczną, a jakże odważną grupą dzieci, 
zrealizowano zaplanowane na ten dzień 
sprzątanie koryta rzeki Bzury i jej brzegów.  
O godz. 10 został podstawiony kontener na 
śmieci z firmy „Zebra”. Ustawiono go przy 
brzegu rzeki w rejonie toru motocrosso-
wego, gdzie grupa dzieci, wspólnie z „ka-
jakowcami”, prowadziła akcję sprzątania 
terenu rzeki pod hasłem Bzura naszym 
skarbem. Wszyscy uczestnicy, po otrzy-
maniu niezbędnych rękawic i worków na 
śmieci, zabrali się do heroicznej pracy zbie-
rania śmieci wzdłuż brzegów rzeki, które 
niestety, ale systematycznie są zostawiane 
przez tzw. miłośników spędzania wolnego 
czasu na łonie natury.

Dzieci okazały się niezwykle mocno 
zaangażowane w całą akcję i szybko zapeł-
niały worki pozostawionymi najczęściej na 

brzegu szklanymi butelkami, które licznie 
zalegały w trawie i były mało widoczne. 
Wszystkie dzieci miały również niepowta-
rzalną okazję popływać kajakiem i sprzątać 
strefę przybrzeżną rzeki z jego pokładu. To, 
co zostało zebrane przez dzieci oraz „ka-
jakowców”, przerosło najśmielsze oczeki-
wania. Wśród licznych szklanych butelek, 
wszelkiego rodzaju torebek plastykowych, 
można było znaleźć opony samochodowe, 
zderzaki, szyby, stare telewizory, ubrania, 
obudowę pralki automatycznej, watę bu-
dowlaną, a nawet lodówkę i wiele innych 
rzeczy, wyrzucanych w rejon rzeki i pływa-
jących w jej wodach.

Po skończonej ciężkiej pracy, przy roz-
palonym ognisku można było się ogrzać, 
wysuszyć mokre ubrania i posilić pieczo-
nymi kiełbaskami. Nie obyło się bez miłego 
akcentu, którym były słodkie upominki 
zasponsorowane przez firmę „Mars”, wrę-
czone wszystkim uczestnikom.

Cała akcja sprzątania odbyła się w ra-
mach projektu Bzura naszym skarbem, 
dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie 
,,Kajakowcy Sochaczewa” środków finan-
sowych z Ośrodka Działaj Lokalnie Po-
rozumienia Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Sochaczewskiego, realizującego 
program ,,Działaj Lokalnie” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności oraz Akade-
mii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Korzystając z okazji, organizatorzy tej 
niecodziennej akcji chcieli podziękować 
wszystkim za uczestnictwo w sprzątaniu 
terenów rzeki Bzury, a w szczególności 
dzieciom za ich niesamowite zaangażo-
wanie i pracowitość, co wzbudziło wśród 
dorosłych uczestników podziw, zarazem 
wielki szacunek. Rodziców dzieci przepra-
szamy i prosimy, by się nie złościli na swoje 
pociechy, że powróciły z tej akcji w lekko 
pobrudzonych ubraniach.

Mariusz Bajurski

to nie śmietnisko

„Kajakowcy Sochaczewa” po raz kolejny pokazali, że jak się chce, to można.

Bzura

ZawiSZa cZaRny w SOchacZewie
19 sierpnia Stowarzyszenie „Nasz Zamek” po raz siódmy zorganizowało piknik Zawisza Czarny 
nad Bzurą – Sochaczewskie Spotkania z Historią.

Mimo już tradycyjnie niesprzyjającej aury wielu socha-
czewian przybyło na zamek przywitać najsłynniejsze-
go rycerza polskiego średniowiecza. Poprzez tworze-

nie wartościowych atrakcji wokół pozostałości sochaczewskiej 
warowni organizator starał się jak co roku popularyzować histo-
rię Sochaczewa, a jednocześnie wzbogacać ofertę „Szlaku Książąt 
Mazowieckich”. Przypomnijmy, że dzięki imprezie od 2011 r. uda-
je się kultywować wydarzenie z 15 lipca 1414 r., kiedy to w Socha-
czewie Zawisza Czarny z Garbowa wypowiedział w imieniu króla 
Polski wojnę Zakonowi Krzyżackiemu. Konflikt ten z czasem zy-
skał miano „Wojny Głodowej”. 

Zwyczajowo w programie imprezy pojawiło się kilka nowości. 
Dzięki współpracy z Danielem Sukniewiczem, pomysłodawcą 
„Szlaku Książąt Mazowieckich”, o 16.45 na dziedzińcu socha-
czewskiej warowni, po raz pierwszy pojawił się książę mazowiecki 
Siemowit IV wraz z księżną Aleksandrą. Książęca para na swym 

Fot. Maryla Markowska-Bajurska
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dworze podejmowała słynnego Zawiszę. 
Dzięki ciekawie zaaranżowanym dialogom 
zebrani mogli dowiedzieć się nieco więcej 
o politycznym tle „Wojny Głodowej” oraz 
wzajemnych relacjach Księstwa Mazowiec-
kiego z Królestwem Polskim i Zakonem 
Krzyżackim. Fabuła naturalnie wprowa-
dziła zebranych w turniej rycerski na cześć 
czcigodnego Zawiszy, zaaranżowany przez 
Bractwo Rycerskie Smocza Kompania.

Zamkowe atrakcje

Podczas przerwy od walk turniejowych 
w zamkowej fosie można było wziąć udział 
w grach i zabawach plebejskich. Mimo 
deszczu o nagrody walczyła rekordowa 
liczba uczestników.

Niezwykle istotne okazały się stałe 
punkty programu „Zawiszy”, zaaranżo-
wane w godzinach 16.30-19.30. Podobnie 
jak w roku ubiegłym, część z nich wpro-
wadzono w zamkowe izby i pokoje, tak 
aby w trakcie imprezy cały zabytek tętnił 
życiem. W dawnej klatce schodowej zamku 
prezentowało się rycerstwo, w skarbczyku 
posłuchać można było opowieści o uzbro-
jeniu i zwyczajach w średniowieczu, zaś 
w izbie stołowej zjeść pyszną grochówkę, 
czy pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem, 
a także skorzystać z atrakcji dla najmłod-
szych oferowanych przez animatorów z 
McDonald’s Wójtówka. W dwóch poko-
jach południowego skrzydła zamku swe 
umiejętności prezentowali historyczni 
rzemieślnicy: kaletnik, odlewnik, tokarz, 
a także po raz pierwszy skryba rekon-
struujący średniowieczne skryptorium i 
prowadzący warsztaty kaligrafii. W sieni 
wschodniego skrzydła warowni już trady-

cyjnie można było wziąć udział w warszta-
tach garncarskich, zaaranżowanych przez 
Pracownię Sztuk Wszelakich „Pod Zło-
tym Jamnikiem”. Dodatkowo w pozosta-
łościach wieży kaplicznej Stowarzyszenie 
Planszówki w Sochaczewie zorganizowało 
turniej w grę „Carcassonne”. W rejonie 
dawnej zamkowej bramy swój namiot wraz 
z materiałami promocyjnymi rozlokowa-
ło Stowarzyszenie „Nasz Zamek”. Tutaj 
po raz pierwszy można było wybić sobie 
pamiątkową monetę. Nowa atrakcja cie-
szyła się bardzo dużym zainteresowaniem 
uczestników pikniku. Poprzez prezentację 
własnych publikacji stoisko Stowarzyszenia 
ponownie wzbogacał znany sochaczewski 
historyk Bogusław Kwiatkowski.

Ze stoiska również początek swój bra-
ła Mobilna Gra dla najmłodszych: „Szlak 
Rycerski – Śladami Młodego Zawiszy”. Po 
pokonaniu wszystkich konkurencji uczest-
nicy Gry otrzymywali dyplom oraz nagro-
dę książkową. Obok namiotu Stowarzysze-
nia znajdowało się również stoisko Szlaku 
Książąt Mazowieckich, na którym promo-
wano atrakcje turystyczne województwa 
mazowieckiego. Dodatkowo w zamkowej 
fosie odbywały się warsztaty łucznicze, zor-
ganizowane przez Gimnazjum nr 2 w So-
chaczewie, zaś pod Wzgórzem Zamkowym 
chętni mogli skorzystać z przejażdżek kon-
nych przygotowanych przez Stajnię Daisy.

Kuglarska parada

Po rozstrzygnięciu pojedynków turnie-
jowych między rycerstwem mazowieckim, 
a małopolskim uczestnicy pikniku wraz z 
Zawiszą udali się korowodem na Plac Ko-
ściuszki. Pochód o charakterze średnio-

Przedsięwzięcie jest współfinanso-
wane ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego.
Zadanie dofinansowane w otwartym 
konkursie ofert dotyczącym realiza-
cji zadań publicznych Gminy Miasto 
Sochaczew z zakresu „Programu 
współpracy Miasta Sochaczewa  
z organizacjami pozarządowymi”.

Partnerzy:

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego; Urząd Miejski 
w Sochaczewie; Gimnazjum nr 2 w 
Sochaczewie; Stacja Muzeum So-
chaczew; Szlak Książąt Mazowiec-
kich; Smocza Kompania; Wesoła 
Kompania; L’ombelico Del Mondo; 
Stowarzyszenie Planszówki w So-
chaczewie; Stajnia Daisy – Klub 
Jeździecki; Pracownia Sztuk Wsze-
lakich „Pod Złotym Jamnikiem”; Bo-
gusław Kwiatkowski.

Sponsorzy:

Restauracja McDonald’s – Wójtów-
ka; Fast Service Group Sp. z o. o.; Ki-
len – Jan Kowalski; Tęczowy Ogród 
– Gospodarstwo Sadownicze Wa-
silewscy; Hurtownia Wędlin Sala-
mi; Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Rzeźnik; P. P. H. U. Żywe Płoty; Pie-
karnia 1919 s.c. Kaczmarek; Restau-
racja Zakątek.

Patronat medialny:

Radio Sochaczew; Echo Powiatu; e-
Sochaczew.pl; Ziemia Sochaczew-
ska.

wiecznej parady kuglarskiej odbywał się 
przy akompaniamencie sochaczewskie-
go zespołu bębniarskiego L’ombelico Del 
Mondo. Około 20.00 na Placu Kościuszki, 
podobnie jak 603 lata temu, Zawisza Czarny 
z Garbowa wypowiedział wojnę Zakonowi 
Krzyżackiemu. Po powrocie na zamek, od-
była się grupowa potyczka rycerska w bla-
sku pochodni, po której można było sobie 
usmażyć na ognisku kiełbaskę, jednocze-
śnie słuchając „Opowieści zamkowych”.

Tak zakończyła się siódma edycja Zawi-
szy. Mimo, iż aura ponownie nas nie roz-
pieszczała, frekwencję uznać należy za bar-
dzo zadowalającą. To dla nas największa 
nagroda za podjęty wysiłek! Mamy nadzie-
ję, że uda nam się kontynuować imprezę  
w przyszłym roku.

Łukasz Popowski 
fot. Małgorzata Kazur
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Grupa Teatralna Klubu Seniora „Teatr Radosnej Jesieni” – dzięki środkom finansowym uzyskanym 
z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie”, przygotowała dwa wyda-
rzenia artystyczne.

teatR R adOSneJ JeSieni

Spektakl teatralny Bal-
lada sąsiedzka oparty 
był na tekstach Alek-

sandra Fredry i Teresy Zda-
nowicz, zaś scenka rodza-
jowa U lekarza autorstwa 
Teresy Zdanowicz – człon-
kini Klubu Seniora „Rado-
sna Jesień” i jednocześnie 
jednej z aktorek teatru. W 
ramach projektu udało się 
zaprezentować przedsta-
wienia pięciokrotnie. Pierwszy raz już w 
czerwcu, podczas spotkania integracyjne-
go seniorów w Julinku. Następnie we wrze-
śniu, po przerwie wakacyjnej, dla seniorów 
z Klubu Seniora „Radosna Jesień” w Teresi-
nie.  W październiku odbyła się w Teresiń-
skim Ośrodku Kultury oficjalna premiera 
dla rodzin i mieszkańców gminy Teresin 
oraz dwa przedstawienia dla pensjonariu-
szy Ośrodka Pomocy Społecznej w Socha-
czewie i przedstawienie podczas imprezy 
Hubertus Gminy Teresin w Pawłowicach.

W naszych spektaklach wzięło udział 
już ponad 500 osób. Każdy występ połączo-
ny był z dyskusją z widzami, dzięki czemu 
mogliśmy opowiedzieć o naszej działalno-
ści i zachęcić innych do podobnych działań 
artystycznych, ale także poznać osoby z in-
nych miejscowości. Realizacja naszego pro-
jektu była okazją do nawiązania nowych 

znajomości, które na pewno zaprocentu-
ją kolejnymi spotkaniami w przyszłości. 
Dzięki temu, że mogliśmy zaprezentować 
się widzom z naszej miejscowości, nastą-
piła prawdziwa integracja międzypoko-
leniowa – z naszymi wnukami, dziećmi, 
sąsiadami, przyjaciółmi.  Każdy spektakl 
spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem 
gości i był dla nas niezwykłym przeżyciem. 
Podczas rozmów często dowiadywaliśmy 
się, że nasze spektakle dają dużo uśmie-
chu i radości. Staliśmy się przykładem na 
to, że pewne rzeczy można zacząć robić w 
każdym wieku. Zaczęliśmy być inaczej po-
strzegani przez naszych najbliższych, po-
znali nasze nowe umiejętności i zobaczyli 
nas w innych rolach niż tych, które dotych-
czas wypełnialiśmy. Ponadto, korzystając 
z tekstów Aleksandra Fredry, mieliśmy 
okazję zapoznać widzów z klasyczną twór-

czością, przypomnieć im zna-
ne wiersze i zaznajomić z tymi 
mniej znanymi. Okazuje się, że 
nasza interpretacja Fredry była 
trafionym sposobem na przed-
stawienie znanego autora w 
nieco innym świetle. Jesteśmy 
zaskoczeni tak gwałtownym 
rozprzestrzenianiem się infor-
macji o naszej pracy i naszymi 
sukcesami. Cieszymy się, że 
nasze działania stały się popu-

larne w gminie i okolicy. Warto zaznaczyć, 
że będziemy je kontynuować. Mieliśmy już 
okazję zagrać dla podopiecznych warsztatu 
integracji sensorycznej z Sochaczewa, je-
steśmy też zaproszeni na kolejne występy. 
Zaczynamy realizację kolejnego przedsię-
wzięcia, skierowanego do najmłodszych. 
Chcemy, by nasza praca jak najdłużej cie-
szyła wszystkich tych, którzy będą mieli 
ochotę nas oglądać. Liczymy, że przy okazji 
będziemy nadal się doskonalić, świetnie się 
bawić i przekazywać wartościowe treści.

Realizator projektu: Grupa Teatralna 
Klubu Seniora. Wnioskodawca: Stowarzy-
szenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Te-
resin IMPULS.

Katarzyna Rozpędowska 
fot. Izabela Andryszczyk /  

Agnieszka Ptaszkiewicz
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wZięli MaRyJę dO dOMU

W turnusie wzięło udział 17 rodzin 
z Polski, Niemiec, Szwecji i Bia-
łorusi. Ich tematyka nawiązy-

wała do 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej 
oraz do hasła Weź Maryję do domu.

Dni odpustu

Przez pierwsze dwa dni rodziny sko-
rzystały z niepokalanowskich odpustów.  
14 sierpnia, w uroczystość św. Maksymi-
liana, uczestniczyły w nabożeństwie Tran-
situs, upamiętniającym ostatnie chwile 
życia Ojca Maksymiliana i jego męczeńską 
śmierć w obozie Auschwitz. W bazylice, 
po wysłuchaniu „Testamentu” św. Maksy-
miliana i ucałowaniu jego relikwii, została 
sprawowana Eucharystia z zawierzeniem 
Niepokalanemu Sercu Maryi rodzin. Kaza-
nie w tym dniu wygłosił ks. Piotr Pawlukie-
wicz – znany duszpasterz rodzin. Nawiązał 
on m.in. do postaci św. Józefa, który zawsze 
z troską i miłością odnosił się do swej mał-
żonki. Kaznodzieja mówił o konfliktach 
w rodzinie i sposobach ich rozwiązywa-
nia. Po Eucharystii można było wysłuchać 
świadectwa państwa Tomasza i Małgorzaty 
Terlikowskich. Na swoim przykładzie opo-

wiadali o trudnościach, których doświad-
czali w pierwszych latach małżeństwa,  
a także o dzieciach jako darze od Boga.

W dniu „Odpustu Wniebowzięcia” ro-
dzice z dziećmi przeżyli Mszę świętą od-
pustową, sprawowaną przy ołtarzu polo-
wym za bazyliką. Ks. bp Stefan Regmunt 
– biskup senior diecezji legnickiej, w ka-
zaniu zwrócił uwagę, że poprzez kroczenie 
przez życie z Matką Bożą, św. Maksymilian 
ratował człowieka przed zagubieniem.

W godzinach popołudniowych uczest-
nicy rekolekcji wysłuchali Panny Micha-
lak z USA, która opowiedziała o swojej 
drodze ze św. Maksymilianem. „Jestem od 
30 lat żoną i matką 16 dzieci, sześć swoich  
i dziesięcioro z adopcji. Mamy dzieci z Etio-
pii, Polski i Kazachstanu. Wszystkie adop-
towane dzieci mają zespół Downa” – tak 
przedstawiła się prelegentka. W prostych 
słowach nawiązała ona do „duchowości 
Fiat”, czyli całkowitego zawierzenia Matce 
Bożej wszystkich i wszystkiego.

Warsztaty o rodzinie

W środę, 16 sierpnia, od samego rana 
dzieci mogły realizować swoje zdolności 

w Olimpiadzie „na Maksa”, zaś dorośli wy-
słuchali konferencji o. Ignacego Kosmany – 
franciszkanina, wieloletniego duszpasterza 
rodzin. Wykładowca zadał kilka podsta-
wowych pytań: o sposoby rozwiązywania 
konfliktów, o wzajemne przebaczanie, o 
małżeńskiej służbie, o świętość rodziny itp. 
Zaznaczył, że święte rodziny nie są wol-
ne od konfliktów i różnych doświadczeń. 
Święta Rodzina z Nazaretu nie była wolna 
od prześladowania, od pogrzebu, ciężkiej 
pracy czy choroby – zaznaczył prelegent.

Po południu rodziny wzięły udział w 
całonocnym czuwaniu modlitewnym w in-
tencji o nawrócenie nieprzyjaciół Kościo-
ła. Wcześniej jednak wysłuchali prelekcji 
o. prof. UKSW Grzegorza M. Bartosika 
– dyrektora instytutu „Kolbianum”, który 
przedstawił związki Rycerstwa Niepokala-
nej z objawieniami fatimskimi. W drugiej 
części prelekcji o. Profesor mówił o aktu-
alności Rycerstwa w świetle nauczania pa-
pieża Franciszka. Konferencja ta wzbudziła 
wiele pytań, m.in. o upadku Związku Ra-
dzieckiego czy też o wypełnienie prośby 
dotyczącej oddania świata Niepokalanej.

W czwartek, 17 sierpnia, rodziny wzięły 
udział w spotkaniu warsztatowym z psy-

Maryjne Rekolekcje dla Rodzin, zorganizowane przez Fundację Niepokalanej, odbyły się w Ośrod-
ku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku 14-19 sierpnia 2017 r.
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POwRót dO tR adycJi
W ramach odpustu św. Rocha nasza organizacja zaprezentowała się na placu przed kościołem.

P o raz pierwszy od XIX w. w parafii 
Brochów odbyło się święto Bractwa 
św. Rocha, które w 2016 r. zostało 

reaktywowane jako Stowarzyszenie „Kon-
fraternia św. Rocha”. W ramach odpustu 
nasza organizacja zaprezentowała się na 
placu przed kościołem. Parafianie mogli 
zapoznać się z dotychczasową działal-
nością Konfraterni oraz z jej planami na 
przyszłość. Dodatkowo, dla dzieci i mło-
dzieży zorganizowano konkurs plastyczny 
na wizerunek św. Rocha. Inspiracji można 
było szukać m.in. na obrazkach z wize-
runkiem Świętego, które specjalnie na tę 
okazję ufundował ks. Proboszcz. Wszyscy 
odwiedzający nasze stoisko mogli również 
obejrzeć kronikę stowarzyszenia, którą 
prowadzimy zgodnie z tradycją zapocząt-
kowaną przez naszych przodków. Na każ-
dego parafianina czekał dodatkowo słodki 
poczęstunek.

Kulminacyjnym punktem obchodów 
święta Konfraterni było ślubowanie na 
Mszy Świętej o godz. 12. Członkowie sto-
warzyszenia, w obecności ks. proboszcza 
Pawła Olszewskiego, duchowieństwa de-
kanatu sochaczewskiego oraz zgromadzo-

nych parafian, złożyli przysięgę, którą w 
XIX w. ułożyli założyciele Bractwa św. Ro-
cha:

Ja N., obierając sobie Ciebie Rochu Świę-
ty za szczególnego Patrona i łaskawego Po-
średnika, przed Bogiem przyrzekam, idąc za 
przykładem Twoim, Boga nade wszystko, a 
bliźniego również, jak mnie samego kochać 
i onego w  miarę  możliwości  i  sił  moich  w  
czasie  nieszczęśliwych  przygód  i  chorób  
pocieszać i wspierać stanowię. Nadto przy-
rzekam nie tylko sam Imię Twoje uwielbiać, 
ale innych przykładem moim do tego zachę-
cać. Nie dopuszczę, by ktoś z podwładnych 
i domowników moich, honorowi Twemu 
mógł w czem uwłaczać lub też życie niezgod-
nie z prawem Boga spędzać. Wyjednaj tyl-
ko pośrednictwem Twoim potrzebne mi od 
Boga łaski, abym w postanowieniach moich 
był stały i zasłużył sobie na Twoją opiekę, 
tak w życiu, jak przy śmierci mojej, a nade 
wszystko mógł Cię ujrzeć łaskawym Pośred-
nikiem przed stolicą Najwyższego Sędziego 
Boga mojego. Amen.

Powrót do tradycji dziewiętnastowiecz-
nej przysięgi jest bezpośrednim nawiąza-
niem do działań naszych ojców i dziadów 

oraz swoistym oddaniem hołdu dla ich 
działalności.

Stowarzyszenie „Konfraternia św. Ro-
cha” pragnie serdecznie podziękować ks. 
proboszczowi Pawłowi Olszewskiemu za 
wszelką pomoc okazaną przy organizacji 
naszego święta, a w szczególności za udo-
stępnienie placu obok tzw. organistówki 
oraz czas poświęcony na przygotowanie 
ceremonii ślubowania. Szczególne wy-
razy podziękowania należą się również 
Agnieszce Ptaszkiewicz z Porozumienia 
Organizacji Pozarządowych Powiatu So-
chaczewskiego za udostępnienie namio-
tu oraz Małgorzacie Kazur za wykonanie 
przepięknych zdjęć w trakcie Mszy świętej. 
Na koniec pragniemy również serdecznie 
podziękować wszystkim mieszkańcom 
gminy Brochów za obecność z nami w tym 
szczególnym dniu, wszystkie rozmowy,  
w których nie brakowało słów wsparcia.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy już 
za rok na kolejny odpust św. Rocha razem  
z naszą organizacją.

dr Marta Przygoda-Stelmach 
fot. Małgorzata Kazur

cholog Katarzyną Straburzyńską z Warsza-
wy. Mówiła ona o potrzebie przebaczania  
i budowania relacji oraz o akceptacji siebie. 
Wieczorem małżonkowie odnowili swoje 
przyrzeczenia małżeńskie, a po nich urzą-
dzili sobie radosne „wesele” przy ognisku.

Goście i świadkowie

W piątek – ostatni pełny dzień rekolek-
cji, gościem był inż. Antoni Zięba z Krako-
wa – znany w Polsce i Zagranicą obrońca 
nienarodzonych. W konferencji mówił o 
potrzebie wspólnej pracy nad uświada-

mianiem ludzi o godności życia ludzkiego 
od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jego 
prelekcja wzbudziła w słuchaczach wiele 
pytań, zwłaszcza że w dzisiejszych czasach 
bardzo dużo robi się, by ratować zagrożone 
życia, jednak czasami ma się wrażenie, że 
środowiska pro life są podzielone.

Ostatnim świadectwem podzieliła się 
rycerka Zofia Mrozowska z Warszawy, któ-
ra została cudownie uzdrowiona z ostrego 
nowotworu i innych chorób. Opowiadała 
o swoim doświadczeniu w chorobie oraz 
o uleczeniu zarówno tym fizycznym, jak  
i duchowym.

Przez poszczególne dni podczas homilii 
o. Piotr M. Lenart – duchowy opiekun re-
kolekcji, mówił o potrzebie życia w rodzi-
nie, jako tej specjalnej cząstce społecznej, w 
której panuje miłość, zaufanie i życzliwość.

O. Piotr przypominał też, czym jest Ry-
cerstwo Niepokalanej i ukazywał, jak moż-
na praktycznie w rodzinie realizować ideał 
rycerskiej służby. Na zakończenie rekolek-
cji do grona rycerzy Niepokalanej zostało 
przyjętych 6 rodzin oraz kilkunastu gierm-
ków z najmłodszych uczestników.

Fundacja Niepokalanej
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Zagrali dla Sylwestra Rozdżestwieńskiego

W sobotę, 21 października br., w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Te-
resinie rozegrany został II Memoriał Sylwestra Rozdżestwieńskiego w Badmintona. 
Turniej ten wpisany był do rankingu Polskich Amatorów Badmintona. 

Z awody były poświęcone pamięci znanego komentatora i dzien-
nikarza sportowego – Sylwestra Rozdżestwieńskiego, dla któ-
rego sport to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja, która 

wypełniała całego jego życie, aż do końca. Organizatorem memoriału 
było sochaczewskie Stowarzyszenie „Przez sport w przyszłość”. Tur-
niej rozgrywany był w dziewięciu kategoriach, na siedmiu kortach,  
a zawody trwały przez cały dzień. Na starcie stanęło 75 zawodników 
z całej Polski, m.in. z Bydgoszczy, Góry k. Rawicza, Łodzi, Ozorkowa, 
Pabianic, Płocka, Pruszkowa, Radomia, Skierniewic, Solca Kujawskie-
go, Warszawy, Włocławka, Zabrza, Ząbek oraz liczna grupa osób z po-
wiatu sochaczewskiego. 

„W sobotę na kortach spędziliśmy dwanaście godzin – mówi Se-
bastian Wiśniewski ze Stowarzyszenia „Przez sport w Przyszłość”. 
– Rozegrano 210 meczów. Spośród wszystkich zawodników rozloso-
wanych zostało 50 nagród rzeczowych, w tym dobrej klasy rakieta do 
badmintona firmy Victor. Gośćmi honorowymi turnieju był syn pana 
Sylwestra Tomasz i wnuk Mikołaj, którzy wręczali nagrody najlepszym 
zawodnikom w poszczególnych kategoriach”.

Członkowie Stowarzyszenia przygotowali dla zawodników ciepły 
poczęstunek.

To sportowe wydarzenie wspierał Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz gmina Teresin, 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także Indywidualna Liga Bad-
mintona Powiatu Sochaczewskiego.

Szczególne podziękowania dla Wójta Gminy Teresin Marka Ole-
chowskiego i Dyrektora GOSiR w Teresinie Krzysztofa Walencika oraz 
dla członków Stowarzyszenia „Przez Sport w Przyszłość”, m.in. Karoli-
nie Sałacińskiej, Wioletcie Wójtowicz, Natalii Wiśniewskiej, Dariuszo-
wi Cierebiejowi, Piotrowi Kotlarskiemu, Rafałowi Tomaszkiewiczowi, 
Michałowi Adamkiewiczowi oraz Piotra Cierebieja za włożoną pracę 
przy organizacji turnieju.

Ola Kotlarska

Dziękujemy również naszym sponsorom, bez 
których ciężko by było zorganizować tę imprezę: 
Victor Polska – Cezary Gutowski; KM Logisty-
ka – Kamila i Maciej Wiśniewscy; Aiki Design 
– Piotr Kotlarski; Mars Polska; Tęczowy Ogród – 
Przemysław Wasilewski; Dzik Bus – Kamil Win-
nicki; Logistor – Damian Bielaszewski; Xtreme 
Fitness Sochaczew; Ubezpieczenia – Anna Ro-
bak-Szczepanik; Polska Sieć Handlowa Lewiatan; 
Voke sp. z o.o.; Skrzynia Car – Rafał Skrzynecki; 
Bakoma; Sferis.pl. 

Patronat medialny objęli:
e-sochaczew.pl; Echo Powiatu; Radio Socha-

czew; Ziemia Sochaczewska; Express Sochaczew-
ski; sochaczew24.info.

Sebastian Wiśniewski

Mariusz Beta
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www.pswp.e-sochaczew.pl

Wyniki

Konrad Tomasik

Singiel mężczyzn Open kat. A

Robert Borszcz – Zabrze
Dawid Maron – Ząbki
Łukasz Rustecki – Warszawa

Singiel mężczyzn Open kat. B

Marek Stećko – Góra k. Rawicza
Ireneusz Stacewicz – Warszawa
Wojciech Strzelecki – Warszawa

Singiel mężczyzn Open kat. C

Tomasz Suwała – Radom
Mikołaj Świderski – Dąb Mały
Piotr Kotlarski – Sochaczew

Singiel mężczyzn 45+

Marek Stećko – Góra k. Rawicza
Krzysztof Drobnik – Łódź
Grzegorz Jankowski – Włocławek

Singiel mężczyzn 50+ 

Dariusz Marchel – Łódź
Wojciecha Bogołębski – Bobrowiec
Jerzy Łazęcki – Warszawa

Singiel kobiet

Monika Sell – Solec Kujawski
Kasia Krysiak – Komorów
Magdalena Soczyńska – Łódź

Debel mężczyzn

Kasper Gutowski i Karol Leszczyk  
– Warszawa

Dariusz Cierebiej i Rafał 
Tomaszkiewicz – Sochaczew

Robert Borszcz i Wojciech Strzelecki 
– Zabrze i Warszawa

Debel kobiet

Aleksandra Bielewska i Gabriela 
Zielińska – Warszawa

Monika Sell i Katarzyna Wieluńska  
– Solec Kujawski

Agnieszka Trzeciak – Justyna 
Zacharska – Warszawa

Mixt

Gabriela Zielińska i Karol Leszczyk  
– Warszawa

Justyna Pietrzak i Michał Komo- 
rowski – Milanówek i Mogielnica

Aleksandra Bielska i Kasper  
Gutowski – Warszawa
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W pierwszym odcinku pojedzie-
my zabytkową sochaczewską 
kolejką wąskotorową, przy 

okazji odkrywając historię kolejnictwa na 
ziemi sochaczewskiej. W drugim poszuka-
my związków Sochaczewa z Fryderykiem 
Chopinem, dowiemy się gdzie koncertował, 
odwiedzimy dom jego urodzenia i miejsce 
chrztu. W trzecim zwiedzimy ruiny zamku 
książąt mazowieckich, poznamy jego prze-
szłość i teraźniejszość spotykając postaci 
z dawnego średniowiecza. Jeśli tylko po-
święcimy kilka minut dostaniemy bardzo 
łatwostrawną porcję informacji o walorach 
kulturalno-turystyczno-rekreacyjnych zie-
mi sochaczewskiej z elementami historii 
regionu. O czym mowa? O zrealizowanym 
z pomysłu Marcina Prengowskiego nowym 
projekcie Stowarzyszenia „Nad Bzurą” na-
zwanym Kanał Historia.

Jak mówi pomysłodawca i autor scena-
riuszy do kolejnych odsłon Kanału Histo-
ria istotą kanału jest promocja Sochaczewa 
i ziemi sochaczewskiej, wynikająca z wiary 
w ich potencjał turystyczny, co budować 
ma tożsamość Sochaczewian i zachęcić do 

kanał „historia” – obejrzyj koniecznie
Filmy można znaleźć na Kanale Historia na YouTube wpisując hasło „kanał historia Sochaczew”.

odwiedzenia miejsc, o których mowa w fil-
mikach. Ideę tę podjęło Miasto Sochaczew 
dofinansowując przedsięwzięcie.

Efekty wielogodzinnej pracy zespołu 
Kanału Historia oglądać możemy na stro-
nie internetowej i Facebooku „Nad Bzurą”, 
na YouTube, portalu e-Sochaczew.pl oraz 
stronie Urzędu Miasta Sochaczew.

Filmiki są bardzo atrakcyjnie w odbio-
rze: nie przegadane, w dobrych propor-
cjach tekstu do obrazu, zrobione techniką 
podpatrzoną w telewizyjnych programach 
turystyczno-krajoznawczych. Do tego opa-
trzone ciekawym komentarzem – posiada-
jący doświadczenie dziennikarskie, mają-
cy dobry zmysł obserwacji, a nadto pasję 
historyka, etnografa i turysty Prengowski 
wie, co mówi i umie opowiadać.

Kanał Historia zbiera dobre recenzje. Za 
odcinki zrobione ze smakiem i polotem, 
ciekawe ujęcia, sprawnie prowadzone wąt-
ki. Z pewnością związanych z „Nad Bzurą” 
cieszy choćby wypowiedź byłego wicebur-
mistrza Sochaczewa, Jerzego Żelichowskie-
go opublikowana na e-Sochaczew.pl – Nie 
wątpię, że dzięki takim społecznikom so-

chaczewskie NGOsy są wielkim skarbem 
dla lokalnej społeczności. Gratuluję po-
mysłu na promocję Sochaczewa i okolic. 
– Dotychczas to chyba najbardziej udany 
pomysł na reklamę Sochaczewa i okolic. 
Każdy z odcinków obejrzało kilka tysięcy 
osób (łącznie, stan na 7 listopada br., już 
ponad 20 tys.; pierwszy odcinek pierwszego 
dnia – ponad 4,5 tys.), nierzadko wzboga-
cając swoją wiedzę o miejscu pochodzenia 
czy życia, mając odtąd asa w rękawie – z ła-
twością mogąc serwować ciekawostki przy 
okazji wizyt rodziny czy znajomych (pozy-
cja obowiązkowa, by zabłysnąć w towarzy-
stwie).

Trzy odcinki Kanału Historia nazwać 
można pilotażowymi. Kanał ma szansę 
stać się cyklem, o ile znajdą się środki na 
jego kontynuację. Pomóc w tym mogą oglą-
dający – polubiwszy filmiki na Facebooku, 
komentując np. na YouTube czy przeka-
zując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia 
„Nad Bzurą”.

Justyna Marciniak 
Fot. Krzysztof Lewandowski /  

kadry z filmów
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Projekt „Raczkujący Artysta” – za-
jęcia dla dzieci 0-3 lat – cieszył 
się bardzo dużym powodzeniem, 

został zrealizowany w okresie wakacyj-
nym. Były to wesołe, twórcze zajęcia dla 
najmłodszych odkrywców świata. Pozna-
waliśmy kolory, dźwięki, różne faktury,  
a wszystko dzięki kreatywnym pomysłom 
m.in. ścieżce sensorycznej, malowaniu rę-
koma farbami, słuchaniu muzyki i czyta-
niu tematycznych utworów.

Drugą częścią projektu w edycji jesien-
nej są zajęcia „Raczkujący Sportowiec” – 
tym razem dbamy o kondycję maluchów  
i ich rodziców. W czasie zajęć pojawiły się 
elementy sportowe, które wszystkim spra-
wiają dużo radości.

Projekt został dofinansowany przez 
Urząd Miasta Sochaczew, Sochaczewski 
Budżet Obywatelski 2017.

„Klub Wesoła Chata”

Celem projektu jest stworzenie stacjo-
narnego klubu dla rodzin – miejsca, w 
którym oprócz organizacji czasu dla ro-
dzin będzie odbywała się integracja lokal-
nej społeczności. Klub powstaje obecnie 
w Feliksowie w siedzibie Klubu Sportowe-
go „Piast” Feliksów. Dzięki otrzymane-
mu grantowi udało się zakupić niezbędne 
sprzęty do prowadzenia warsztatów i zajęć.

Dotacja przyznana na ten cel w ramach 
konkursu Tesco „Decydujesz – Pomaga-
my”, jest dla nas szczególnie ważna, ponie-
waż komisją konkursową była społeczność 
lokalna, która poprzez głosowanie wy-
bierała projekt do zrealizowania. Pomysł 
fundacji na „Klub Wesoła Chata” otrzymał 

To był wyjątkowy rok dla nas, ponieważ pierwszy raz projekty składałyśmy jako zarejestrowana 
fundacja – Fundacja „Wesoła Chata”. Dzięki przyznanym dotacjom udało się zrealizować nasze 
pomysły i wzbogacić ofertę wydarzeń dla rodzin z dziećmi w mieście i gminie Sochaczew.

dObRy StaRt

bardzo dużą liczbę głosów, za które ser-
decznie dziękujemy.

Stawiamy na rozwój

Po raz drugi wzięłyśmy udział w kon-
kursie FIO Mazowsze Lokalnie. Tym razem 
zainwestowałyśmy w rozwój fundacji, pro-
mocję i zakup niezbędnego sprzętu, m.in. 
do pracy administracyjnej. Wynik konkur-
su FIO Mazowsze Lokalnie dla młodych 
organizacji bardzo pozytywnie nas zasko-
czył. Otrzymałyśmy maksymalną liczbę  
punktów, tym samym pierwsze miejsce w 
województwie mazowieckim i całą kwotę 
dotacji, o którą wnioskowałyśmy.

Dziergająca drużyna

To wyjątkowa inicjatywa fundacji, która 
jest kontynuacją działań rozpoczętych w 
ramach dotacji Działaj Lokalnie przyzna-

nej w 2016 r. Drużyna skupia osoby wy-
jątkowe, kreatywne i twórcze. Wszystkie 
osoby, które dziergają z „Wesołą Chatą”, 
robią to charytatywnie. Poświęcając swój 
czas i talent na rzecz osób potrzebujących. 
Dzieła wydziergane, uszyte można spotkać 
na wielu aukcjach i akcjach.

Pikniki, festyny i inne akcje

Oprócz realizacji projektów i autorskich 
pomysłów Fundacji „Wesoła Chata”, jeste-
śmy wszędzie, gdzie możemy sprawić kre-
atywną radość. Bierzemy udział w pikni-
kach, festynach i wszystkich akcjach, które 
są bliskie naszym ideałom. Jeżeli chcesz z 
nami współpracować zapraszamy do kon-
taktu wesola.chata@o2.pl.

Rok 2017 minął nam szybko i inten-
sywnie. Dziękujemy wszystkim, którzy nas 
wspierali, popierali i brali udział w naszych 
projektach.

Fundacja Wesoła Chata 
fot. Karolina Wasilewska
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Festiwal Powideł, str. 4 
fot. Małgorzata Kazur

Festiwal Powideł, str. 4 
fot. Małgorzata Kazur

Zawisza Czarny w Sochaczewie, str. 7 
fot. Małgorzata Kazur

Zawisza Czarny w Sochaczewie, str. 7 
fot. Małgorzata Kazur

RozeGrali całe miasto, str. 3 
fot. Małgorzata Kazur

RozeGrali całe miasto, str. 3 
fot. Małgorzata Kazur

Udany Jarmark, str. 6 
fot. Małgorzata Kazur

Udany Jarmark, str. 6 
fot. Małgorzata KazurWzięli Maryję do domu, str. 10Wzięli Maryję do domu, str. 10


