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ZaDziałaj Lokalnie z POPPSem!
ZOSTAW SWÓJ 1% W POWIECIE SOCHACZEWSKIM!

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego serdeczne dziękuje 
wszystkim osobom, które przekazały na rzecz naszej organizacji swój 1% podatku dochodo-
wego za 2020 rok. W kolejnym roku zbierania 1% udało nam się pozyskać kwotę 3002,40 zł.

POPPS uzyskał status organizacji po-
żytku publicznego pod koniec 2016 
roku. Wiedzieliśmy, że możliwość 

zbierania 1% podatku dochodowego bę-
dzie wielkim wsparciem dla prowadzonego 
przez nas od sześciu lat programu „Działaj 
Lokalnie”, w którym przekazujemy środki 
finansowe na ciekawe działania organizacji 
pozarządowych i aktywnych mieszkańców 
z terenu powiatu sochaczewskiego.

Przekazane nam środki w całości zosta-
ły wydatkowane lokalnie, z pożytkiem dla 
mieszkańców Sochaczewa i gmin z terenu 
naszego powiatu. Wsparte zostały projek-
ty realizowane przez organizacje i grupy w 
ramach konkursu „Działaj Lokalnie” oraz 

dodatkowo nasze dwie organizacje człon-
kowskie Stowarzyszenie „Nad Bzurą” i So-
chaczewskie Wieczory Literackie „Atut” 
otrzymały wsparcie na realizację swoich 
zadań statutowych.

Liczymy, że w latach kolejnych zaufa 
nam jeszcze więcej osób, zainspirowanych 
pozytywnymi efektami dotowanych przez 
nas przedsięwzięć lokalnych stowarzy-
szeń i grup nieformalnych. Zachęcamy do 
przekazywania nam swojego 1% podatku.  
Z pewnością wróci on do Państwa w posta-
ci ciekawych wydarzeń oraz szerszej oferty 
dla lokalnych społeczności.

KRS 0000487697

http://www.popps.org.pl
https://fundacjaniepokalanej.pl
https://fundacjaniepokalanej.pl
https://wydawnictwo.niepokalanow.pl
https://nadbzura.pl/
https://rejestr.io/krs/264243/stowarzyszenie-przyjaciol-mieszkancow-gminy-teresin-impuls
https://rejestr.io/krs/264243/stowarzyszenie-przyjaciol-mieszkancow-gminy-teresin-impuls
http://www.alzheimer.muwo.pl
http://www.alzheimer.muwo.pl
http://www.popps.org.pl/stowarzyszenie-na-rzecz-szkoly-i-rozwoju-spolecznosci-lokalnej-mala-ojczyzna
http://www.popps.org.pl/stowarzyszenie-na-rzecz-szkoly-i-rozwoju-spolecznosci-lokalnej-mala-ojczyzna
http://www.popps.org.pl/stowarzyszenie-na-rzecz-szkoly-i-rozwoju-spolecznosci-lokalnej-mala-ojczyzna
http://www.popps.org.pl/fundacja-amigo
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http://stowarzyszenietopolowa.pl
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http://www.pswp.e-sochaczew.pl
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http://www.popps.org.pl/uczniowski-klub-sportowy-gravitybreak
https://fundacjaniepokalanej.pl
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http://www.popps.org.pl/konfraternia-sw-rocha
http://www.popps.org.pl/fundacja-wesola-chata
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http://www.fozm.pl
http://www.fozm.pl
https://www.facebook.com/CrossCountryZabytkow
https://www.facebook.com/CrossCountryZabytkow
http://kgwzukow.e-sochaczew.pl
http://www.popps.org.pl/czlonkowie-popps
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Nauczeni doświadczeniem z 2020 
roku, dzięki mobilizacji zespołu i 
organizacji członkowskich, dostoso-

waliśmy się do nowej rzeczywistości i jeste-
śmy gotowi na kolejne wyzwania, których 
z pewnością nie zabraknie. Poniżej kilka 
zdań podsumowania naszych działań w 
mijającym roku.

Lockdownowy początek roku upłynął 
nam na sprawozdaniach, pisaniu wniosków 
na kolejne projekty i przygotowywaniu się 
do ogłoszenia konkursów grantowych.

Działaj lokalnie

W kwietniu po raz szósty ogłosiliśmy 
konkurs Działaj Lokalnie. Tegoroczna 
edycja w naszym powiecie dedykowana 
była projektom, które służyły pobudzaniu 
aktywności w lokalnych społecznościach 
oraz przeciwdziałaniu epidemii i jej nega-
tywnym skutkom.

Zainteresowanie konkursem pokazało, 
że ograniczenia wyzwalają ogromną kre-
atywność i mobilizację do działań i walki  
z przeciwnościami.

W ramach konkursu dofinansowanie 
otrzymało siedem projektów, dzięki któ-
rym mieszkańcy lokalnych społeczności 
mogli w bezpieczny sposób uczestniczyć 
w działaniach edukacyjnych, np. projekty 

Wspieramy sektor w trudnych czasach
To nie tajemnica, że rok 2021 był kolejnym trudnym okresem dla całego sektora pozarządo-
wego. Jednak, mimo panującej pandemii i wynikających z niej trudności, POPPS działał bez 
przerwy, realizując swoje statutowe działania.

Bo w Konarach bezpiecznie jest Koła Go-
spodyń Wiejskich „Konarzanka”, ścieżka 
śladami historii Wyjdź z domu – wskocz do 
schronu” Fundacji Ochrony Zabytków Ma-
zowsza, czy warsztatów rzemiosła dawnego 
Stowarzyszenia „Nasz Zamek”.

Nie zabrakło projektów, dających wie-
dzę, narzędzia i wsparcie, jak radzić sobie 
w tych trudnych czasach, jak projekt Łado-
warka – energia dla ciała i umysłu! Grupy 
ProPsyche.

W Sochaczewie powstał ogródek spo-
łeczny „Kabaczek”, zainicjowany przez 
Stowarzyszenie Kultura Działania.

Klub Seniora „Radosna Jesień” z Tere-
sina stworzył zbiór przepisów kulinarnych 
Przepiśnik Radosnej Jesieni.

W gminie Brochów, za sprawą Stowa-
rzyszenia „Konfraternia św. Rocha”, wzbo-
gacono o bezcenne pamiątki Archiwum 
Puszczańskie Gminy Brochów – projekt, 
który umożliwi odzyskiwanie utraconego 
dziedzictwa dawnych wsi puszczańskich. 

Mazowiecka aktywacja

Kolejnym naszym działaniem, wspiera-
jącym aktywność społeczną, był ogłoszony 
w czerwcu konkurs grantowy #Mazowiecka 
Aktywacja, obejmujący swoim zasięgiem 
całe województwo mazowieckie i reali-
zowany dzięki dofinansowaniu z budżetu 
Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Konkurs organizowaliśmy w partnerstwie 
z trzema organizacjami z Mazowsza: Fede-
racją „Działaj.My” z Żyrardowa, Federacją 
„Mazowia” z Warszawy i Fundacją „Roz-
wój Aktywność Społeczność” z Radomia. 

W konkursie zostały wyłonione 33 zwy-
cięskie projekty. 22 z nich to projekty rozło-
żone w czasie oraz 11 inicjatyw – wydarzeń 
jednorazowych.

Dzięki konkursowi, do 15 grudnia na 
Mazowszu odbywały się różnorodne dzia-
łania: warsztaty kulinarne, ekologiczne, 
muzyczne, teatralne, spotkania sąsiedzkie, 
inicjatywy międzypokoleniowe. Powstała 
altana oraz spektakl kabaretowy.

Wśród zwycięskich projektów znalazły 
się również warsztaty na temat komunika-
cji i budowania relacji i dialogu w środowi-
sku szkolnym i rodzinnym, organizowane 
przez grupę nieformalną „Rodzice dzie-
ciom” we wsparciu Stowarzyszenia „Stacja 
DOM” z Sochaczewa.

Mazowsze wspiera

Od czerwca do grudnia realizowaliśmy 
również projekt Silne i kompetentne orga-
nizacje pozarządowe powiatu sochaczew-
skiego, dzięki dofinansowaniu ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego, 
w ramach którego nasze organizacje człon-
kowskie miały zapewnioną obsługę księ-
gową, prawną, specjalistyczne doradztwo 
oraz szkolenia.

Zorganizowany przez nas cykl szkoleń 
dla przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych, obejmujący zagadnienia takie jak: 
fundraising, pisanie ofert i sprawozdań 
oraz nowe technologie w organizacji – cie-
szył się dużym zainteresowaniem.

* * *
Od odbiorców naszych działań wie-

my, że to, co robimy, jest potrzebne. Tym 
samym jest to nasz wkład w rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego. Liczymy, że na-
dal będziemy mogli wspierać osoby, które 
mimo pandemii mają chęć działać i zmie-
niać własne otoczenie.

POPPS
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Kulinarne pasje – podaj dalej!
Seniorzy w ramach swojego projektu zaprosili koleżanki  
i kolegów z Klubu Seniora „Radosna Jesień” oraz mieszkań-
ców gminy Teresin do wspólnego tworzenia „Przepiśnika 
Radosnej Jesieni” – czyli zbioru przepisów kulinarnych. Re-
alizacja projektu w założeniu stanowiła zachętę do podziele-
nia się swoimi przepisami, które są od lat w naszych domach, 
tymi sprawdzonymi, być może przechodzącymi z pokolenia 
na pokolenie. Seniorzy zachęcali, żeby opis potrawy być uzu-
pełniony krótką historią związaną z przepisem. Kilka takich 
opowieści zostało dołączonych do przesłanych przepisów.

Łącznie zebraliśmy ponad 50 różnych 
przepisów. Spośród nich zostało wy-
branych kilka potraw (w różnych ka-

tegoriach), które to potrawy zostały przy-
gotowane przez ich autorów na zajęciach 
kulinarnych. Zajęcia kulinarne zakończyli-
śmy degustacją. Dodatkowo, na degustację 
seniorzy przygotowali także inne ulubione 
potrawy. To była prawdziwa uczta! Zupa 
jabłkowa, roladki, pierożki, pyszne sałatki, 
przetwory, ciasta i pierniki.

Komisja w składzie: Antonina Gigier, 
Mariusz Misiarek, Adam Olejnik, Tomasz 
Daczko i Agnieszka Ptaszkiewicz – kieru-
jąc się kryterium „smaku i oryginalności 
przepisu”, wybrała i nagrodziła następujące 
potrawy w poszczególnych kategoriach:

„Przepiśnik” z tradycyjnymi potrawami 
został wydany w formie książkowej.

Klub Seniora „Radosna Jesień” 
fot. Grzegorz Szkop, Agnieszka Ptaszkiewicz
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Projekt „Kulinarne pasje – podaj dalej!” do-
finansowano ze środków Programu „Działaj 
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce oraz Porozumienie 
Organizacji Pozarządowych Powiatu Socha-
czewskiego.

I. Dania główne

1. miejsce:
Pierogi z soczewicą – Zdzisław Goszcz

Wyróżnienie:
Żeberka – Bożena Dentko
Pierogi w cieście drożdżowym – Elżbieta Bigaj

II. Zupy

1. miejsce:
Zupa meksykańska – Zbigniew Borowski

Wyróżnienie:
Zupa marchewkowa – Zdzisław Goszcz
Zupa dyniowa – Katarzyna Borkowska

III. Przystawki

1. miejsce:
Grzyby marynowane (gąski) – Danuta Kazanecka

Wyróżnienie:
Śledzie – Jadwiga Durczak

IV. Surówki

I. miejsce:
Surówka z białej kapusty – Teresa Goszcz

V. Ciasta i desery

1. miejsce:
Zawijaniec orzechowy – Zenobia Borowska

VI. Przetwory z mojej spiżarni

1. miejsce:
Dżem z pigwy – Krystyna Andryszczyk

Wyróżnienie:
Ser kozi – Zdzisława Goszcz
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Archiwum Puszczańskie Gminy 
Brochów – czas podsumowań

Od 1 lipca do 31 października 2021 r. 
Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” 
realizowało projekt Archiwum Puszczań-
skie Gminy Brochów – odzyskiwanie utra-
conego dziedzictwa dawnych wsi puszczań-
skich, który dofinansowano ze środków 
programu Działaj lokalnie Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, realizowa-
nego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Porozumienie Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Nasze cele

Projekt odpowiada na potrzebę integra-
cji i odbudowania więzi pomiędzy miesz-
kańcami gminy Brochów, którzy pochodzą 
z dawnych miejscowości, znajdujących się 
w Puszczy Kampinoskiej, a którzy w wy-
niku wykupu gruntów po 1975 r. musieli 
opuścić tereny puszczańskie, przenieść się 
w inne części gminy lub powiatu i przez to 
utracili budowane poprzez dziesięciolecia 
więzi społeczne. Głównym celem projektu 
jest odbudowanie tychże więzi społecznych 
i integracja dawnych mieszkańców wsi 
puszczańskich gminy Brochów oraz wy-
kształcenie u potomków tychże mieszkań-
ców przynależności do utraconego dzie-
dzictwa kulturowego. Celem projektu jest 
również żywe włączenie mieszkańców do 
idei upamiętniania dziedzictwa historycz-
no-kulturowego dawnych miejscowości 
puszczańskich poprzez prezentację i archi-
wizowanie ich pamiątek rodzinnych (stare 
fotografie itp.), dokumentujących dawne 
życie w ostępach puszczy.

Co zrobiliśmy

Aby osiągnąć cel zadania, od lipca 
do końca sierpnia promowaliśmy wśród 

DZIAŁAMY,  
MIMO PRZESZKÓD
Projekt Archiwum Puszczańskie Gminy Brochów – odzyskiwanie utraconego dziedzictwa 
dawnych wsi puszczańskich zakończył się sukcesem. Jako organizacja na stałe zajmująca się 
badaniem i kultywowaniem pamięci o dawnych wsiach puszczańskich chcielibyśmy, aby po-
zyskane materiały posłużyły w przyszłości do realizacji czterech elementów.
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Projekt Archiwum Puszczańskie Gminy Brochów –dofinansowano ze środków Pro-
gram „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Po-
zarządowych Powiatu Sochaczewskiego. Projekt realizowany w ramach obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

mieszkańców gminy Brochów (i nie tylko) 
idę przekazywania w depozyt pamiątek ro-
dzinnych, które odnoszą się bezpośrednio 
do dawnego życia w Puszczy Kampinoskiej. 
W tym celu stworzyliśmy ulotkę Stwórz  
z nami Archiwum Puszczańskie Gminy Bro-
chów. Pielęgnuj pamięć o swoich bliskich 
oraz promowaliśmy archiwum na stronach 
internetowych, w lokalnych mediach oraz 
na każdej Mszy świętej (ogłoszenia para-
fialne). Dodatkowo, został założony spe-
cjalny fanpage na portalu społecznościo-
wym Facebook.

Pamiątki można było przekazać bezpo-
średnio koordynatorowi projektu lub depo-
nować w dwóch punktach na terenie naszej 
gminy: w zakrystii kościoła w Brochowie 
po każdej niedzielnej Mszy świętej oraz  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brocho-
wie w godzinach otwarcia placówki.

W wyniku naszych działań udało się 
pozyskać 217 fotografii, 5 dokumentów  
i 4 pamiątki.

Lista dotychczasowych darczyńców Ar-
chiwum Puszczańskiego Gminy Brochów:

Barbara Ciurzyńska
Barbara Gzik
Bożena Marzęcka
Elżbieta Krupińska
Irena Dworzyńska
Joanna Rybak
Joanna Zielińska
Krystyna Sobocińska
Maria Nowakowska
Maria Szymańska
Milena Biernat
Rafał Kiełbasiński
Sławomir Jaczyński
Zdzisław Chrzanowski

Zjazd Mieszkańców  
Wsi Puszczańskich

Przekazane zbiory zostały zeskanowane 
lub sfotografowane, a następnie 5 września 
2021 r. uroczyście oddane darczyńcom 
wraz z pamiątkowymi dyplomami na IV 
Zjeździe Mieszkańców Wsi Puszczańskich, 
który był jednocześnie podsumowaniem 
projektu. W tym roku Zjazd odbył się po 
raz pierwszy na Moto Przystani w Plece-
wicach (do tej pory odbywał się w Szkole 
Podstawowej im. T. Kościuszki w Lasoci-
nie). Aby wzmocnić walor integracyjny,  
w trakcie Zjazdu odbyła się prezentacja 
zbiorów Archiwum Puszczańskiego Gminy 
Brochów, warsztaty plastyczne (odciskanie 
dłoni przez dawnych mieszkańców i ich po-

tomków), warsztaty z cyjanotypii (tworze-
nie leśnych zdjęć bez użycia aparatu foto-
graficznego), zaaranżowano „Kącik Zabaw 
Puszczańskich” dla najmłodszych i można 
było zapoznać się z bogactwem przyrodni-
czym flory i fauny Puszczy Kampinoskiej 
na stoisku promocyjnym Kampinoskie-
go Parku Narodowego oraz Regionalnego 
Centrum Ekologicznego REC Polska (ma-
kieta obiegu wody w puszczy). Całość do-
pełnił poczęstunek od organizatora (ogni-
sko z kiełbaskami) i Karczmy Brochowskiej 
„Nutka”. Nie jesteśmy w stanie opisać 
żadnymi słowami atmosfery tego wyjąt-
kowego spotkania. Pełno było wzruszeń, 
wspomnień i dyskusji na tym, jak sprawić, 
aby pamięć o osadnikach puszczańskich 
nigdy nie zginęła. Honorowy patronat nad 
zjazdem objął wójt gminy Brochów Piotr 
Andrzej Szymański oraz Kampinoski Park 
Narodowy.

Plany na przyszłość

Reasumując, można stwierdzić, że pro-
jekt „Archiwum Puszczańskie Gminy Bro-
chów – odzyskiwanie utraconego dziedzic-
twa dawnych wsi puszczańskich” zakończył 
się sukcesem. Jako organizacja na stałe 
zajmująca się badaniem i kultywowaniem 
pamięci o dawnych wsiach puszczańskich 
chcielibyśmy, aby pozyskane materiały po-
służyły w przyszłości do realizacji czterech 
elementów: publikacji, materiałów edu-
kacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Brochów, nowego szlaku turystycz-
nego w Kampinoskim Parku Narodowym, 
dzięki któremu turyści mogliby podążać 
śladami dawnych osad puszczańskich oraz 
zbudowania profesjonalnej strony interne-
towej (cyfrowego Archiwum Puszczańskie-
go Gminy Brochów).

dr Marta Przygoda 
Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” 

Fot. Małgorzata Kazur
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21 września w siedzibie Fundacji 
Pomocy Osobom z Chorobą Al-
zheimera w Kuznocinie odbył się 

piknik pod hasłem „Senior dla seniora”. 
Wydarzenie miało charakter integracyj-
ny, wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób  
z kilku gmin powiatu sochaczewskiego.

Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą 
Alzheimera realizowała w 2021 roku pro-
jekt finansowany ze środków Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej z programu 
Aktywni +. W ramach tego projektu pod-
opieczni ośrodka dziennego pobytu Zyzio 
mieli zapewnioną dodatkową pomoc psy-
chologiczną i logopedyczną oraz różnorod-
ne zajęcia poprawiające ich stan zdrowia. 
W ramach tego projektu zorganizowano 
także dwa pikniki integracyjne. 

21 września, w Światowym Dniu Cho-
roby Alzheimera, do siedziby fundacji 
przybyło kilkudziesięciu seniorów z gminy 
Sochaczew, miasta i okolicy. Goście mieli 
zapewniony poczęstunek, a czas umilał chór 
Cantabile z Nowej Suchej pod kierownic-
twem Arkadiusza Mamcarza. Było wspólne 
śpiewanie znanych utworów, pląsy i świetna 
zabawa. Pogadankę o zagrożeniach czyha-
jących na seniorów w ich domach wygłosiła 
dzielnicowa z terenu Kuznocina, sierżant 
Izabela Warowny. Było bezpiecznie, wesoło 
i smacznie, tak że nawet chłodna aura nie 
odstraszyła uczestników.

SENIOR DLA SENIOR A
W tym roku dużo działo się w Fundacji, a to za sprawą otrzymanych środków z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej z programu AKTYWNI +.

Drugi piknik miał inny charakter. 
Seniorzy zostali zaproszeni do udziału  
w plenerze malarskim. 45 seniorów i pod-
opiecznych naszego Ośrodka pod okiem 
sochaczewskich artystów Barbary Jachi-
mowicz i Marcin Hugo-Badera wykonało 
piękne i ciekawe prace. Ich rysunki mogli-
śmy podziwiać w Sochaczewskim Domu 
Kultury, gdzie były eksponowane podczas 

uroczystych obchodów Światowego dnia 
Choroby Alzheimera.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom i instytucjom, które wsparły nas  
w przygotowaniu i realizacji naszych 
przedsięwzięć.

Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą 
Alzheimera / fot. Dżesika Wasilewska 
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Obchody Światowego Dnia  
Choroby Alzheimera
W Sochaczewskim Centrum Kultury 10 listopada odbyły się 
obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera. Gwiazdą 
wieczoru był Jacek Wójcicki, który po raz kolejny zachwycił 
sochaczewską publiczność.

Światowy Dzień Choroby Alzheime-
ra jest co roku okazją do spotkania 
organizowanego przez Fundację Po-

mocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Po 
ubiegłorocznej, spowodowanej przez pan-
demię przerwie, w tym roku spotkaliśmy 
się na koncercie 10 listopada. W gościn-
nych progach Sochaczewskiego Centrum 
Kultury odbyła się loteria fantowa i zbiórka 
środków na działalność ośrodka dziennego 
pobytu dla chorych Zyzio. Chętni mogli 
zmierzyć sobie ciśnienie i poziom cukru. 
Spotkanie było jak zawsze okazją do pod-
sumowania ostatnich miesięcy w Funda-
cji – a działo się dużo, bowiem w związku  
z pozyskaniem dofinansowań z Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecznej, Urzę-
du Marszałkowskiego, starostwa i gminy 
Sochaczew udało się zrealizować wiele 
zamierzeń, jak choćby pikniki integracyj-
ne czy zatrudnienie specjalistów do pracy  
z podopiecznymi.

Prezes Fundacji Krystyna Mikołajczyk 
dziękowała wszystkim, dzięki którym 
Fundacja może nieprzerwanie działać oraz 
zapewniać opiekę i wsparcie chorym i ich 
rodzinom. Kilka słów o profilaktyce skie-
rowała do zebranych Barbara Lichocka, 
pielęgniarka.

A potem na scenę wszedł Jacek Wójcicki 
i jak zawsze zaczarował publiczność swoim 
głosem i wdziękiem. Zaśpiewał piosenki  
z międzywojennych polskich filmów, utwo-
ry Marka Grechuty i innych krakowskich 
poetów, były ballady i utwory kabaretowe 
– prawdziwa muzyczna podróż przez czas  
i przestrzeń w najlepszym wykonaniu. 
Artysta wciągał słuchaczy do wspólnej 
zabawy. Został za to nagrodzony nie tyl-
ko gromkimi oklaskami, ale i obrazem od 
Barbary Jachimowicz oraz pięknym bukie-
tem od zespołu Fundacji.

Kwiatów było więcej, bowiem wszyscy, 
którzy zaangażowali się w organizację kon-
certu, otrzymali bibułowe kwiaty wyko-
nane przez podopiecznych ośrodka Zyzio  
w czasie terapii zajęciowej. Były też niespo-
dzianki – poeci ze stowarzyszenia ATUT 
postanowili przyznać nieformalną statu-
etkę „Sochaczewska Lady Di” Krystynie 
Mikołajczyk.

Koncert, tradycyjnie już, poprowadziła 
Izabela Goryniak.

Izabela Goryniak 
Fot. Karolina Fijołek
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WARSZTATY

W ramach cyklu, 21 i 23 lipca oraz 27 
września, w siedzibie organizacji zaaranżo-
wane zostały trzy spotkania. Projekt oraz 
jego efekty miał charakter uzupełniający 
względem najważniejszej imprezy realizo-
wanej przez Stowarzyszenie, czyli pikniku 
Zawisza Czarny nad Bzurą – Sochaczewskie 
Spotkania z Historią. Działanie zorganizo-
wane zostało razem z „Wesołą Kompanią”, 
czyli sochaczewską grupą rekonstrukcji 
historycznej oraz dzięki dofinansowaniu 
ze środków programu Działaj lokalnie Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Porozumienie 
Organizacji Pozarządowych Powiatu So-
chaczewskiego.

Dzięki warsztatom udało się w ciekawy 
sposób spopularyzować rzemiosła dawne. 
Co ważne, wśród uczestników znaleźli się 
nie tylko dorośli, ale również najmłodsi 
miłośnicy historii z Sochaczewa i okolic. 
Ponadto scenograficznie wzbogacony zo-
stał piknik Zawisza Czarny nad Bzurą – 
Sochaczewskie Spotkania z Historią. Dzięki 

RZEMIOSŁ DAWNYCH

wieloletniemu doświadczeniu Stowarzy-
szenia „Nasz Zamek” oraz GRH „Weso-
ła Kompania”, a także zaprezentowanym 
materiałom i sprzętom, uczestnicy zadania 
zapoznali się z wiedzą o dawnych rzemio-
słach. Co więcej, poprzez wspólną pracę 
adeptów oraz rekonstruktorów, „Zawisza” 
wzbogacił się o paradne lniane zadaszenie 
oraz trzy drewniane tarcze herbowe do 
już posiadanej drewnianej konstrukcji hi-
storycznego baldachimu, pod którym od 
dwóch lat rozgrywa się główna część fabuły 
imprezy. Dodatkowo wytworzona została 
przeszywanica w formie czepca pikowane-
go do posiadanego hełmu Zawiszy. 

Efekty wspólnej pracy szerszemu audy-
torium zaprezentowane zostaną w 2022 r., 
na dwunastej edycji pikniku Zawisza Czar-
ny nad Bzurą – Sochaczewskie Spotkania  
z Historią, na którą już teraz wszystkich za-
praszamy!

Łukasz Popowski 
prezes Stowarzyszenia „Nasz Zamek” 

Fot. Ł. Popowski, M. Kazur

Od czerwca do października 2021 r. Stowarzyszenie „Nasz Zamek” realizowało projekt po-
legający na organizacji warsztatów rzemiosł dawnych dla mieszkańców Sochaczewa i okolic.

Dofinansowano ze środków Programu „Dzia-
łaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozu-
mienie Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Sochaczewskiego.
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Zaraz po Wierszotorówce (cyklicznym naszym wydarzeniu or-
ganizowanym od pięciu lat) zostały przygotowane do druku dwa 
tomiki. Debiutanckie tomiki Krystyny Klatt Chwila prawdy i Jana 
Sota Gdzie polem szumi oraz jubileuszową antologię Stukot kół, 
wierszy nagrodzonych w Turnieju Jednego Wiersza z pięciu lat ist-
nienia Wierszotorówki.

Zorganizowaliśmy również dwa wydarzenia. 8 i 29 październi-
ka zaprosiliśmy mieszkańców Sochaczewa na wieczory poetyckie. 
Pierwszy z nich, zatytułowany Różewicz – poeta o wielu twarzach, 
odbył się z naszym udziałem i młodzieży z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Załuskowie. Kolejny wieczór, Zaduszki – Norwid, Ba-
czyński i my, był naszym hołdem dla nieżyjących poetów.

Nasi członkowie uczestniczyli w wielu wydarzeniach kultu-
ralnych organizowanych w kraju. Poeci ATUTU reprezentowali 
nas na Turnieju Jednego Wiersza „Zamiast”, zorganizowanym 
przez Związek Literatów Polskich Oddział Warszawa, oraz na spo-
tkaniach poetyckich połączonych z Turniejem Jednego Wiersza 
„DACH”, organizowanym przez Stowarzyszenie Archiwistów Pol-
skich Oddział Warszawa.

Z radością i dumą donosimy, że członkinie naszego stowarzy-
szenia zostały wyróżnione w Powiatowym Konkursie Literackim 
„SZUFLADA 2021”, zorganizowanym przez Teresiński Ośrodek 
Kultury. Decyzją jury, w skład którego weszli Natalia Fijewska-
-Zdanowska, Jolanta Śmielak-Sosnowska, Joanna Cieśniewska, 
Tomasz Daczko, w kategorii wiekowej: osoby dorosłe, I nagrodę 
otrzymała Mirona Miklaszewska za tekst Samotność wilka. Druga 
nagroda ex equo trafiła do Barbary Felczak za tekst Kropla oraz 
Grażyny Grobelskiej za Gabi, gdzie jesteś.

Grażyna Grobelska / fot. Janusz Frychel, TOK

A TU i Tam Laureatka I nagrody  
w kategorii dorośli,  
Mirona Miklaszewska

Jesień była pracowita dla Sochaczewskich 
Wieczorów Literackich „ATUT”.

Laureatki II i III nagrody  
w kategorii dorośli,  

Barbara Felczak i Nina Lewandowska
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Kajakarze z całego kraju powrócili  
w sierpniu tego roku nad Bzurę. Na 
starcie na terenie Moto Przystani  

w Plecewicach pojawiło się ponad 60 mi-
łośników spędzania czasu nad wodą w 45 
załogach, by delektować się pięknem rzeki, 
rywalizować w wyścigu, ale też by po pro-
stu dobrze spędzić czas.

Po rocznej przerwie, spowodowanej 
pandemią, Stowarzyszenie „Nad Bzurą”, 
wraz z Moto Przystanią, postanowiło o po-
wrocie z piątą już edycją największego na 
Mazowszu spływu kajakowego. Jak co roku 
inicjatywę wsparł Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adam Struzik, który 
objął spływ honorowym patronatem. Nad 
Bzurę przybyli kajakarze z całego kraju 
(a nawet z Austrii), przy czym największą 
ekipę wystawił klub Ptasi Uskok z Wrocła-

BZURĄ
Komandorem V Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Bzura 2021 był Jan Ścigocki – kaja-
karz mający szereg spektakularnych sukcesów i wielbiciel Bzury, który od lat propagował 
sport i rekreację na tej pięknej, mazowieckiej rzece. Niestety, Kapitan Jan nie poprowadzi 
już kolejnego spływu. Z niedowierzaniem i ogromnym żalem przyjęliśmy informację o jego 
śmierci, która nastąpiła 23 października. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

UCZESTNICY ZACHWYCENI
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wia. Nowością V Ogólnopolskiego Spływu 
Kajakowego były konkurencje na deskach 
SUP, czyli młodszym bracie kajaków. Do-
datkowo każdy uczestnik spływu, jak 
również pozostali goście Moto Przystani, 
mogli przejść kurs pływania na SUPach  
i przetestować najlepszy sprzęt.

Pierwszego dnia spływu kajakarze i SU-
Powcy popłynęli z Plecewic do Kamiona. 
Na ośmiokilometrowym odcinku, mię-
dzy mostami w Mistrzewicach i Witkowi-
cach, odbył się wyścig z pomiarem czasu. 
Rywalizacja była jak zwykle zacięta, choć  
w przyjaznej atmosferze. Uczestnicy spły-
wu, zarówno przyjezdni jak i miejscowi, 
podkreślali niezwykłą urodę rzeki. Bzura  
o każdej porze ma coś do zaoferowania, ale 
w tych dniach była wyjątkowa. Silne opa-
dy deszczu spowodowały wezbranie wody  
i nagle Bzura z płytkiej, silnie meandrują-
cej i leniwej rzeki, stała się szeroką, dużą 
rzeką o zupełnie nowym, dotąd raczej nie-
znanym obliczu.

Sobotni wieczór, po pierwszym etapie 
spływu, to przede wszystkim koncert ka-
peli wodniackiej Wodny Patrol z Olsztyna. 
Zespół przygotował energetyczny program, 
który przypadł do gustu uczestnikom spły-
wu i poderwał ich do tańca. A po zakoń-
czeniu koncertu liczne grono kajakarzy 
spędzało czas przy muzyce z gitary niemal 
do świtu.

Mimo krótkiej nocy, w niedzielny po-
ranek kajakarze udali się do Sochaczewa, 
skąd spłynęli do Plecewic, kończąc spływ, 
w sumie pokonując w ciągu dwóch dni  
31 kilometrów na wodzie. Następnie odby-
ło się oficjalne podsumowanie spływu wraz 
z ogłoszeniem wyników i wręczeniem na-
gród we wszystkich sklasyfikowanych kate-
goriach. Nie zabrakło okazyjnych wierszy, 
występów z gitarą i wzruszających chwil 
związanych z pożegnaniem po dwóch 
wspólnie spędzonych dniach.

V Ogólnopolski Spływ Kajakowy Bzura 
2021 wsparli: Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego, przedsiębiorstwa: producent 
sprzętu kajakowego Aquarius, producent 
pieców firma Krzaczek, firma transporto-
wa Dawibus, sklep hydrauliczny Zbigniewa 
Janickiego, Bakoma oraz producenci sprzę-
tu SUPowego UONE oraz Easy Surf Shop. 
Dziękujemy.

Tekst/fot.  
Stowarzyszenie „Nad Bzurą”

Tym razem, po ubiegłorocznej prze-
rwie, udało się zorganizować i prze-
prowadzić na przełomie sierpnia  

i września 2021 r. turnus rekolekcyjny dla 
osób z niepełnosprawnością i wolontariu-
szy w ośrodku formacyjnym Rycerstwa 
Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku. 
Uczestnicy mogli wysłuchać konferencji 
franciszkanina o. dr. Jerzego Szyrana na te-
mat wiary, nadziei i miłości, jak też homilii, 
które głosił o. Piotr M. Lenart - franciszka-
nin i członek Rady Fundacji Niepokalanej.

We współpracy z Wydawnictwem Oj-
ców Franciszkanów Niepokalanów, wy-
daliśmy sześć numerów dwumiesięcznika 
„Rycerz Młodych”, z artykułami dotyczą-
cymi Eucharystii, małżeństwa i wartości 
czystości przedmałżeńskiej, jak też przy-
bliżającymi dziedzictwo kolbiańskie oraz 
poruszającymi problematykę nauki i wiary.

Od lat zajmujemy się też administrowa-
niem i prowadzeniem stron internetowych: 
klasztoru Niepokalanów, MI Polska, „Ry-
cerz Młodych”. Pomagamy też w prowa-
dzeniu stron internetowych oraz mediów 
społecznościowych (Facebook, Twitter, In-
stagram), związanych z MI.

Pomagaliśmy przeprowadzić Ogólno-
polski Dzień Modlitwy MI w Niepokala-
nowie (24 lipca), przeżywany pod hasłem 
Nie umarł, oddał życie – w 80. rocznicę mę-
czeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kol-
bego. Podczas tego spotkania konferencję 
Śmierć, która daje życie wygłosił o. Piotr M. 
Lenart. Natomiast podczas jesiennego spo-
tkania liderów MI o. Piotr wygłosił kon-
ferencję Św. Maksymilian siewcą pokoju,  
a wraz z Teresą Michałek – prezes Funda-
cji Niepokalanej, poprowadzili spotkanie  
w grupach, podczas którego liderzy podzie-

lili się swoimi uwagami dotyczącymi tego 
jak dziś rycerze Niepokalanej mogą być 
siewcami pokoju.

O. Piotr brał także udział w wyborach 
prezesa międzynarodowego MI, które były 
przeprowadzone 10 października 2021 r. 
on-line za pomocą platformy Zoom.

Członkowie Fundacji Niepokalanej po-
magali w przygotowaniach i przeprowa-
dzeniu VII Zgromadzenia Narodowego 
Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” 
w Polsce, które zostało zwołane na dzień  
6 listopada, w pierwszą sobotę miesiąca, do 
Niepokalanowa.

Kontynuujemy czwartkowe spotkania 
MI on-line na platformie Discord i na ka-
nale YouTube/FundacjaNiepokalanej.

O. Piotr M. Lenart,  
członek Rady Fundacji Niepokalanej

Realizując statutowe cele, Fundacja Niepokalanej podejmowała ścisłą współpracę ze Stowa-
rzyszeniem „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce (MI).

FUNDACYJNY FLESZ
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Organizacja, której głównym celem 
jest integracja oraz pobudzanie ak-
tywności mieszkańców wsi Żuków, 

położonej w gminie Sochaczew, zorgani-
zowała w sierpniu spływ kajakowy rzeką 
Bzurą. Zaproszeni mieszkańcy, w liczbie 
ok. trzydziestu osób – dorosłych i dzieci, 
w asyście ratowników, przepłynęli trasę  
z Sochaczewa do Moto Przystani w Ple-
cewicach. Po spłynięciu rzeką uczestnicy 
bawili się przy wspólnym ognisku. To była 
pierwsza tego typu wspólna aktywność 
mieszkańców, która spotkała się z rewela-
cyjnym odbiorem i zdecydowanie zostanie 
powtórzona w kolejnym roku.

W 2021 r. KGW Żuków udało się po-
zyskać dotację ze środków z Samorządu 
Województwa Mazowieckiego na projekt 
Rozwój KGW Żuków. W ramach projektu, 
koło pozyskało środki na zakup komputera  
z oprogramowaniem, dzięki któremu bę-
dzie mogło sprawniej i efektywniej realizo-
wać swoje działania na rzecz mieszkańców. 

KGW Żuków 
integruje 

mieszkańców
Założone pod koniec 2019 r. Koło Gospodyń Wiejskich Żuków, w mijającym roku nie próż-
nowało. 

W ramach swoich działań, Koło po-
stanowiło również zainteresować miesz-
kańców przeszłością wsi. Historia małej 
ojczyzny to element budujący tożsamość  
i poczucie wspólnoty mieszkańców, tym-
czasem niewiele osób ją zna. Zwykle tylko 
tyle, ile opowiedzieli rodzice czy dziadko-
wie. W przypadku Żukowa, w którym duża 
część społeczności to osoby, które od nie-
dawna tu mieszkają, wiedza ta jest niemal 
zerowa. Dlatego pod koniec roku stanęła 
– obok świetlicy wiejskiej w Żukowie – ta-
blica informacyjna prezentująca krótki rys 
historyczny miejscowości. Jak się okazu-
je pierwsza wzmianka o wsi pochodzi już  
z 1294 r. Czy to nie powód do dumy? Za-
chęcamy do podobnych działań inne Koła 
Gospodyń Wiejskich na naszym terenie.

W kolejnych latach koło planuje konty-
nuować i rozwijać swoją aktywność o nowe 
działania na rzecz społeczności Żukowa. 

KGW Żuków / Fot. E. Prengowska

Tablica przed świetlicą wiejską w Żukowie.

Spływ kajakowy rzeką Bzurą.
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Szkolimy, szkolimy, szkolimy...
Szkolenia organizowane przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Socha-
czewskiego są stałym elementem działań na rzecz rozwoju organizacji z powiatu sochaczew-
skiego.

Regularne podnoszenie poziomu 
wiedzy i kompetencji, to jedna  
z kluczowych potrzeb osób dzia-

łających społecznie, na którą POPPS 
stara się odpowiadać. Nie inaczej było 
w mijającym roku.

Od czerwca do końca grudnia 2021 r.  
Porozumienie realizowało, dzięki do-
finansowaniu ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, projekt 
Silne i kompetentne organizacje po-
zarządowe powiatu sochaczewskiego. 
W jego ramach odbył się m.in. cykl 
szkoleń, których zakres tematyczny zo-
stał określony na podstawie wcześniej 
przeprowadzonej diagnozy potrzeb 
wśród organizacji członkowskich.

Zaproponowana oferta szkoleń 
obejmowała trzy obszary. Tematem 
pierwszego szkolenia był fundraising, 
czyli jak pozyskiwać środki na działa-
nie, gdzie omówione zostały metody 
skutecznego zdobywania funduszy 
oraz narzędzia, które mogą w tym po-
móc.

Drugie szkolenie to przygotowy-
wanie ofert i sprawozdań, a zatem ob-
szar, w którym istnieje ciągła potrzeba 
wsparcia i praktycznej wiedzy jak wy-
pełnić wniosek, żeby zwiększyć szanse 
na pozyskanie dotacji w konkursach 
grantowych oraz jak sporządzić dobre 
sprawozdanie.

Ostatnie szkolenie dotyczyło za-
stosowania nowych technologii w or-
ganizacji, podczas którego uczestnicy 
mogli poznać narzędzia przydatne  
w komunikacji, marketingu oraz za-
rządzaniu zespołem i organizacją.

Szkolenia zostały przeprowadzone 
w trybie stacjonarnym oraz on-line.

Spotkania i ich tematyka spotkały 
się z dużym zainteresowaniem organi-
zacji z terenu powiatu sochaczewskie-
go. Szkolenia są z pewnością jednym  
z działań, które POPPS zamierza kon-
tynuować w kolejnych latach.

POPPS 
Fot. Archiwum POPPS, szkolenia



W obiektywie Aktywu

Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” – Archiwum Puszczańskie Gminy 
Brochów – odzyskiwanie utraconego dziedzictwa dawnych wsi puszczańskich.
Fot. M. Kazur

Stowarzyszenie „Nasz Zamek” – Warsztaty rzemiosła dawnego jako element 
wzbogacający piknik historyczny Zawisza Czarny Nad Bzurą

Grupa ProPsyche, Ładowarka – energia dla ciała i umysłu!


