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Z

awody strażackie, rajd rowerowy,
spływy kajakowe, spotkania z poezją, koncert pieśni, spektakl teatralny – to propozycje działań organizacji
i grup nieformalnych, zgłoszone w ramach
tegorocznego naboru w konkursie „Działaj
Lokalnie”.
Złożone w konkursie wnioski oceniane były dwuetapowo. Wszystkie wnioski
przeszły ocenę formalną, po której zostały
poddane ocenie merytorycznej przez specjalnie powołaną w tym celu niezależną
Komisję, składającą się z lokalnych autorytetów: przedstawicieli samorządu, mediów
i biznesu. Każdy z członków Komisji oceniał wnioski w systemie (online), a następnie na posiedzeniu wszystkie projekty były
dodatkowo omówione i ustalono, które
otrzymują dotację oraz w jakiej wysokości.
Rosnąca z każdą edycją konkursu pula
środków przeznaczonych na dotacje w tym
roku wyniosła 15 tys. zł. Wsparcie w tegorocznej edycji konkursu otrzymały wnioski
z następujących gmin: Teresin, Sochaczew,
Miasto Sochaczew, Brochów, Nowa Sucha,
Młodzieszyn.

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego – Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie wesprze
małymi dotacjami 6 projektów
złożonych w tegorocznej edycji konkursu „Działaj Lokalnie”.
Lista zwycięzców:
• Stowarzyszenie „Kajakowcy Sochaczewa” – Bzura naszym skarbem, kwota dofinansowania: 2 450 zł,
• 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce
Smolanej – Dzień z nami Strażakami,
kwota dofinansowania: 3 000 zł,
• 
Grupa Nieformalna Teatr Radosnej
Jesieni – Akcja świąteczna Warszawiacy
i Górale, kwota dofinansowania: 3 000
zł,
• Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut” – Jesienne Impresje
Poetyckie, kwota dofinansowania: 2 050
zł,
• 
Grupa Nieformalna Zespól Śpiewaczy
Cantabile – Historia pieśnią malowana,
kwota dofinansowania: 2 450 zł,

• G
 rupa Nieformalna Aktywni mieszkańcy Gminy Młodzieszyn – Młodzieszyn
– karty historii, kwota dofinansowania:
2 050 zł,
Nabór wniosków trwał od 10 maja do
12 czerwca 2018 r. Dzięki spotkaniom konsultacyjnym i indywidualnemu doradztwu
udało się dotrzeć do wielu zainteresowanych konkursem organizacji oraz grup nieformalnych działających w powiecie sochaczewskim.
Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od połowy lipca
2018 do końca grudnia 2018 r.
Wsparcia realizacji konkursu „Działaj Lokalnie” w powiecie sochaczewskim
udziela Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności, Program Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich realizowany przez Narodowy Instytut Wolności, Samorząd Województwa Mazowieckiego, POPPS (1%
podatku) oraz firmy i samorządy z powiatu
sochaczewskiego.
POPPS

www.popps.org.pl
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Pracowity czas
Minął rok od ostatniego lata, kiedy to Stowarzyszenie „Konfraternia
św. Rocha” obchodziło swoje święto. Przez ten ostatni rok ponowiliśmy kilka naszych inicjatyw, które przypadły do gustu mieszkańcom Gminy Brochów, ale i zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału
w nowych przedsięwzięciach.
Przy grobie nieznanego żołnierza
w Kromnowie

Każdego roku mieszkańcy Kromnowa, dzięki inicjatywie sołtysa Sławomira
Jaczyńskiego, gromadzą się przy grobie
nieznanego żołnierza z września 1939 r.
w głębi Puszczy Kampinoskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą. Następnie, w pięknych i wzruszających słowach
pan sołtys zwrócił się bezpośrednio do
poległego we wrześniu 1939 r. żołnierza
i przypomniał bohaterski czyn wojska polskiego. Następnie prezes naszej organizacji
Marta Przygoda-Stelmach przypomniała
zgromadzonym najważniejsze wydarzenia
czasów okupacji na terenie gminy Brochów
oraz odczytała apel poległych, który w tym
roku został poszerzony o mieszkańców
miejscowości Piaski Królewskie i Piaski
Duchowne.

Lucjan Kacprzak uhonorowany

chów w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Brochów” śp.
Lucjanowi Kacprzakowi. Wniosek został
pozytywnie rozpatrzony przez radnych w
trakcie XXIX Sesji Rady Gminy Brochów,
która odbyła się 30 maja 2017 r. Pamiątkową statuetkę oraz dyplom odebrała rodzina
Pana Kacprzaka.
W niedzielne popołudnie 15 kwietnia
2018 r. mieszkańcy Gminy Brochów zebrali się na Mszy świętej za śp. Lucjana Kacprzaka i żołnierzy września 1939 r., która
odbyła się na cmentarzu parafialnym w Janowie przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
W 1985 r. w zbiorowej mogile ks. Jan Zieliński wspólnie z Lucjanem Kacprzakiem
uroczyście pochowali szczątki żołnierzy
września 1939 r., wydobywane jeszcze w
latach osiemdziesiątych XX w. po niedbałej
likwidacji cmentarza wojennego w Janowie
w 1952 r.

Święty Roch na Jarmarku
Od czterech lat Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego zaprasza organizacje trzeciego sektora z terenu powiatu do zaprezentowania
się na Placu Kościuszki w Sochaczewie.
W ubiegłym roku, 24 września 2017 r., po
raz pierwszy z tej okazji skorzystało Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha”. Na
IV Jarmark Pozarządowy nasza organizacja przygotowała w formie wystawy krótką
prezentację historii Bractwa św. Rocha oraz
dotychczasowej działalności. Oprócz tego,
każdy, kto odwiedził stoisko, mógł obejrzeć
naszą kronikę, która cieszyła się sporą popularnością.

W ramach spotkania zorganizowaliśmy scrapbookingowe warsztaty dla dzieci
i młodzieży. W trakcie warsztatów uczestnicy mogli poznać tajniki tej sztuki rękodzielniczej tzn. używać specjalistycznych
tuszy, pieczątek, dziurkaczy i przekonać
się, że w scrapbookingu wszystko zależy od
inwencji twórczej artysty. W nagrodę każdy młody artysta mógł zabrać swoje dzieło
do domu.

II Gminny Orszak Trzech Króli
W uroczystość Objawienia Pańskiego,
6 stycznia 2018 r., przez Brochów przeszedł
II Gminny Orszak Trzech Króli, który organizujemy wspólnie z parafią św. Jana
Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie przy
współudziale ogólnopolskiej Fundacji „Orszak Trzech Króli”, która wspiera orszaki
na terenie całego kraju.

Scrapbooking w Tułowicach

12 kwietnia 2017 r. nasza organizacja
przekazała wniosek Wójtowi Gminy Bro-

W niedzielne popołudnie, 3 grudnia
2017 r., w dawnym budynku stacyjnym w
Tułowicach, odbył się Kiermasz Mikołajkowy, który zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie.

3

Tegoroczny brochowski orszak ubarwiły korony, chorągwie, czy chociażby śpiewniki. Zwieńczeniem orszaku była Msza
święta, w trakcie której uczniowie ze Szko-

Aktyw
ły Podstawowej im. T. Kościuszki w Lasocinie przedstawili „jasełka”.

II Zjazd Mieszkańców Wsi
Puszczańskich
W sobotę 12 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie odbył się II Zjazd Mieszkańców Wsi
Puszczańskich. Część oficjalną zakończyła
Marta Przygoda-Stelmach, która zaprezentowała dzieje sochaczewskiej kolei wąskotorowej oraz jej związki z Puszczą Kampinoską, jak i obecną działalność Muzeum
Kolei Wąskotorowej.
Druga część spotkania została zaaranżowana w formie pikniku ze stoiskami.
KPN – wspólnie z Fundacją Sendzimira,
realizującą projekt „Moja Puszcza” – prezentował bogactwo przyrodnicze Puszczy
Kampinoskiej.
Stowarzyszenie „Enjoy Leoncin” częstowało wszystkich zgromadzonych lokalnymi przysmakami, czyli własnoręcznie
usmażonymi sodziakami z domowymi
powidłami, podgrzanymi bułkami z leoncińskiej piekarni Łukasik oraz pysznymi
pomidorami od państwa Bogusińskich.
Członek naszej organizacji Sławomir
Jaczyński po raz pierwszy publicznie zaprezentował dawny sprzęt gospodarstwa

domowego, pochodzący z jego prywatnych
zbiorów.
Wśród wystawców nie mogło również
zabraknąć dawnych mieszkańców wsi
puszczańskich, których reprezentował Rajmund Dobrzyński razem z wystawą swoich
prac malarskich.

Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” zachęcało najmłodszych uczestników
zjazdu do przedstawienia swojego spojrzenia na puszczę za pomocą różnego rodzaju
prac plastycznych.
Całemu spotkaniu towarzyszył słodki
poczęstunek z kawą i herbatą, przygotowany przez Karczmę Brochowską „Nutka”.

zwykłą uroczystość. Tego dnia szkoła świętowała 20. rocznicę przywrócenia placówce
imienia króla Władysława Jagiełły.

W trakcie apelu zaprezentowaliśmy
wszystkim zgromadzonym sylwetkę króla Władysława Jagiełły oraz najważniejsze wydarzenia z dziejów Śladowa. Dzieci
i młodzież przygotowały bogaty program
artystyczny, w trakcie którego nie zabrakło
królów, królowych, rycerzy, dam dworu,
prezentacji dobrych dworskich manier oraz
średniowiecznych tańców.
dr Marta Przygoda-Stelmach
Stowarzyszenie „Konfraternia
św. Rocha”

O Jagielle i nie tylko
W środę 30 maja zostaliśmy zaproszeni
do Szkoły Podstawowej w Śladowie na nie-

fot. Marta Przygoda-Stelmach

„Nie” dla nudy
Klub „Wesoła Chata” prowadzi zajęcia kreatywne, twórcze, rękodzielnicze dla dzieci i ich rodziców czy opiekunów.

J

eszcze jako grupa nieformalna, naszym marzeniem i celem było stworzenie miejsca dla rodzin, w którym
każdy znajdzie coś dla siebie. Miejsca spotkań, rozwoju, integracji. Obecnie z dumą
i nieukrywaną radością możemy powiedzieć, że spełniły się nasze marzenie. Od
kilku miesięcy Klub ma swoją stałą siedzibę
i odbywają się w nim regularne spotkania.
Dzięki wsparciu Wójta Gminy Sochaczew, Klub Wesoła Chata mieści się w budynku Klubu Sportowego Piast Feliksów,
Feliksów 21b, i to tam realizujemy swoje
działania jako Fundacja Wesoła Chata.
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Spotkania w Klubie odbywają się w
czwartki od 16.00 do 20.00. Prowadzimy
zajęcia kreatywne, twórcze, rękodzielnicze
dla dzieci i ich rodziców czy opiekunów.
Raz w miesiącu gościmy stowarzyszenie
„Planszówki w Sochaczewie”, które dzieli się z nami swoją pasją i zasobami gier
umożliwiając rozwój intelektualny.
W Klubie odbywają się również spotkania rodziców noszących w chustach swoje
dzieci. Klub otwarty jest wtedy w godzinach przedpołudniowych.
Szczegółowe informacje na temat spotkań można znaleźć na profilu Fundacji

https://www.facebook.com/Wesola.Chata.
Sochaczew/.
W Klubie realizujemy również dodatkowe projekty. Wiosną odbywały się zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku 1-2 lata
„Raczkujący sportowcy”. Były to zajęcia
twórcze, rozwijające małą i dużą motorykę
u dzieci, integracyjne, a także wzmacniające więź między opiekunem i dzieckiem poprzez wspólne aktywne uczestnictwo. Zajęcia te realizowane były z funduszy Gminy
Sochaczew. Jesienią odbędzie się drugi etap
tych zajęć, które tym razem będą kierowane do dzieci 3-4 letnich.

Pies wychowawca
Zagraniczne ośrodki wychowawcze dzielą się swym doświadczeniem terapeutycznego oddziaływania psów na ludzi.

W

2017 r. Beata Brymora z Firmy Mars Polska wraz z Iwoną
Nowak z Fundacji Amigo rozpoczęły realizację projektu wspierającego
proces opieki, edukacji i resocjalizacji wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie pod nazwą
Innowacja Pedagogiczna „Mój psiak”.

Panie wyszukały renomowaną hodowlę labradorów i w czerwcu 2017 r. zakupiły szczeniaka, biszkoptowego labradora o
imieniu Sonia. Fundacja Amigo zobowiązała się przygotować sunię do przekazania
dziewczętom z MOW.
Zagraniczne ośrodki wychowawcze
dzielą się swym doświadczeniem z posia-
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Dzięki grantowi z programu „Tesco. Decydujesz – Pomagamy” przy współpracy ze
stowarzyszeniem „Planszówki w Sochaczewie” swoją działalność zainauguruje Planszówkowa Chata. Mieszkańcy Sochaczewa
będą mogli aktywnie spędzić czas poprzez
grę w formacie XXL, które świetnie nadają
się do nieszablonowego spędzania czasu.
Planszówkową Chatę zainauguruje Piknik
Planszówkowy, o którym będziemy informować i na który już teraz serdecznie zapraszamy.
Tekst i fot. Fundacja Wesoła Chata

dania psów i ich terapeutycznego oddziaływania. Taka forma wspierania procesu
uczenia, zachowania, budowania wartości,
zasad postępowania oraz tworzenia dobrych, trwałych relacji z otaczającym światem, była myślą przewodnią naszego projektu. Zaproponowałyśmy wprowadzenie
do codziennego życia wychowanek szczeniaka rasy labrador oraz wprowadzenie dodatkowych elementów edukacji ze wsparciem psów terapeutycznych. Zajęcia dla
dziewcząt, 10 spotkań szkoleniowych po
przekazaniu szczeniaka, opiekę nad szczenięciem oraz opiekę i korekcję behawioralną prowadziła Iwona Nowak.
Firma Mars Polska pokryła koszty kupna szczenięcia, niezbędnej „wyprawki”,
przekazywanie całorocznej karmy oraz
koszty opieki weterynaryjnej. Dodatkowo Mars Polska przekazał Młodzieżowe-

Aktyw
mu Ośrodkowi Wychowawczemu w
Załuskowie książki, których lektura
dała wychowankom, oprócz wiedzy
przekazanej bezpośrednio w trakcie
spotkań, rozszerzenie umiejętności
i poczucie lepszego wprowadzenia w
świadomą i odpowiedzialną opiekę
nad psem.
Zajęcia socjalizacyjne po odebraniu
szczeniaka z hodowli trwały 2 miesiące. Sonia poznawała świat zarówno
w mieście, jak i na wsi. Jeździła samochodem, autobusem i tramwajem,
biegała po parku, poznawała inne psy
i ludzi. Oswajała się z hałasem miasta,
odgłosami syren karetek pogotowia,
piskiem opon, klaksonami. Biegała
po różnych nawierzchniach, betonie,
asfalcie, kostce brukowej. Spotykała
się z ludźmi w różnym wieku. Takie
samo szkolenie przeszła na wsi, poznając zwierzęta, las, różne zapachy
i dźwięki.

Po dwóch miesiącach pobytu w domu
Iwony Nowak nadszedł czas szkolenia
w Ośrodku. Tam poznała małą grupę
dziewcząt. Pojechałyśmy dokonać zakupu „wyprawki” dla Soni. Dziewczęta
wybierały zabawki, miski, smycze, obróżki i szelki. Wróciłyśmy do Załuskowa
i nastąpiło zakwaterowanie Soni.
Sonia śpi z dziewczynkami w pokoju,
one ją karmią, wyprowadzają, czeszą,
kąpią i bawią się z nią. Sonia jest pod ścisłą opieką weterynarza, karmę dostarcza
Mars Polska. Sonia sprawdziła się jako
pies wyciszający emocje, normujący relację między dziewczętami. Oczywiście
jeden pies nie rozwiąże problemów kilkudziesięciu dziewcząt, konflikty są nadal, choć w wielu przypadkach szybciej
rozwiązywane i o łagodniejszym charakterze.
Beata Brymora i Iwona Nowak
fot. archiwum Fundacji Amigo

Sezon kajakowy
„Kajakowcy Sochaczewa” przygotowali niespodziankę na wodzie
dla dzieci z parafii Boryszew.

K

ajakowym spływem, zorganizowanym 12 maja 2018 r. dla dzieci
z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boryszewie, Stowarzyszenie
„Kajakowcy Sochaczewa” rozpoczęło sezon
kajakowy na rzece Bzurze.
Trasa spływu przebiegała z Kozłowa Biskupiego i kończyła się za mostem w Boryszewie.

Po odprawie i udzieleniu podstawowych
rad, dotyczących bezpiecznego zachowania
się na wodzie, uczestnicy, ubrani w kamizelki ratunkowe i asekuracyjne, wyruszyli
kajakami w rejs z nurtem rzeki. Niektórzy
pierwszy raz w życiu trzymali wiosła w rękach.
Pogoda była słoneczna i bezwietrzna.
Humory wszystkim dopisywały i było wi-

dać u uczestników wielkie emocje związane ze spływem. Sam spływ przebiegał bez
większych niespodzianek. Jedynie w jednym newralgicznym punkcie rzeki, w którym znajduje się duża liczba kamieni, kajakowcy pomagali uczestnikom, by pokonać
przeszkody. Niestety, nie wszyscy uczestnicy spływu uważnie słuchali, jak należy się
zachować w wypadku wpłynięcia na kamienie, by kajak nie nabrał wody. Szybko
udzielona pomoc ze strony kajakowców pozwoliła na dalsze kontynuowania spływu.
Wszyscy bezpiecznie dopłynęli do miejsca cumowania kajaków. Po przetransportowaniu sprzętu na lawetę uczestnicy udali
się na zorganizowane przez ks. Witolda
Panka ognisko z pieczonymi kiełbaskami
oraz słodkimi niespodziankami.
Emocjom i opowiadaniom nie było końca, a najmłodsi uczestnicy spływu dopytywali się, kiedy zostanie zorganizowany
następne spotkanie na wodzie.
Mariusz Bajurski
fot. Małgorzata Chmura
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Dzień Dziecka na kajakach
Po raz pierwszy w swej krótkiej, niewiele ponad rocznej działalności, Stowarzyszenie „Kajakowcy
Sochaczewa” zorganizowało Dzień Dziecka.

P

rzedsięwzięcie było wielkim wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym. Dzięki determinacji oraz
osobistemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia udało się zorganizować dwudniową wycieczkę w góry świętokrzyskie
do malowniczo położonej miejscowości na
Ponidziu. Miejscem tym było małe miasteczko Pińczów. Zostało ono wybrane nieprzypadkowo. Od prawie pięciu lat członkowie stowarzyszenia, Maryla i Mariusz,
są osobiście zaprzyjaźnieni z członkami
Klubu Wodnego Kon-Tiki, który ma swą
siedzibę nad zalewem w Pińczowie.
Uczestnikami wycieczki były dzieci z
parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sochaczew-Boryszew oraz dzieci członków
stowarzyszenia. Cała grupa liczyła 58 osób.
2 czerwca 2018 r. o godz. 6. rano cała
grupa zajęła miejsca w wynajętym autokarze i wyruszyliśmy w drogę. Po niemal
pięciu godzinach jazdy wszyscy szczęśliwie
dotarliśmy do celu.
Po zakwaterowaniu w miejscu noclegowym udaliśmy się do klubu wodnego Kon-Tiki. Na miejscu czekali już członkowie
klubu oraz liczne atrakcje.

Po posiłku dla uczestników wycieczki zostały udostępnione kajaki i rowery
wodne. Do dyspozycji dzieci była również
trampolina.
Główną atrakcją był rejs po zalewie
zrekonstruowaną pływającą „Kuźnią”.
Kuźnię, wzorowaną na warsztatach kowalskich, pływających po rzekach w XVII
i XVIII w., zbudowali członkowie Klubu
Wodnego Kon-Tiki z Pińczowa.
Duża grupa dzieci pod opieką dorosłych udała się na miejscowe kąpielisko. Z
uwagi na padający deszcz kolacja dla dzieci
została przygotowana wewnątrz budynku
klubu wśród stojących łodzi motorowych
i rozmontowanego pływającego młyna
wodnego, który – jak zapowiadali kontikowcy – będzie zmontowany i odbędzie rejs
do Gdańska rzeką Wisłą jeszcze w tym roku.
Będzie go można podziwiać płynącego
w rejonie Wyszogrodu.
Po całym dniu wrażeń wszyscy udali
się do miejsca zakwaterowania. Ale na tym
nie koniec atrakcji. Pani Maryla zaprowadziła wszystkich do kaplicy św. Anny,
która wzniesiona została w 1600 r. według
projektu Santi Gucciego. Znajduje się ona

na szczycie wzgórza św. Anny, górującego
nad Pińczowem, z którego widać panoramę
miasteczka, a przy pięknej pogodzie można
zobaczyć nawet szczyty Tatr.
Ks. Witek z boryszewskiej parafii odprawił krótką modlitwę wraz z uczestnikami
wycieki. W ten oto sposób zakończono
pierwszy dzień pobytu w Pińczowie.
Drugi dzień pobytu dzieci w Pińczowie
rozpoczęliśmy Mszą świętą w kościele św.
Jana Ewangelisty. Była to swego rodzaju
mała sensacja dla parafian tego kościoła,
gdyż podczas Mszy dotychczas nie widzieli tylu ministrantów, a było ich naprawdę
dużo.
Po Mszy udali się wszyscy do pobliskiego muzeum, gdzie przewodnik opowiedział o historii miasta, a następnie był
przejazd kolejką wąskotorową Ekspresem
Ponidzia, z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek na stacji końcowej.
Po powrocie do Pińczowa były lody i zapiekanki. W ten oto sposób pożegnaliśmy
gościnny Pińczów i wróciliśmy do Sochaczewa.
Mariusz Bajurski
fot. Małgorzata Chmura

www.kajakowcy.e-sochaczew.pl
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Aktyw
Powrót Warszawskiego
Ojzer Warszawski to prawdopodobnie najwybitniejszy pisarz pochodzący z Sochaczewa. Po latach
zapomnienia, on i jego proza powróciły do Sochaczewa.

P

remiera Szmuglerów Ojzera Warszawskiego była prawdziwą ucztą
dla spragnionych kultury w Sochaczewie. Na gości czekała jedna z tłumaczek
prof. Monika Adamczyk-Garbowska z UMCS, Marcin Prengowski ze Stowarzyszenia
„Nad Bzurą”, które książkę wydało, oraz
znana sochaczewska dziennikarka Izabela
Goryniak, prowadząca spotkanie.
W niedzielę, 20 maja, w Kramnicach
Miejskich odbyło się pierwsze z cyklu spotkań promujących książkę. Dlaczego w
Sochaczewie? Powody są dwa. Po pierwsze
autor powieści urodził się w Sochaczewie
i mieszkał tu przez kilkanaście pierwszych
lat swojego życia. Po drugie, według wszelkiego prawdopodobieństwa, akcja Szmuglerów rozgrywa się w Sochaczewie oraz w
Warszawie. Oczywistym stało się, że książka musi najpierw ujrzeć światło dzienne
w naszym mieście.

Ojzer
Ojzer Warszawski urodził się w Sochaczewie w 1898 r. w rodzinie żydowskiej.
W czasie I wojny światowej wyjechał wraz
z rodzicami do Warszawy. Tam nawiązał
kontakty ze światem warszawskiej kultury. Jego mentorem został znany pisarz Icie
Mejer Wajsenberg. To on zachęcił go do
napisania powieści Szmuglerzy – wydanej
po raz pierwszy w 1920 r. w języku jidysz.
Naturalistyczna proza Warszawskiego spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem

ze strony krytyki i książkę wydano w latach
dwudziestych jeszcze trzykrotnie.
W tym czasie Warszawski opuścił kraj
i osiadł w Paryżu. Niemal przestał pisać
i zajął się krytyką sztuki oraz malarstwem.
W czasie II wojny światowej ukrywał się
na południu Francji, a potem w Rzymie,
gdzie został ujęty i wysłany do Auschwitz.
Tam zginął w 1944 r. Jego utwory nigdy
nie były przetłumaczone na język polski, a
sama postać została w Polsce zapomniana.

Szmuglerzy
W 2012 r. Stowarzyszenie „Nad Bzurą”
wydało Księgę pamięci Sochaczewa, gdzie
znalazł się fragment książki Warszawskiego. Za inspiracją jednej z tłumaczek, prof.
Moniki Adamczyk-Garbowskiej, podjęliśmy wysiłek pozyskania dofinansowania
na wydanie tej książki. Ostatecznie udało
się uzyskać grant w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz patronat
Muzeum Żydów Polskich POLIN na tłumaczenie i wydanie Szmuglerów po polsku.
Wysiłku tego podjęły się prof. Adamczyk-Garbowska oraz prof. Magdalena Ruta
z UJ, a współpracą wydawniczą zajęło się
Wydawnictwo UMCS.
Szmuglerzy to opowieść o przemytnikach, którzy z małego miasteczka na Mazowszu (domyślnie Sochaczewa) szmuglują produkty do głodującej Warszawy
pod koniec I wojny światowej. Obraz ten,
dzięki świetnemu pióru oraz doskonałemu

8

słuchowi autora, jest bardzo udaną próbą
pokazania nieco przerysowanej rzeczywistości ostatnich lat I wojny światowej, gdzie
ludzie zmuszeni są do parania się przemytem, bimbrownictwem czy też prostytucją.
Warszawski pokazuje, w jaki sposób wojna
wpływa na ludzi.
Jest to też bardzo dobry obraz stosunków polsko-żydowskich, wyśmienite zdjęcie małego miasteczka z pocz. XX w. Każdy
z Sochaczewa podczas lektury będzie szukał między wierszami odniesień do naszego miasta.
W końcu jest to też przykład, bardzo
rzadkiej na naszych ziemiach, literatury
czasu I wojny światowej i jednocześnie doskonały lokalny materiał na 100-lecie Odzyskania Niepodległości (ten wątek opisano w książce bardzo barwnie). Można bez
mrugnięcia okiem powiedzieć, że jest to
kawał dobrej literatury polskiej, która nie
zestarzała się, mimo upływu prawie stu lat
od jej wydania.
Warszawski to prawdopodobnie najwybitniejszy pisarz pochodzący z Sochaczewa. Dobrze, że po latach zapomnienia, on
i jego proza powróciły do Sochaczewa.

Sklep
Polecamy książkę czytelnikom z Sochaczewa. Zakupu można dokonać na stronie:
www.nadbzura.pl/sklep
Stowarzyszenie „Nad Bzurą”
fot. Ewa Prengowska

Walka ze śmieciami trwa
Sprzątanie Bzury z kajaków jest corocznym wydarzeniem organizowanym przez Stowarzyszenie
„Nad Bzurą. W tym roku znów wydobyliśmy kontener śmieci.
krotnie zbierał zgromadzone worki i przewoził je na Moto Przystań.
Kontener na śmieci dostarczyła gmina
Brochów, a w akcji uczestniczyły zespoły
„Nad Bzurą”, „Moto Przystań”, „Kajakowców Sochaczewa”, Łódzkiego Klubu Kajakowego „Albatros” oraz grono wolontariuszy, nie tylko sochaczewian. To budujące,
że na apel przychodzą ludzie, dla których
Bzura nie jest codziennym sąsiadem.
Marcin Prengowski,
fot. Ewa Prengowska i Michał Ścigocki

S

poro osób zaangażowało się w doroczną akcję sprzątania rzeki Bzury,
zorganizowaną 21 kwietnia 2018 r.
przez Stowarzyszenie „Nad Bzurą” i Moto
Przystań w Plecewicach.
Pięciogodzinny spływ kajakowy na trasie od Moto Przystani do mostu w Witkowicach pokazał, że rzeka znów jest zanieczyszczona. Na brzegach rzeki, na skarpach
i w okolicach zwalonych drzew, zalegało
mnóstwo butelek, puszek oraz foliowych
i plastikowych odpadów. Tradycyjnie już
znaleziono również rzeczy nieoczywiste –
lodówkę, glazurę, zderzak samochodowy
czy kask motocyklowy. To wszystko znajdowało się – i niestety, częściowo nadal
znajduje się w rzece i jej okolicach.

Tymczasem podczas tej akcji czterdzieści
osób zebrało pełen kontener budowlany
nieczystości i była to z pewnością niespełna połowa potencjału czekającego na tym
fragmencie rzeki.

Pogromcy śmieci
W naszej akcji ogromnego wysiłku dokonał sochaczewski WOPR, który – poza
zabezpieczeniem ratowniczym imprezy –
zbierał również śmieci oraz zorganizował
ich transport przy użyciu łodzi motorowej,
do której dodatkowo doczepiono specjalną
tratwę. Tak skonstruowany sprzęt kilka-

Śmiecioroby
Część śmieci trafia w nasze okolice, płynąc w dół rzeki i w końcu zaczepiając o wystające konary czy gałęzie drzew. Inne natomiast to „owoc” odwiedzin sochaczewian
czy wędkarzy oraz osób urządzających sobie ogniska nad rzeką.
Dzieci, licznie uczestnicząc w spływie,
nie mogły wyjść ze zdumienia, a dorosłym
brakowało słów na wyjaśnienie, kto to
sprawił i dlaczego...
Co zrobić, żeby raz na zawsze zmienić tę
sytuację? To pytanie wydaje się pozostawać
bez odpowiedzi.
Sprzątanie Bzury z użyciem kajaków
jest wydarzeniem organizowanym przez
Stowarzyszenie „Nad Bzurą” od 2005 r.
Wspomniany wyżej dziesięciokilometrowy
odcinek sprzątnęliśmy ostatnio w sierpniu
2016 r. i wtedy śmieci nie było zbyt wiele.
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Aktyw
Na wzór Serca Jezusowego
W tym roku Fundacja Niepokalanej przeprowadziła dwie tury Rycerskich Dni Rodzin. Łącznie w
spotkaniach wzięło udział 39 rodzin z całej Polski. Spotkania odbyły się w Niepokalanowie Lasku
od 1 do 3 maja oraz od 1 do 3 czerwca. Fundacja przeprowadziła także Dni Rodzin Doświadczonych od 4 do 6 maja 2018 r.
Rycerskie Dni Rodzin 2018
Hasłem tegorocznej edycji Rycerskich
Dni Rodzin były słowa „Uczcie się ode
Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem...”.
Zajęcia z rodzinami prowadził o. Piotr M.
Lenart OFMConv – wiceprezes narodowy
Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej”
w Polsce. Zarówno poprzez głoszone słowo Boże, jak i prelekcję pt. Jednego serca...,
ukazywał on rodzinom jak naśladować Jezusa o „sercu cichym i pokornym” oraz jak
ewangelizować w rodzinie i przez rodzinę.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży poprowadzili młodzi rycerze Niepokalanej ze
Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej. Był
czas na zabawę, a także na poznawanie św.
Maksymiliana Kolbego i założonego przez
niego Rycerstwa Niepokalanej (MI). Dzieci
mogły też popróbować trochę sztuki stolarskiej, ucząc się robić drewniane krzyże.

Świadectwa gości spotkania
„Tu otrzymałem wiele do przemyślenia
i ten zjazd może zakończyć się już dziś”
– powiedział jeden z uczestników po wieczorku poetycko-patriotycznym Anny Bojanowskiej – poetki z Sochaczewa, która
oprócz prezentacji swoich wierszy podzieliła się także świadectwem swojej niepełnosprawności, oddanej Bogu i Niepokalanej.
„Wieczorek patriotyczny i świadectwo dały
mi wiele do myślenia. Nie wiem, czy mi się
to uda, ale zrozumiałam, że nie powinnam
narzekać, ale dziękować za to, co daje mi
Bóg” – dodała Anna, jedna z mam uczestniczących w spotkaniu.
Świadectwem swego nawrócenia i maryjnej ewangelizacji podzielił się Piotr
Chomicki z Fundacji Holy Mary Team.
Opowiedział on o pieszej pielgrzymce
do sanktuarium maryjnego w Kibeho,
w Afryce, w 2012 r. „Miałem tę wielką łaskę – mówił – by wyruszyć z Gietrzwałdu
i dojść do Kibeho... Samotna pielgrzymka,
w różańcem w ręku... To był rok budowania
całkowitego zaufania do Boga i Matki Bożej... Pielgrzymka była także rozeznaniem,
bo w 2010 r. powstała inicjatywa, żeby

stworzyć ruch ewangelizacyjny maryjny...
Dotarłem do Kibeho 7 września 2013 r. To
był moment podjęcia decyzji o oddaniu się
Matce Bożej na sto procent”. Spotkanie z
Piotrem uwrażliwiło rodziny na potrzebę
ewangelizacji w świecie współczesnym. Rodzice zdali sobie sprawę z tego, że w swojej
rodzinie, w środowisku, w którym żyją, są
świadkami Jezusa i przekazicielami wiary.

Wychować, jak Maryja
Niezapomnianym przeżyciem dla każdej rodziny było spotkanie Oddaj się Maryi, organizowane w pierwsze soboty miesiąca w Niepokalanowie. Rodziny w tym
dniu mogły nie tylko pielgrzymować do
niepokalanowskiego sanktuarium, ale także zawierzyć swoje życie Niepokalanej za
przykładem św. Maksymiliana.
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W ostatnim dniu spotkania rodzice
opowiadali o swoim doświadczeniu przekazywania wiary w rodzinie i sposobach
wychowania w wierze swoich dzieci. Przede
wszystkim, jak podkreślali, najważniejszy
jest przykład rodziców, którzy praktykują
wyznawaną wiarę: dzieci widzą, jak rodzice
klękają do modlitwy, modlą się przed posiłkiem, błogosławią ich i siebie nawzajem,
słyszą rodziców rozmawiających z gośćmi
w domu o sprawach wartościowych i duchowych, patrzą na święte obrazy, poznają
żywoty świętych, oglądają wartościowe filmy – co w dalszym życiu owocuje naśladowaniem tych postaw i zachowań.
Na zakończenie Rycerskich Dni Rodzin
dwie rodziny, które jeszcze tego nie uczyniły, oddały się Matce Bożej, wstępując do
Rycerstwa Niepokalanej, a pozostałe – ponowiły swoje oddanie.

Dni Rodzin Doświadczonych
Dla rodzin, które borykają się z różnymi trudnościami lub przeżywają ciężkie
chwile próby, Fundacja Niepokalanej zaproponowała szczególną terapię w pierwszy weekend maja. Uczestniczyło w niej 20
osób. Polegała ona na osobistym spotkaniu
z Jezusem podczas adoracji, osobistej modlitwy oraz celebrowaniu sakramentów
Eucharystii i Pokuty.
Podczas gdy dorośli uczestniczyli w „Jezusowych sesjach terapeutycznych”, animatorzy opiekowali się dziećmi, organizując im czas pożytecznymi zajęciami. Jedną
z atrakcji dla najmłodszych było uczestnictwo w Dniu Strażaka, zorganizowanym
przez Gminę Teresin w dzień patrona strażaków św. Floriana.
Puentą ze spotkania niech będą słowa
jednego z uczestników: „Tu zrozumiałem,

jak mam w moim życiu postępować, jak
mam okazywać miłość w moim trudnym
doświadczeniu rodzinnym. Pan Bóg w tych
kilku dniach sprawił, że wiele rzeczy zrozumiałem i to uważam za wielką łaskę”.

Owoce działań Fundacji
Dzięki funduszom, które wpłynęły na
konto Fundacji Niepokalanej, w głównej
mierze od rodzin, biorących udział w inicjatywach organizowanych dla rodzin w
Niepokalanowie Lasku, mogliśmy opłacić
koszty przygotowania podłoża pod duży
plac zabaw na terenie Ośrodka MI w Niepokalanowie Lasku, a także sfinansować
mniejszy plac zabaw, z którego mogą korzystać najmłodsi uczestnicy spotkań.
Teresa M. Michałek,
fot. Archiwum MI

www.rodzina.maryjni.pl

Sochaczew niepodległy
O Sochaczewie i niepodległości w Młodzieszynie.

W

młodzieszyńskim Gimnazjum
im. Bohaterów Walk nad Bzurą
1939 r., 9 maja 2018 r., w ramach
szkolnych obchodów stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, odbyło się
spotkanie z Łukaszem Popowskim – prezesem Stowarzyszenia „Nasz Zamek” i pracownikiem Muzeum Kolei Wąskotorowej.
Do spotkania doszło z inicjatywy nauczyciela placówki Marka Orzechowskiego. Zaproszony gość wygłosił prelekcję pt. Sochaczew po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.
– wybrane zagadnienia.
W trakcie wystąpienia zebrana młodzież
zapoznała się z wybranymi zagadnieniami,
związanymi z odzyskaniem niepodległości
przez Polskę w ujęciu lokalnym. Prelegent
skupił się na trzech aspektach, którymi zajmuje się zawodowo. Słuchacze dowiedzieli
się zatem o roli miejscowego dworca kolejowego oraz sochaczewskich kolejarzy w
procesie odzyskiwania niepodległości. Poznali także burzliwe losy niedawno odnalezionej tablicy pamiątkowej, wmurowanej
w pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości przez pracowników stacji Sochaczew
w ścianę budynku dworcowego. Omówiona została również rola Sejmikowej Kolejki

Wąskotorowej w odbudowie Sochaczewa,
a także historia osiedla lepianek, które powstało w efekcie zniszczeń I wojny światowej pod Wzgórzem Zamkowym i istniało
tu aż do 1936 r. Ostatnie zagadnienie stało się pretekstem do ramowej prezentacji
dziejów sochaczewskiego zamku, które od
lat stanowią główny przedmiot badawczy
prelegenta.
Stowarzyszenie „Nasz Zamek”
fot. Marek Orzechowski
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Aktyw
O puchar Stowarzyszenia

WYNIKI
Singiel mężczyzn Open kat. A

Stowarzyszenie „Przez Sport w Przyszłość” rozpoczęło 2018 r. od
zorganizowania turnieju badmintonowego, w którym zawodnicy
walczyli o najwyższe trofeum – puchar Stowarzyszenia.

Robert Borszcz – Zabrze
Mateusz Krysa – Solec Kujawski
Szymon Kukier – Puławy

P

Michał Werłaty – Sochaczew
Wojciech Strzelecki – Truskaw
Michał Król – Ozorków

ierwsze Mistrzostwa o puchar Stowarzyszenia „Przez Sport w Przyszłość”, które rozegrano 10 marca
2018 r. na sali gimnastycznej ZS RCKU,
przyciągnęły ok. 70 graczy z różnych zakątków Polski.
Podczas Mistrzostw rozegrano 170 meczów w 9 kategoriach, w przeciągu 13 godzin – na 4 kortach. Warto zaznaczyć, iż
zawody wpisane są do rankingu Polskich
Amatorów Badmintona oraz grand prix
Powiatu Sochaczewskiego 2018 r.
Organizatorami zawodów było Stowarzyszenie „Przez Sport w Przyszłość”,
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i ZS
RCKU. Jak wspomniano, na Mistrzostwa
przyjechało wielu zawodników spoza naszego powiatu, m.in. z Bydgoszczy, Grodziska Mazowieckiego, Krakowa, Łodzi,
Warszawy, Zabrza, Włocławka, Wrześni
czy Radomia i Puław.
Uczestnicy grali w następujących kategoriach: singiel mężczyzn Open kat. A
(zaawansowany); singiel mężczyzn Open
kat. B (średnio zaawansowany); singiel
mężczyzn Open kat. C (początkujący); singiel mężczyzn 45+; singiel mężczyzn 50+;
singiel kobiet; debel mężczyzn Open; debel
kobiet; Mixt.

Za miejsca 1-3 nagrodzeni otrzymali
pamiątkowe puchary, medale i dyplomy,
zaś spośród wszystkich zawodników losowane było ponad 35 nagród rzeczowych w
tym rakieta wysokiej klasy, lotki, koszulki
o wartości ponad 1500 zł.
Tradycyjnie, członkowie stowarzyszenia przygotowali poczęstunek dla zawodników, była m.in. zupa, zimne przekąski,
ciasta, kawa, herbata itp.
Wielkie podziękowania dla naszych
sponsorów bez których ciężko byłoby zorganizować mistrzostwa:
• Piekarnia – Cukiernia Majewscy,
Ciurzyńska
• Aiki Design – Piotr Kotlarski
• TolBud – Krystyna i Anatoliusz
Kotlarscy
• Tęczowy Ogród – Przemysław
Wasilewski
• Victor Polska – Cezary Gutowski
• Bakoma S.A.
• Dzik-Bus – Kamil Winnicki
• Skrzynia Car Warsztat Samochodowy –
Rafał Skrzynecki
Dziękujemy również dyrekcji oraz pracownikom ZS RCKU w Sochaczewie za
udostępnienie sali sportowej.
Sebastian Wiśniewski

Singiel mężczyzn Open kat. B

Singiel mężczyzn Open kat. C
Paweł Ignatowski –
Sochaczew / Młodzieszyn
Janusz Stanowski – Sochaczew
Mariusz Ostapczuk – Pruszków
Singiel mężczyzn 45+
Wojtek Pasternak – Połaniec
Jurek Łazęcki – Warszawa
Krzysztof Drobnik – Łódź
Singiel mężczyzn 50+
Mirosław Steć – Warszawa
Jurek Łazęcki – Warszawa
Henryk Ewert – Ozorków
Singiel kobiet
Yanning Zhong - Warszawa
Monika Łepkowska – Warszawa
Kateryna Bieliaieva – Warszawa
Debel mężczyzn Open
Jacek Chojnacki – Września, Kamil
Przybyszewski – Gniezno
Mariusz Nawrocki i Przemysław Nowak
– Łódź
Mateusz Krysa – Solec Kujawski,
Tomasz Strzelczyk – Bydgoszcz
Debel kobiet Open
Magda Przybyszewska – Gniezno, Sandra
Szalaty – Września
Kateryna Bieliaieva i Gabriela Zielińska –
Warszawa
Teresa Marcinek – Kraków, Kasia
Wieluńska – Złotoria
Mixt
Karol Leszczyk i Gabriela Zielińska –
Warszawa
Szymon Kukier – Puławy, Ola Bielska –
Warszawa
Jacek Chojnacki i Sandra Szalaty –
Września

fot. Stowarzyszenie „Przez Sport w Przyszłość”

www.pswp.e-sochaczew.pl
12

Sezon ligi badmintona zakończony
Tegoroczny sezon ligi rozgrywany był w czterech kategoriach: liga junior, liga kobiet, liga open,
super liga. Udział wzięło 40 osób.

Klasyfikacja
V sezonu ILBPS
Liga Kobiet
1 Wójcikowska Marcelina
2 Kasprzycka Katarzyna
3 Sałacińska Karolina
4 Budnik Milena
5 Sztandur-Leszczyńska Ewa
6 Wawer Marta
7 Gutkowska (Boryczko) Renata
8 Wiśniewska Natalia
9 Wawer Łucja
10 Nowak Justyna
11 Piekarska Aleksandra

fot. Stowarzyszenie „Przez Sport w Przyszłość”

W

Kramnicach Miejskich w Sochaczewie, 26 maja 2018 r.,
Stowarzyszenie „Przez Sport w
Przyszłość” podsumowało uroczyście zakończenie V sezonu Indywidualnej Ligi
Badmintona Powiatu Sochaczewskiego
(ILBPS).
Wśród licznie przybyłych zawodników i sympatyków badmintona był także
Tadeusz Głuchowski – wicestarosta sochaczewski, który kolejny raz podkreślił,
że Starostwo Powiatowe z chęcią wspiera
Ligę, widząc jak dużo zawodników bierze
w niej udział i promując tym samym grę w
badmintona. Wskazał też na inne imprezy
sportowe organizowane przez Stowarzyszenie, na które przyjeżdżają zawodnicy
z różnych zakątków Polski. „Wiem, że we
wrześniu ruszy kolejny, szósty sezon ligi
i już dziś mogę zapewnić, że wesprzemy
ją nie tylko finansowo, ale udostępniając
jak dotychczas salę gimnastyczną w ZS
RCKU” – mówił wicestarosta, gratulując
jednocześnie zawodnikom miejsc na podium,
Stowarzyszenie „Przez Sport w Przyszłość” pomaga również w organizacji
rajdu rowerowego Od Juniora do Seniora,
którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
Starostwo od pierwszej edycji wspiera Ligę Badmintona, ale także turnieje
i sportowe zawody organizowane przez
to Stowarzyszenie. Salę gimnastyczną na

rozgrywki nieodpłatnie użycza ZS RCKU,
stąd też obecność dyrektora szkoły Tomasza Obrączki na zakończeniu ligi.
Jak przystało na podsumowanie, została zaprezentowana statystyka rozgrywek,
były medale, puchary, dyplomy oraz podziękowania dla instytucji i osób, które nie
tylko promują tę dyscyplinę sportową, ale
też wspierają ILBPS.
Tegoroczny sezon ligi rozgrywany był
w czterech kategoriach: liga junior, liga
kobiet, liga open, super liga męska. Udział
wzięło 40 zawodników i zawodniczek, w
tym: 12 kobiet, 22 mężczyzn oraz 6 juniorów. Rozegrano 386 meczów, 817 setów,
zdobyto 1146 punktów, zużyto 155 lotek.
Łącznie spędzono na hali w soboty ok. 100
godzin.
Wśród nagród dla zwycięskich zawodników w poszczególnych kategoriach były
okolicznościowe medale, puchary i dyplomy, a także drobne upominki przekazane
przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
oraz vouchery do sklepu ze sprzętem do
badmintona.
Tradycyjnie, Stowarzyszenie za korzystanie z hali ZS RCKU przekazało szkole
upominek sportowy – tym razem było to
12 sztuk wysokiej klasy rakiet do gry oraz
lotki. Zarząd Stowarzyszenia wręczył też
specjalne podziękowania dla Starostwa
Powiatowego za wspieranie badmintona.
Sebastian Wiśniewski
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Super Liga Męska
1 Tomaszkiewicz Rafał
2 Gala Tadeusz
3 Cierebiej Dariusz
4 Chojnacki Konrad
5 Jankowski Grzegorz
6 Adamkiewicz Michał
7 Ignatowski Paweł
8 Stanowski Janusz
9 Kotlarski Piotr
10 Gołębiewski Łukasz
Liga Open
1 Nowak Michał
2 Jankowski Mateusz
3 Sobczak Wiesław
4 Wójtowicz Wioletta
5 Wójcikowski Krzysztof
6 Gutkowski Przemysław
7 Dul Robert
8 Tomaszewski Marek
9 Orliński Romuald
10 Kłonowski Ryszard
11 Uczciwek Marek
12 Wiśniewski Maciej
13 Wójcicki Artiom
Liga Junior
1
2
3
4
5
6

Ignatowski Bartosz
Zieliński Michał
Ignatowski Maciej
Jankowski Wiktor
Orliński Mikołaj
Bednarczyk Franciszek

Aktyw
229 meczów w jeden dzień
Za nami kolejny udany turniej badmintonowy – III Mistrzostwa
Powiatu Sochaczewskiego w badmintona o puchar starosty sochaczewskiego. Do Teresina, gdzie na hali sportowej, na 7 przygotowanych kortach przyjechało 90 zawodników niemalże ze
wszystkich zakątków Polski.

W

sobotę, 2 czerwca br. na hali
sportowej w Teresinie odbyły się
badmintonowe zmagania, których organizatorem było Stowarzyszenie
„Przez Sport w Przyszłość” a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Zawody rozpoczęły się o godz. 9.00,
a zakończyły o 23.40. Do Teresinia na turniej przyjechał 90 zawodników z 30 miast z
całej Polski (m.in. z Bydgoszczy, Krakowa,
Gniezna, Łodzi, Płocka, Puław, Solca Kujawskiego, Warszawy, Zabrza czy Radomia)
a nawet grupa z Lodynu. Zawodnicy grali w
6 kategoriach: Singiel Open (A, B, C), Singiel kobiet, Singiel 45+, Singiel 50+, Debel
męski, Debel kobiet, Mixt.
Turniej wpisany był do ranking: PAB.
org.pl I Victor Grand Prix Powiatu Sochaczewskiego 2018 oraz programu 100 turniei
na 100-lecie odzyskania prze Polskę Niepodległości.
Zawodnicy i zawodniczki grali na 7
kortach, rozegrano 229 meczów I 466 setów. Łącznie zdobyto 15917 punktów, było
20 walkowerów. - Za nami kolejne udane
wydarzenie sportowe. Organizowane mistrzostwa wpisały się w kalendarz sportowych wydarzeń organizowanych na tere-

nie naszego powiatu. Liczba zgłoszonych
zawodników I zawodniczek, pokazuje, że
nie brakuje chętnych do gry w badmintona
– mówił po turnieju Sebastian Wiśniewski,
prezes stowarzyszenia ”Przez sport w przyszłość”.
Sebastian Wiśniewski
Wyniki przedstawiają się następująco:
Singiel Open A
1
2
3
4

Dawid Maron – Ząbki
Rafał Tomaszkiewicz – Sochaczew
Paweł Gansiniec – Radzionków
Adam Gębala – Żyrardów

Singiel Open B
1
2
3
4

Jolanta Chodkowska – Warszawa
Zbigniew Suwała – Ozorków
Marcin Poterała – Łódź
Michał Terlikowski – Pruszków

1
2
3
4

Paweł Januchowski – Gniezno
Tomasz Mikołajczyk – Warszawa
Jacek Kutla – Warszawa
Mirosław Steć – Warszawa

Singiel M 50+
1
2
3
4
5
6

Marek Szcześniewski – Żyrardów
Mirosław Steć – Warszawa
Henryk Ewert – Ozorków
Ganesh Konagesan – Londyn
Wiesław Sobczak – Sochaczew
Sławomir Jabłoński – Stowarzyszenie
Autostrada Nowa Wieś
7 Wojciech Bogołębski – Bobrowiec
8 Marek Tomaszewski – Sochaczew
Singiel K
1
2
3
4

Monika Sell – Solec Kujawski
Yanning Zhong – Warszawa
Ewelina Nawrocka – Gniezno
Izabela Maćkowska – Potulice

Debel M
1 Jacek Chojnacki – Września,
Kamil Przybyszewski – Gniezno
2 Adam Gębala – Żyrardów,
Marek Szcześniewski – Żyrardów
3 Paweł Januchowski i Zbigniew Nawrocki
– Gniezno
4 Piotr Kotlarski – Sochaczew,
Dawid Maron – Ząbki
Debel K

Singiel Open C
1
2
3
4

Singiel M 45+

Piotr Kotlarski – Sochaczew
Jacek Nowakowski – Łowicz
Janusz Stanowski – Sochaczew
Sławomir Jabłoński – Stowarzyszenie
Autostrada Nowa Wieś

1 Magda Przybyszewska – Gniezno,
Sandra Szalaty – Września
2 Kateryna Bieliaieva i Gabriela Zielińska –
Warszawa
3 Monika Sell – Solec Kujawski,
Katarzyna Wieluńska – Złotoria
4 Teresa Marcinek – Kraków,
Magdalena Soczyńska – Łódź
5 Agnieszka Trzeciak, Justyna Zacharska –
Warszawa
6 Katarzyna Matuszewicz,
Ewa Sieczkowska – Osiek
Mixt
1 Szymon Kukier – Puławy,
Aleksandra Bielska – Warszawa
2 Karol Leszczyk i Gabriela Zielińska –
Warszawa
3 Adam Juszczyk i Jolanta Chodkowska –
Warszawa
4 Kamil Przybyszewski i Magda
Przybyszewska – Gniezno
Więcej zdjęć na:

www.facebook.com/pg/lotka/photos
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Nowy członek POPPS: Stowarzyszenie
Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut”

Grupa założycielska, 2017 r.

S

towarzyszenie liczy piętnastu członków. Piszemy wiersze i to jest główny
cel naszej działalności. Chcemy jednak wyjść z naszą twórczością szerzej propagując poezję w lokalnym środowisku dla
każdej grupy wiekowej poprzez publikację
naszej twórczości oraz organizację spotkań
poetyckich.
Stowarzyszenie powstało 19 grudnia
2017 r. Dzięki formalizacji chcemy wzbogacić naszą działalność organizując jeszcze więcej spotkań i częściej publikując.
Posiadanie osobowości prawnej daje nam
również większe możliwości pozyskiwania
funduszy, które pozwolą nam propagować
poezję szerzej i intensywniej. A to z kolei
będzie jeszcze większą mobilizacją do pisania i podejmowania nowych wyzwań.
Współpraca z Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) daje nam szersze możliwości prezentacji twórczości, a tym samym
rokuje jej rozwój, pomoc z zaistnieniu w
całym powiecie oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych. Mamy już
pierwszy sukces na tym polu – uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu
„Działaj Lokalnie” organizowanego przez
POPPS
Pragniemy również uświetniać swoimi
wystąpieniami poetycko-muzycznymi wydarzenia, które organizują grupy zrzeszone w POPPS, uwzględniając ich specyfikę
i tematykę organizowanych przez nich imprez, co – mamy nadzieję – przyczyni się do
powstania nowej twórczości.

Do najważniejszych wydarzeń, które
przeprowadziliśmy w tym roku, należą:
• publikacja Antologii Poezji Sochaczewskiej 2, gdzie znalazła się twórczość całej
grupy. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Sochaczew. Promocja książki odbyła się podczas
Dni Sochaczewa.
• uruchomienie cyklicznych wystąpień
w Radiu Sochaczew w kąciku poetyckim
Radiowe echa poezji. Słuchać nas można
co drugi tydzień w sobotę o godz. 13.30
i w niedzielę o godz. 9.30. Audycja powstała dzięki uprzejmości kierownictwa Radia
Sochaczew.
• zorganizowanie wieczoru słowno-muzycznego na wesoło z okazji Dnia Kobiet
Wiersze na obcasach. Kobiety o nas, my
o kobietach.
• zorganizowanie wieczoru słowno-muzycznego poświęconego pamięci Poetom
Katynia. Wspomnienie ich życia, twórczości i tragicznej śmierci. Wydarzenie mogło
zostać zrealizowane dzięki wsparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie,
która udostępniła salę w Kramnicach.
• zorganizowanie koncertu w Szkole Muzycznej składającego się z dwóch części.
Pierwsza – z muzyką poważną i poezją,
dotyczyła pieśni lokalnego kompozytora
Józefa Grawińskiego z tekstami m.in. poetów naszej grupy Apolonii Lato i Moniki
Kosowiec–Placek w wykonaniu Patrycji
Krzeszowskiej-Kubit (sopran) i akompaniamencie Agnieszki Kaźmierczak (fortepian). Obie artystki z Teatru Wielkiego
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w Łodzi. Koncert poprowadził znawca muzyki Radosław Żurawski. Druga część to
prezentacja wierszy poetów, członków naszego Stowarzyszenia, której towarzyszyła
muzyka Fabiana Filipiaka (saksofon). Tę
część wydarzenia poprowadziła Stanisława
Podgórska ze Stowarzyszenia „Atut”.
• udział w Jarmarku podczas Dni Sochaczewa w celu promocji twórczości Marka
Boczka, Janusza Wiesława Budnika, Grażyny Grobelskiej, Tadeusza Hutkowskiego,
Edwarda Kijocha, Andrzeja Kopy, Adama
Wasilewskiego oraz Antologii Poezji Sochaczewskiej 2. POPPS użyczyło nam miejsca
na swoim stoisku.
W tegorocznych planach mamy jeszcze
biesiadę poetycko–muzyczną II Festiwal
Noc Poezji i Muzyki ”Wierszotorówka” oraz
Obchody 10-lecia grupy poetyckiej Sochaczewskie Wieczory Literackie z gośćmi,
uznanymi poetami oraz promocją naszej
twórczości i dóbr kultury miasta i okolic
Sochaczewa. Te kilkudniowe wydarzenia
poetyckie będziemy mogli zorganizować
dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” organizowanego
przez POPPS. Organizacja ta wspiera nas
merytorycznie od początku działania jako
Stowarzyszenie.
Mamy już stałych uczestników naszych
wieczorów literackich i czujemy się na stałe wpisani w sochaczewską społeczność ze
swoją poetycką twórczością. Czujemy się
również silniejsi jako pełnoprawna organizacja pozarządowa oraz członek POPPS.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich piszących wiersze do współpracy z nami.
Kontakt do nas: facebook.com/antologiapoezjisochaczewskiej.
Stanisława Podgórska
Foto: Archiwum Stowarzyszenia
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fot. Stowarzyszenie „Przez Sport w Przyszłość”

