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Klub Nauczyciela po nowemu

W nowym sezonie arty-
stycznym została panu 
przyznana funkcja koordy-
natora Klubu Nauczyciela, 
mieszczącego się w SCK 
przy ul. Ryszarda Kaczo-
rowskiego. Czy w związku 
z tym możemy spodziewać 
się zmian w ofercie progra-
mowej?
Większość propozycji z po-
przedniego sezonu zosta-
nie utrzymana. Są to za-
jęcia, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, 
więc nie ma powodu, żeby 
z nich rezygnować. Mam 
tutaj na myśli zajęcia sza-
chowe, ognisko muzyczne, 
studio wokalne, pracow-
nię rękodzieła, czy naukę 
języka angielskiego. Nadal 
funkcjonować też będzie 
Chór Nauczycielski Vivace. 
Natomiast zmieni się nie-
co formuła Dziecięcego Ze-
społu Wokalnego „Perełki”, 
który zawiązał się ponad 
dwa lata temu. Teraz będzie 
to chór, w którym śpiewać 
będą wyłącznie uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3. 
Oferta skierowana jest do 
uczniów klas 1-3, w któ-
rych razem z wychowaw-
cami planuję zorganizować 
spotkania informacyjne, a 
w dalszym etapie castingi. 
Dzięki temu będziemy mieć 
możliwość dostrzec u dzie-
ci talent muzyczny już na 
etapie wczesnoszkolnym i 
odpowiednio spożytkować 
ich potencjał. Efekty naszej 
pracy będzie można zoba-

czyć na koncertach, które 
planowane są z okazji świąt 
Bożego Narodzenia, Dnia 
Dziecka czy Dni Sochacze-
wa. Myślę, że nie zabraknie 
też kilku mniejszych oka-
zjonalnych występów.

Czy wśród dotychczaso-
wych zajęć pojawią się ja-
kieś nowości?
Planujemy stworzyć zespół 
wokalno-instrumentalny z 
udziałem osób dorosłych. W 
związku z tym zapraszamy 
osoby w wieku 18+, śpiewają-
ce bądź grające na różnych in-
strumentach, które chciałyby 
rozwinąć u nas skrzydła. Bę-
dziemy tworzyć własną muzy-
kę, chociaż w repertuarze nie 
zabraknie też coverów. Nie bę-
dziemy ograniczać się do kon-
kretnego stylu muzycznego, 
ale chcemy, żeby była to muzy-
ka ambitna. Drugą nowością 

w naszej ofercie są warsztaty 
kreatywne „Nie tylko dla na-
uczycieli”. Tematyka tych zajęć 
będzie bardzo szeroka, gdyż 
chcemy oprzeć je na różnych 
dziedzinach sztuki, takich 
jak muzyka, teatr czy taniec. 
Chciałbym również wprowa-
dzić zajęcia survivalowe z na-
uki przetrwania, które mo-
głyby odbywać się w ramach 
letnich i zimowych warsztatów 
artystycznych. Jest to na razie 
tylko pomysł, ale mam nadzie-
ję, że uda się go wcielić w życie. 

Okazuje się, że oferta Klu-
bu Nauczyciela jest w tym 
roku bardzo szeroka. Moż-
na jeszcze zapisywać się 
na zajęcia?
Nabór trwa cały czas. Zapra-
szam wszystkich chętnych do 
udziału w naszych zajęciach. 
Uważam, że ofertę mamy 
bardzo ciekawą. Dodam, że 

wszystkie zajęcia prowadzą in-
struktorzy z wieloletnim do-
świadczeniem,    specjaliści  
w swoich dziedzinach. 

Zanim został pan koordy-
natorem Klubu Nauczy-
ciela, prowadził pan zaję-
cia wokalne w SCK przy ul. 
Chopina. Czy pana pod-
opieczni z Chodakowa 
mogą liczyć na to, że zaję-
cia w tamtej siedzibie zo-
staną utrzymane?
Nadal będę prowadził indywi-
dualne lekcje śpiewu rozryw-
kowego dla dzieci i młodzie-
ży, które odbywać się będą w 
Chodakowie w ramach Studia 
Wokalnego. Kontynuować bę-
dziemy też zajęcia wokalne Es-
trady Dziecięcej Open Day Ju-
nior, której koordynatorem jest 
Jolanta Kawczyńska oraz pro-
jekt Open Day, koordynowa-
ny przez Monikę Osiecką-Ja-
worską. Projekty te są oparte 
na ścisłej współpracy wielu in-
struktorów Sochaczewskiego 
Centrum Kultury. W tym se-
zonie artystycznym nie będzie 
inaczej. Niedługo ogłosimy 
terminy castingów. Niewyklu-
czone, że w tym roku odbędą 
się w formie online. Wszystkie 
informacje podawane będą na 
bieżąco na stronie internetowej 
i fanpage’u Sochaczewskiego 
Centrum Kultury.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i zapraszam wszyst-
kich chętnych do zapisywa-
nia się na nasze zajęcia. Nabór 
wciąż trwa.

Z początkiem września w Sochaczewskim Centrum Kultury nastąpiły małe zmiany organizacyjne. Połączone zostały dwie sekcje: Integracji Społecznej 
oraz Edukacji i Klubu Nauczyciela. Teraz funkcjonować będą jako całość pod nazwą - Sekcja Integracji Społecznej i Klubu Nauczyciela. Kierownikiem 
nowo powstałej sekcji jest Jolanta Kawczyńska. Koordynatorem Klubu Nauczyciela został Piotr Milczarek, z którym o obecnej ofercie programowej  

i planach na najbliższy czas rozmawia Iza Strzelecka.

Oferta zajęć Klubu Nauczyciela,  
mieszczącego się w SCK  

przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5

Studio Wokalne - zajęcia prowadzi instruktor wokalny Piotr 
Milczarek. Są to indywidualne lekcje nauki śpiewu, oparte 
na pracy nad emisją głosu, dykcją, interpretacją i ruchem 
scenicznym. Oferta skierowana jest do dzieci od 6 roku życia 
i młodzieży.  
Ognisko Muzyczne - indywidualne lekcje nauki gry 
na instrumentach prowadzą doświadczeni muzycy i 
instrumentaliści – Piotr Milczarek (pianino, akordeon) oraz  
Andrzej Kopa (keyboard, organy, gitara klasyczna/elektryczna/
basowa). Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i 
dorosłych. W ramach ogniska odbywają się również lekcje 
śpiewu rozrywkowego i klasycznego dla dorosłych, które 
prowadzi P. Milczarek. 
Zajęcia szachowe - naukę gry w szachy prowadzi mistrz 
szachowy, instruktor klasy I – Stanisław Osiecki. Oferta 
skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Następstwem 
zdobytej przez uczestników zajęć wiedzy jest udział w 
rozgrywkach i turniejach szachowych.
Kreatywna Pracownia Rękodzieła - zajęcia plastyczne oraz 
naukę sztuki origami prowadzi artystka Jadwiga Orczyk-
Miziołek. W pracowni wykorzystywane są wielorakie materiały 
plastyczne, uczestnicy wykorzystują różne techniki tworzenia. 
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży.
Dziecięcy Chór „Perełki” – prowadzący: Piotr Milczarek. 
Oferta skierowana jest do dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 
(klasy 1-3). 
Chór Nauczycielski Vivace - dyrygent: Piotr Milczarek. 
Viivace to chór mieszany 4-głosowy, skupiający nie tylko 
nauczycieli, ale też członków ich rodzin oraz miłośników 
pieśni chóralnej z innych środowisk z terenu miasta i powiatu 
sochaczewskiego.
Nauka języka angielskiego – lekcje prowadzi Anna Robak w 
terminach ustalonych z uczestnikami zajęć.

NOWOŚCI
Zespół wokalno-instrumentalny „Piętro wyżej” – oferta 
skierowana jest do osób dorosłych, które lubią śpiewać, grają 
na instrumentach muzycznych, komponują i piszą własne 
teksty. 
Prowadzenie: Piotr Milczarek
Warsztaty kreatywne „Nie tylko dla nauczycieli” - oferta 
skierowana jest do osób dorosłych. Tematyka zajęć będzie 
bardzo szeroka – teatr, praca nad scenariuszem, muzyka  
w teatrze, ruch, głos, słowo. Zajęcia prowadzone będą przez 
wykwalifikowanych instruktorów, animatorów kultury  
i nauczycieli. 

Bliższe informacje telefonicznie lub mailowo:
Piotr Milczarek – koordynator Klubu Nauczyciela
tel. (46) 862-71-48 lub 603-316-389: mail:  
piotr.milczarek.sck@gmail.com
Jolanta Kawczyńska – kierownik Sekcji Integracji Społecznej 
i Klubu Nauczyciela
tel. 882-626-747, mail: jolanta.kawczynska.sck.20@gmail.com
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Wystartował  
w wielkim stylu

Klub Kontrast mieszczący się 
w Sochaczewskim Centrum 
Kultury przy ul. 15 Sierpnia 
rozpoczął nowy sezon kon-
certowy. Organizatorzy za-
planowali już cykl koncertów 
do końca roku, które odbywać 
się będą trzy razy w miesiącu. 
Większość z nich, na skutek 
wdrożonych w SCK zasad bez-
pieczeństwa związanych z epi-
demią Covid-19, odbędzie się 
w wersji online. Będą to kon-
certy transmitowane na żywo 
bezpośrednio z klubu, a pu-
bliczność będzie mogła je śle-
dzić na bieżąco na ekranach 
monitorów i smartfonów.

Pierwszy koncert w „Kontra-
ście” w sezonie 2020/2021 od-
był się z udziałem publiczno-
ści. 12 września na klubowej 
scenie SCK wystąpił zespół 
Singin’ Birds. Żeńskie trio wo-
kalne w składzie: Joanna Czar-
kowska, Dominika Kasprzyc-
ka-Gałczyńska oraz Dominika 
Dulny, oczarowało gości klubu 
nie tylko pięknie współbrzmią-
cymi głosami, ale i ogromnym 
wdziękiem scenicznym. Woka-
listki zaprezentowały się w retro 
stylistyce, serwując publiczno-
ści muzyczną podróż oscylują-
cą wokół swingu, rock’n’rolla i 
bigbitu. Nie zabrakło też nowo-
czesnych brzmień. Zespół za-
grał zarówno autorskie kom-
pozycje, jak i kilka znanych 
przebojów we własnych, ener-
getycznych aranżacjach. Front-
menkom towarzyszył zespół 
profesjonalnych muzyków, któ-
rzy dopełnili występ świetnym 
brzmieniem instrumentalnym. 
Singin’ Birds kochają ekspery-
mentować i bawić się różnymi 
gatunkami. Tę zabawę muzy-
ką dało się słyszeć w każdym 
dźwięku płynącym ze sceny. 
Niezwykła ekspresja sceniczna 
zespołu poderwała gości klubu 
do tańca. Bawili się tego wieczo-
ru wyśmienicie. 

Drugim zespołem, który 
zachwycił publiczność swoim 
występem w „Kontraście” był 
Bolewski & Tubis. Fantastycz-
nego duetu można było posłu-
chać w minioną sobotę wyłącz-
nie online. Transmisję na żywo 
śledziła cała rzesza wiernych fa-
nów zespołu, którzy na bieżą-
co komentowali poprzez wpisy 
na Facebooku (tam udostęp-
niona została transmisja) to, co 

działo się na scenie. A działo 
się bardzo dużo. Koncert w So-
chaczewie był internetową pre-
mierą drugiej płyty zespołu pt. 
„Bez końca”. Przez blisko półto-
rej godziny jazzowe improwiza-
cje przeplatały się z dźwiękami 
alternatywnego popu, tworząc 
niezwykle ciekawy efekt. Au-
torskie kompozycje duetu uzu-
pełnione świetnymi tekstami 
Radka Bolewskiego zachwyciły 
internautów. Pod adresem ze-
społu popłynęło tego wieczoru 
wiele ciepłych słów i wyrazów 
uznania. Sami muzycy tuż po 
koncercie mówili, że to wspar-
cie i energię od publiczności, 
mimo odległości, było wyraź-
nie czuć i grało im się fanta-
stycznie.

Występ duetu Bolewski 
& Tubis to pierwsza trans-

misja na żywo z „Kontrastu”, 
którą można było oglądać 
na Facebooku. Organizato-
rzy dziękują wszystkim, któ-
rzy śledzili koncert online, 
za obecność, entuzjastyczne 
reakcje i słowa wsparcia. Ko-
lejny koncert już w najbliż-
szą sobotę 26 września. Tym 
razem transmitowany bę-
dzie na żywo występ kwar-
tetu Szczerbiec/Osenkow-
ski/Madajski/Urzędowski. 
W wykonaniu zespołu usły-
szymy autorską muzykę ilu-
stracyjną Michała Szczerbca 
z towarzyszeniem brzmienia 
fletu poprzecznego, saksofo-
nu, pianina oraz gitary baso-
wej. Transmisja rozpocznie 
się o godz. 19.00 na fanapa-
ge’u Klubu Kontrast na Face-
booku.

To będzie ekspresowa pierw-
sza runda sezonu 2020/21 Eks-
traklasy Kobiet w Tenisie Stoło-
wym. Organizator rozgrywek 
– PZTS, w obawie przed kolejną 
falą pandemii, zmienił termi-
narz spotkań. Rozgrywki za-
kończą się już w październiku. 
Występujące w lidze zawod-
niczki czeka zatem bardzo pra-
cowity początek jesieni. Każda 
z drużyn rozegra 10 spotkań w 
okresie siedmiu tygodni.

Dlatego liga ruszyła wcze-
śniej niż zakładano. W nie-
dzielę 13 września SKTS zagrał 
awansem wyjazdowy mecz IX 
kolejki ze Starem Nadarzyn. 
W dwóch pierwszych pojedyn-
kach Magdalena Sikorska i Iri-
na Ciobanu pokonały rywal-
ki bez straty seta. Jedyną partię 
dla gospodarzy urwała Domi-
nika Wołowiec, która zwycię-
żyła, grając już na przewagi, w 
pierwszym secie z Darią Łucza-
kowską, by ostatecznie przegrać 
z zawodniczką SKTS 3:1. 

W niedzielę 20 września so-
chaczewska drużyna pojecha-
ła do Łomży. SKTS ponownie 

wygrał 3:0, lecz dwa pojedyn-
ki tej konfrontacji rozstrzyga-
ły się w piątych setach. Magda-
lena Sikorska odeszła od stołu 
zwycięsko po pięciu partiach z 
Martą Smętek, z kolei Daria Łu-
czakowska przy prowadzeniu 
Chinki Zhao Xia 2:1 w setach, 
odrobiła straty i triumfowała w 
całym pojedynku. Tylko Irina 

Ciobanu łatwo ograła Annę Zie-
lińską, oddając jej w trzech se-
tach tylko 12 małych punktów.

Pierwszy raz w tym sezo-
nie w hali MOSiR przy ul. Ku-
socińskiego SKTS zaprezentuje 
się w piątek 25 września. O go-
dzinie 17.00 tenisistki podejmą 
ligowego beniaminkach, zespół 
z Luzina. 

TENIS STOŁOWY

TENIS ZIEMNY

Ekspresowa runda
Zaczęły wcześniej niż pierwotnie planowano. Drużyna Sochaczewskiego 
Klubu Tenisa Stołowego zagrała już, awansem, dwa mecze Ekstraklasy 
Kobiet. Zawodniczki Bronisława Gawrylczyka pokonały w derbach 
Mazowsza tenisistki z Nadarzyna, wygrały też w Łomży. Po dwóch 
kolejkach SKTS jest liderem ligowej tabeli.

MUKS Start Nadarzyn – SKTS Sochaczew 0:3
Paulina Krzysiek – Magdalena Sikorska 0:3 (8:11, 9:11, 7:11)

Katarzyna Ślifirczyk – Irina Ciobanu 0:3 (7:11, 7:11, 4:11)
Dominik Wołowiec – Daria Łuczakowska 1:3 (12:10, 6:11, 6:11, 7:11)

KU AZS PWSIP Metal-Technik Łomża – SKTS Sochaczew 0:3
Marta Smętek – Magdalena Sikorska 2:3 (10:12, 6:11, 11:7, 11:6, 2:11)

Anna Zielińska – Irina Ciobanu 0:3 (3:11, 5:11, 4:11)
Zhao Xia – Daria Łuczakowska 2:3 (11:4, 7:11, 11:7, 4:11, 9:11) 

Wrzesień w tym roku to bar-
dzo intensywny czas dla te-
nisistów ziemnych. Na kor-
tach przy ul. Warszawskiej 
Sochaczewskie Towarzystwo 
Tenisowe zorganizowało w 
ostatnich dniach dwa turnieje 
o mistrzostwo Sochaczewa – 
singlowy oraz par mieszanych. 

Ponad trzydzieści osób przez 
ponad tydzień walczyło o mi-
strzostwo Sochaczewa w grze 
pojedynczej. W kategorii ko-
biet zwyciężyła Izabela Ka-
sza wygrywając w finale z Verą 
Szewczyk 9:3. W meczu o trze-
cie miejsce Aneta Szynert po-
konała Małgorzatę Wallner 
9:6. Wśród mężczyzn najlepszy 
okazał się Patryk Kmieciński, 
który wygrał z Arkadiuszem 
Kulińskim 7:6(4), 6:1. Najniż-
szy stopień podium zajął Mar-
cin Cybulski, który pokonał w 

„małym finale” Sebastiana Po-
światę 7:5, 3:6, 10:4.

Pięknym i słonecznym 
podsumowaniem tenisowego 
tygodnia był turniej par mie-
szanych „Sochaczewski Mikst”, 
który odbył się w niedzielę 13 
września. Zawody wygrali Syl-
wia Janiak i Krzysztof Wąsow-
ski. Pokonali w finale Izabelę 
Kaszę i Dariusza Petrykowskie-
go 9:3. Na trzecim miejscu za-

meldowali się Marta Pietrzak i 
Sławomir Dorywalski, którzy 
w grze o brąz wygrali z Małgo-
rzatą Wallner i Marcinem Cy-
bulskim 9:6.

Kolejny turniej Socha-
czewskie Towarzystwo Teni-
sowe zorganizuje w weekend 
26-27 września. Zawodniczki i 
zawodnicy będą rywalizować 
o mistrzostwo Sochaczewa w 
grze deblowej.

Mistrzowski tenisowy tydzień

ROZMAITOŚCI


