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Przystanek Zalesie
B E Z P Ł AT N A
GAZETA SOŁECKA

l Wystąpiliśmy do PKP o naprawienie 
ubytku w chodniku przy wejściu do hali 
kasowej oraz z zapytaniem czy jest moż-
liwe naprawienie schodów do poczekalni. 
Otrzymaliśmy odpowiedź, że nasze pismo 
zostało przekazane do PKP Rejon Dwor-
ców Kolejowych z prośbą o zajęcie się 
sprawą zgodnie z kompetencjami.
l Otrzymaliśmy odpowiedzi z Urzędu 
gminy na nasze pisma:
 – w sprawie wyrzucanych kości zwierzę-
cych na ulicy Spacerowej – Straż Miejska 
będzie monitorowała okolicę,
– w sprawie usunięcia konarów zwisają-
cych nad placem zabaw– powiadomiono 
nas, że zostaną usunięte do końca wrze-
śnia i zostały ścięte, za co dziękujemy,
– w sprawie uporządkowania tzw. placu 
Duszczyka– dostaliśmy odpowiedź, że re-
alizacja prac porządkowych będzie prze-
prowadzana w miarę posiadanych środ-
ków do końca 2011 roku.
l Na wnioski złożone do Urzędu Gminy 
przez Radę Sołecką i mieszkańców otrzy-
maliśmy do dyspozycji 11 wywrotek tłucz-
nia dolomitowego. Obowiązkiem sołtysa 
było rozprowadzenie tych 30 tonowych sa-

mochodów na wskazane ulice oraz pod-
pisanie odbioru tłucznia. Zainteresowani 
mieszkańcy we własnym zakresie rozpro-
wadzali tłuczeń na zgłoszonych ulicach.
l Zwróciliśmy się do Burmistrza o spowo-
dowanie naprawy wyremontowanego nie-
dawno rowu na ulicy Sinych Mgieł. Rów 
został natychmiast naprawiony. 
l Poprosiliśmy Gminę o wyłożenie tłucz-
niem ulicy Tęczowej pomiędzy ulicą Sło-
neczną i Cienistą wzorem ulicy Promien-
nej ze względu na niemożliwość przejścia 
i przejechania wózkiem inwalidzkim po 
opadach deszczu.
l Zwróciliśmy się do Gminy o podłącze-
nie budynku Biblioteki do sieci wodocią-
gowej. W budynku na piętrze odbywają się 
zajęcia świetlicowe dla naszych mieszkań-
ców. Po lipcowych deszczach piwnica zo-
stała zalana a hydrofor uległ uszkodzeniu i 
budynek był bez wody i kanalizacji. Gmi-
na pozytywnie rozpatrzyła nasz wniosek i 
budynek został podłączony do wodociągu 
ze środków Centrum Kultury w Piasecz-
nie.
l Sprawdzaliśmy i organizowaliśmy pra-
ce porządkowe oraz sporządzaliśmy har-

monogramy prac dla osób skierowanych 
przez kuratora sądowego do prac społecz-
nie użytecznych. Osoby te sprzątają ulice 
ze śmieci podrzucanych przez mieszkań-
ców, którym nie zależy na czystości na-
szej miejscowości.
l Otrzymaliśmy odpowiedź od wicestaro-
sty M.Gielecińskiego, że wykonanie od-
wodnienia Wiekowej Sosny nie zostało 
wprowadzone do budżetu 2011. Natomiast 
nasz wniosek zostanie rozpatrzony przy 
pracach nad projektem budżetu Powiatu 
Piaseczyńskiego na rok 2012.
l Rada Sołecka zamontowała słupki ogro-
dzeniowe na placu rekreacyjnym Doman-
ka, będziemy następnie zakładać siatkę, 
żeby piłki nie wpadały na ulicę. Niestety 
wandale już zaczęli je przewracać – pyta-
my: dlaczego???
l Na działce leśnej pomiędzy PKP a przy-
stankiem L13 kolejna inwestycja: Gmina 
w ramach porozumienia z Nadleśnictwem 
i Radą Sołecką zamontowała dwie latar-
nie, które oświetlają ścieżki. Dziękujemy! 
– może na wiosnę ten skrawek Zalesia 
wspólnie zamienimy w miejsce czyste i 
przyjazne. Sołtys Ewa Stroińska

* * *
Kontakt z sołtysem
tel: 691 500 242; (22) 844 03 29
Dyżur sołtysa:
ul. Porannej Zorzy 1;
poniedziałek 17–19, piątek 10–12

* * *
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic
(22) 720 39 07 (czynny całą dobę)
Pogotowie Kanalizacyjne PWiK
603 309 399
Pogotowie wodociągowe
601 333 353

* * *
Stały apel do mieszkańców i gości: zo-
stawiajcie swoje śmieci w domowych po-
jemnikach, nie wieszajcie na ulicznych ko-
szach, nie wrzucajcie na niezamieszkałe 
działki lub do lasu!!! 
DBAJMY WSZYSCY o czystość nasze-
go Zalesia Górnego!

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Policja rozpoczęła kontrole prędkości w Zalesiu
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1. Inwestycje:
a)  Zespół Szkół w Zalesiu Górnym – środki na rozpoczęcie 

prac według harmonogramu,
b)  KS Hubertus w Zalesiu Górnym – środki na budowę zaple-

cza, przy udziale partnerów prywatnych,
c) Ul. Sarenki w Zalesiu Górnym – środki na projekt.
2. Remonty dróg oraz zadania w trybie remontowym:
a)  Parking przy PKP Zalesie Górne – środki na utwardzenie 

powierzchni parkingu płytami w porozumieniu z PKP,
b)  Ul. Promienna w Zalesiu Górnym – środki na podbudowę z 

tłucznia i nakładkę asfaltową,
c)  Ul. Poranku w Zalesiu Górnym – środki na odwodnienie, 

podbudowę z tłucznia i nakładkę asfaltową,
d)  Ul. Promiennego Słońca w Zalesiu Górnym – środki na do-

kończenie nawierzchni z tłucznia,
e)  Ul. Jasna w Zalesiu Górnym – środki na odwodnienie w czę-

ści i nawierzchnię z tłucznia,
f)  Środki na dodatkową ilość tłucznia „na dostawy” do wyko-

rzystania dla sołectwa Zalesie Górne,
g)  Środki na wykonanie dróg tłuczniowych, według listy zgło-

szonej przez radę sołecką,
h)  Klub Kultury ul. Jelonka – środki na adaptację strychu i do-

posażenie budynku,
i)  Odwodnienie – dodatkowe środki na prace remontowe: 

czyszczenie i odtwarzanie istniejących rowów i kanałów:
– środki na oczyszczenie koryta rzeki Jeziorki,
–  środki na oczyszczenie koryta rzeczki Czarnej od granicy 

gminy do ujścia do Jeziorki.

Zalesie Górne (pilne): 
–  środki na odtworzenie rowu w ciągu ulic Wiekowej Sosny 

i Koralowych Dębów w kierunku przepustu pod torami (we 
współpracy z Nadleśnictwem Chojnów),

–  środki na odtworzenie rowu w ciągu ul. Podleśnej w kierun-
ku rzeczki Czarnej (we współpracy z Prażmowem).

Nowinki (pilne):
–  środki na odtworzenie rowów kontrolujących przepływ wo-

dy z lasu do rzeczki Czarna (we współpracy z Nadleśnic-
twem Chojnów), 

j)  Oświetlenie uliczne – środki na uzupełnienie braków w 
oświetleniu, zgodnie wnioskami sołtysa,

3. Programy gminne:
k)  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi – 

środki na realizację zadań publicznych w tym zakresie na 
poziomie co najmniej roku 2011 (ze wzrostem środków na 
zadania z zakresu szkoleń młodzieży i kształtowania postaw 
obywatelskich). Łukasz Kamiński – radny

Wnioski do budżetu gminy na 2012 r.
dla Zalesia Górnego

Razem Lepiej,
czyli udział w Tataspartakiadzie.

W dniu 1 października 2011 roku grupa Razem Lepiej 
wybrała się na zawody sportowe – Tataspartakiada.

Na zaproszenie pana Jacka Zalewskiego – prezesa stowarzy-
szenia Dobra Wola pojechaliśmy do szkoły integracyjnej w 
Łazach. Tam przydzielono nam wolontariuszy, którzy przy-
gotowywali nas do zawodów takich jak: rzut woreczkiem do 
koła, przenoszenie na głowie woreczka, przepychanie wo-
reczka kijem hokejowym i wiele innych. Każdy z nas dzielnie 
wykonywał zadania. Mimo, że wydawały się łatwe, to przy 
naszych ruchowych problemach, wcale nie były takie łatwe 
do wykonania. 

Organizatorzy oprócz zawodów przygotowali również 
część artystyczną. Bardzo nam się podobały występny wiet-
namskiej grupy prezentującej walkę, pokazy strojów, czy wy-
stępy tańczących dzieci i młodzieży. Każdy występ budził 
uśmiech na naszych twarzach. Między konkurencjami, a wy-
stępami zostaliśmy zaproszeni na pyszny poczęstunek. 

Na sam koniec zostały rozdane puchary. Grupa Razem Le-
piej otrzymała puchar za pierwsze miejsce podczas VI Tata-
spartakiady i nagrodę Fair Play. 

Pełni pozytywnej energii wróciliśmy do domów. Czekamy 
na kolejny rok, aby móc znowu wziąć udział w zawodach.

Magda Kamińska – lider grupy „Razem Lepiej”

Nasza drużyna z pucharem

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach: 
www.zalesie-gorne.eu; www.powiat-piaseczynski.info

Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie: 
www.itvpiaseczno.pl 

INFORMACJA UMIG PIASECZNO

Parking dla interesantów
Przed wejściem do budynku urzędu miasta przygotowane zo-
stały miejsca postojowe dla interesantów. Burmistrz zobowią-
zał swoich pracowników aby nie parkowali tu swoich samo-
chodów, gdyż te miejsca powinny służyć osobom, które zo-
stawiają samochód na chwilę aby załatwić sprawę w urzędzie. 
Przy parkingu zamontowane zostały tabliczki informacyjne, 
sekretarz urzędu sprawdza zaś czy pracownicy respektują 
ustalenia. BPiIGP
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Wieczorem, 16 października 1978 roku, 
czekałam na przystanku autobusowym 
przy Hali Marymonckiej, kiedy zaczę-
ły bić dzwony. Pamiętam, że zarejestro-
wałam ten fakt ze zdziwieniem, bo go-
dzina nie pasowała ani na Anioł Pań-
ski, ani na pogrzeb… Kiedy dotarłam 
do domu, Mama przywitała mnie py-
taniem: „zgadnij kogo wybrali papie-
żem?”. Miałam wtedy 16 lat i zupełnie 
nie interesowały mnie nazwiska poten-
cjalnych kandydatów. Odpowiedziałam 
więc niedowierzająco: „Polaka?”.

Od tej pory październik zaczął koja-
rzyć się „papiesko”, a po beatyfikacji zo-
stało to przypieczętowane ustanowieniem 
wspomnienia błogosławionego Jana Paw-
ła II na 22 października (dzień uroczystej 
inauguracji tego pontyfikatu). 

Jednym z elementów tegorocznych ob-
chodów święta Jana Pawła II – był kon-
cert „14 Encyklik” – oratorium na chór 
mieszany oraz dwa instrumenty jazzują-
ce: fortepian i kontrabas. Został on zorga-
nizowany przez Gdański Archipelag Kul-
tury, 16 października w gdańskim koście-
le franciszkanów pw. Św. Trójcy. 

A dlaczego piszemy o tym na łamach 
lokalnej, zalesiańskiej gazetki? Ponieważ 
kompozytorem dzieła jest Stanisław Szczy-
ciński – powszechnie znany Zalesianin – 
kompozytor, pianista i śpiewak.

Ktoś może pomyśleć, że Encykliki, ja-
ko poważne dzieła teologiczne to dosyć 
dziwny i mało zachęcający pomysł na te-
mat koncertu. A jednak! Myślę, że wszyst-
kich dwunastu, obecnych na koncercie 
mieszkańców Zalesia i okolic może po-

twierdzić, że pomysł był udany, kompozy-
cja super – ciekawa, a sam koncert bardzo 
piękny.

Nie podejmuję się recenzować muzycz-
nie tego dzieła, podzielę się jedynie wła-
snymi odczuciami i własnym zachwytem.

14 tytułowych Encyklik, Kompozytor 
przedstawił w muzycznej formie czterna-
stu pieśni reprezentujących każdy z tych 
dokumentów nauczania papieskiego.

Chociaż utwór jest śpiewany (po łaci-
nie) i recytowany (polskie tłumaczenia) 
przez bite półtorej godziny, czas mija nie 
wiadomo kiedy. W czasie koncertu ze 
zdziwieniem konstatowałam: to już VIII 
Encyklika ?, to już XIV ?

Pieśni są błyskotliwie różnorodne, jak 
same tematy papieskiego nauczania: z na-
dzieją i zachwytem o Bogu bogatym w 
Miłosierdzie, z empatią o wykonujących 
pracę, tkliwie o Matce Odkupiciela, z lu-
dowym przytupem o Apostołach Słowian, 
z radością o Eucharystii. Nie ma dwóch 
podobnych ani w treści, ani w świetnie ją 
oddającej formie muzycznej. 

Warto było uważnie słuchać czytanych 
po polsku cytatów z Pisma Św. bo wtedy 
pieśni nabierały pełnej wymowy. Kompo-
zytor korzystał z inspiracji śpiewów bi-
zantyjskich i cerkiewnych, chorału grego-
riańskiego, współczesnej muzyki jazzowej 
i rozrywkowej. Publiczność to popadała w 
zadumę, to we wzruszenie, fragmentami 
muzyka porywała niemal do tańca, w fi-
nale aż chciało się włączyć wraz z chórem 
w powtarzane jak refren „amen, amen”. 

Zwracało uwagę niezwykłe zaangażo-
wanie wykonawców. Już sam udział Kom-
pozytora, grającego na fortepianie, śpie-

wającego solo, wstępującego w szeregi 
chóru, nadawał wydarzeniu szczególną 
rangę. Na kontrabasie grał Maciej Szczy-
ciński – jak to ma we zwyczaju – z lekko-
ścią i wyczuciem. Dyrygował prof. Mar-
cin Tomczak – prorektor gdańskiej Aka-
demii Muzycznej. Widać było, że dosko-
nale rozumie ducha utworu i doskonale 
porozumiewa się z chórem. W pewnym 
momencie – zaskoczył wszystkich niety-
powym jak na dyrygenta zwrotem w stro-
nę publiczności i odśpiewaniem solo par-
tii syna marnotrawnego w drugiej Ency-
klice. 

Główny wykonawca, czyli chór Uni-
wersytetu Gdańskiego, nie tylko zachwy-
cał brzmieniem, ale i olśniewał urodą. 
Dzięki chórzystom raczej nikt nie słuchał 
tej muzyki z zamkniętymi oczami.

Koncert miał piękną oprawę. Odbywał 
się w zabytkowym wnętrzu chóru klasztor-
nego: gotyckie sklepienie, drewniane stal-
le pod ścianami, połyskująca złotem nad-
stawa ołtarzowa z centralnym motywem 
Chrystusa – winnego krzewu; wszystko to 
wspaniale współbrzmiało z muzyką i do-
pełniało niezwykłą atmosferę wieczoru.

Nikt nie wychodził przed czasem, cho-
ciaż publiczność z tyłu nie miała miejsc 
siedzących. Na zakończenie była owacja 
na stojąco (włącznie z tymi, którzy mieli 
jednak miejsca siedzące) i bis fragmentu 
finałowej Encykliki.

Pozostaje mieć nadzieję, że w jakiejś 
niezbyt odległej przyszłości będziemy 
mieli okazję posłuchać oratorium „14 En-
cyklik” w naszej okolicy. To pole do popi-
su dla Mecenasów kultury… 

Agnieszka Wędrychowska

14 Encyklik – muzyczna podróż do źródeł

SZTUKATORZY IV
Rozpoczynamy kolejną edycję 

zalesiańskiego Festiwalu
Poezji Śpiewanej  „Sztukatorzy”.

Zapisy
przyjmujemy w Klubie Kultury
przy ul. Jelonka 2 lub e-mailem: 

sztukatorzy@gmail.com
do dnia 2 listopada br.

Koncert finałowy odbędzie się
dnia 10 grudnia w kategorii:
Dzieci, Młodzież i Dorośli.

Więcej informacji na Facebooku: 
www.tu.edu.pl.

Zapraszamy serdecznie
Dzięki środkom z Centrum Kultury budynek Biblioteki i Klubu Kultury przy ul. 

Wiekowej Sosny 4 został podłączony do zbiorczej sieci wodociągowej 
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W piatek, 7 pażdziernika w restauracji „La Provincia” przy ul. 
Pięknej w Zalesiu Górnym odbył się wernisaż sztuki interaktywnej 
Lidii Podlipnej–Salwy, naszej Sąsiadki z Ustanowa.

Autorka jest absolwentką Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS 
w Lublinie. Wystawa prac plastycznych w przytulnym wnętrzu restau-
racji wzbudziła wśród gości wiele pozytywnych emocji. Zaprezentowa-
ne prace autorka nazwała malarstwem intuicyjnym „INN”, czyli obra-
zami, które mówią. 

 Pierwsze wrażenie podczas oglądania wystawy to wielki ładunek 
energii przyozdobiony wieloma tęczowymi barwami z dominujacą pa-
letą zieleni i stonowanymi błękitami. Widać na pierwszy rzut oka, że 
malarstwo to żywioł autorki, w którym może się Ona wyrazić i spełnić. 
Obrazy zaprezentowane przyjaciołom, znajomym i sasiadom, którzy 
przybyli na wernisaż stanowią pewną zamkniętą całość. Zaś przesła-
nie zawarte w katalogu do wystawy pozwala widzowi stać się uczest-
nikiem interaktywnej formuły komunikacji skierowanej także na od-
krywanie Człowieka w samym sobie. Wyrazem nieskrywanego uzna-
nia widzów były długie, ożywione rozmowy z bohaterką wernisażu i 
komentarze uczestników tego wydarzenia.

 Drugim punktem artystycznego wieczoru była prezentacja pierw-
szego tomiku wierszy Włodka Salwy, dedykowanego swojej żonie. 
Świadczy o tym nie tylko tytuł: „Namaluj dla mnie obraz”, ale także 
piękne połączenie tekstu przesyconego uczuciem z obrazami autorstwa 
Lidii. Włodek to człowiek wielu pasji i zainteresowań, ale także autor 
skłonny do głębokiej refleksji nad sobą i swoimi emocjami. Oto frag-
ment wiersza: „Troistość cudu”, który zamyka tomik:

...Najpierw spotkały się dwie dusze
I umówiły się ze sobą
Że będą tańczyć w radości
W Boskim spokoju
Potem spotkały się myśli
Ruszyły naprzód z energią
Zaczęło się dostrajanie
Aż pojawiły się słowa...
 
 Nasi przyjaciele Lidia i Włodek sprawili nam wiele radości zapra-

szając na to spotkanie. Mamy nadzieję na kolejne wieczory dostarczają-
ce uczestnikom nowych przyjemności duchowych (choć przekąski też 
były pyszne). Andrzej Szczygielski 

Artystyczny duet
„a la Provincia”

Po harcerskim lecie
Mimo, że jeszcze słońce przygrzewa, to dni coraz 
krótsze i chłodniejsze. Harcerskie życie powoli prze-
niesie się z okolicznych polan do harcówki.

Dlatego czas na podsumowania letnich wydarzeń. Za 
nami: kolejny obóz stały, kolonie zuchowe, obóz żeglar-
ski, biwaki, zloty i turnieje. Mijający rok był wyjątkowo 
bogaty w doświadczenia. Na rejsie zmagaliśmy się z 
skrajnie trudnymi warunkami atmosferycznymi. Obóz 
stały z powodu podtopień przenosiliśmy w dniu kwater-
ki. Wszystko w zgodzie z maksymą: „nie ulegać…”. 

Wszyscy, którzy czytali naszą kronikę obozową 
(www.zalesie–gorne.eu) zauważyli – jak wielkim przed-
sięwzięciem organizacyjnym jest każdy obóz harcerski 
czy kolonia zuchowa. Można powiedzieć, że to takie po-
łączenie fabryki, z hotelem, firmą żeglugową, hurtownią, 
restauracją, bankiem – a z drugiej strony poradnią psy-
choterapeutyczną, szkołą, a przede wszystkim otwartymi 
i bardzo praktycznymi rekolekcjami radosnego życia w 
bliskości z przyrodą i drugim człowiekiem. Stawialiśmy 
sobie różne problemy do rozwiązania. Każdy zmagał się 
stosownie do wieku. Najmłodsi próbowali zapanować nad 
uporządkowaniem swoich rzeczy i zmagali się z pierw-
szymi obozowymi zadaniami. Nie było prosto, jak w 
przypadku najstarszych i kwestii stosunków polsko–li-
tewskich, gdzie struktura problemu przypomina dłonie 
splecione w koszyczek. Nie da się ich rozciąć tak, żeby nie 
urazić któregoś z palców. Wyjazd na Litwę dobitnie to po-
kazał. Bezcenna to nauka, bo na własnej skórze.

Stopnie, sprawności, ustalony rytm dnia, różne zada-
nia, mają każdego harcerza wzmocnić w samokształto-
waniu. Czasem nie wychodzi, a czasem nieświadomie, 
ale wychodzi. A gdy wychodzi najbardziej raduje się ser-
ce drużynowego.

Wierzę, że kropla drąży skałę. Z harcerstwa wywo-
dziło się przecież „3 prezydentów Rzeczypospolitej, pry-
mas i wielu biskupów, kilkanaście grup generałów z do-
wódcą Armii Krajowej, tuziny profesorów, inżynierów, 
pionierów życia artystycznego i kulturalnego, nie mó-
wiąc o wychowawcach? Czy to zasługa harcerstwa, że 
wychowuje takich ludzi? Czy też harcerstwo, po prostu, 
skupia najaktywniejszych? – Obie odpowiedzi są po-
prawne, ale dodać należy, że właśnie dzięki temu, iż naj-
aktywniejsi przechodzą taki trening w harcerstwie – zo-
stają tym kim zostają. A jaki to trening?” – zapytał dh. 
Grzegorz. Niech zaświadczą ci co byli. Takie to były na-
sze ogniska i kominki.

Na koniec chcę podziękować wszystkim drużyno-
wym, którzy bezinteresownie poświęcają swój mło-
dzieńczy zapał i czas. Dziękujemy naszym kapelanom: 
ks. Radkowi i ks. Andrzejowi za obecność i potrzebne 
wsparcie duszpasterskie. Dziękujemy rodzicom, których 
wyrozumiałość i współpraca jest gwarancją sukcesu nie 
do podważenia.

Zaczął się kolejny rok harcerski. Czas na nowe wy-
zwania.

Z harcerski pozdrowieniem
Czuwaj! phm. Łukasz Kamiński 

Lidia Podlipna–Salwa i jej obrazy
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W niedzielę, 9 października o godz. 16, 
w domu Rodziny Wisłockich, przy ul. 
Pionierów, odbyło się spotkanie z profe-
sorem Grzegorzem Nowikiem, autorem 
książki „Wojna światów – 1920 – Bitwa 
Warszawska”.
Jest to kolejna książka tego autora, przygo-
towana z myślą o szerokim kręgu czytel-
ników. Książka ukazuje najbardziej dra-
matyczne, nie zawsze dobrze znane, wy-
darzenia z historii Polski: wojnę z bol-
szewicką Rosją oraz Bitwę Warszawską 
1920 r. Książka ukazała się w czasie, kie-
dy na ekrany wszedł film Jerzego Hoff-
mana 1920 Bitwa Warszawska. Pan Grze-
gorz Nowik, wykorzystując swoją ogrom-
ną wiedzę historyczną, współpracował z 
reżyserem na etapie konstruowania scena-
riusza, udzielając mu wielu cennych wska-
zówek. Ich drogi rozeszły się jednak, po-
nieważ „prawda ekranu” była ważniejsza 
od „prawdy historycznej”. Stąd książka, 
która powstała jako forma dialogu z fil-
mem, z intencją opowiedzenia jak było w 
rzeczywistości. 

Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt 
osób. W programie była zaplanowana 
dyskusja o wojnie bolszewickiej, Bitwie 
Warszawskiej i filmie Jerzego Hoffma-
na. Wiele osób zdążyło już obejrzeć film. 
6 października Klub Seniora oraz filia 
Centrum Kultury zorganizowały wyjazd 
do kina i wszyscy chętni mogli skorzy-
stać z możliwości obejrzenia filmu w 
technice 3D, w pierwszych dniach jego 
kinowej projekcji. Film wzbudził wiele 
emocji. 

W czasie dyskusji dowiedzieliśmy się, 
że wiele scen nie odpowiadało prawdzie hi-
storycznej i zostało uatrakcyjnione przez 
reżysera. Wiele osób zwróciło uwagę na 
różnorodne epizody i było zainteresowane 
ich zgodnością – bądź nie – z prawdą histo-
ryczną. Ze względu na skróty w filmie, nie-
które sceny nie były czytelne dla widzów 
i pan Grzegorz Nowik komentował wyda-
rzenia, ukazując szerokie tło historyczne. 
Żadne z licznych pytań widowni, a spotka-
nie trwało blisko dwie godziny, nie pozo-
stało bez odpowiedzi. Miłym przerywni-
kiem było wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych. Akompaniował, jak zwykle nie-
zawodny, Stanisław Szczyciński. 

Książka, barwnie opowiada o ówcze-
snych wydarzeniach wojny, szerzej nie-

znanych, jest bowiem oparta na najnow-
szych badaniach i nieznanych wcześniej 
źródłach; jest ciekawie i barwnie wydana, 
zawiera wiele ilustracji, reprodukcji, foto-
grafii oraz map, a także fotosów z planu 
filmowego.

Każdy powinien do niej sięgnąć, bez 
względu na to, czy ma ochotę obejrzeć 
film, czy też nie.

Po zakończeniu spotkania, Pan Profe-
sor podpisywał swoją najnowszą książkę.

Serdecznie gratuluję autorowi nowej 
publikacji i mam nadzieję, że będzie do-
stępna również w naszej bibliotece, a chęt-
ni mogą ją jeszcze nabyć (po cenie wy-
dawcy) u autora, którego duża część Zale-
sian zna.

 J.J–H

Spotkanie autorskie z prof. Grzegorzem Nowikiem 

Prof. Grzegorz Nowik z upominkiem od Zalesian
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Ani się obejrzeliśmy, a już siedem tygo-
dni nauki za nami. Wiele się w tym cza-
sie działo.

Jak zwykle 1 września uroczyście rozpo-
częliśmy rok szkolny. Pani dyrektor po-
informowała o zmianach w gronie peda-
gogicznym. Po rocznym urlopie wróciła 
na stanowisko wicedyrektora pani Monika 
Sochacka– Kukiełka. Od września rozpo-
częli pracę w naszej szkole: matematyczka 
pani Ewelina Głogowska i ksiądz Sławo-
mir Opaliński. Po rocznej przerwie znów 
będzie uczył pan Robert Pazdrowski. 

Po oficjalnej części przyszedł czas, aby 
pochwalić się opalenizną, podzielić wra-
żeniami, powspominać wakacje. Z rado-
ścią powitaliśmy w naszych murach pierw-
szoklasistów, którzy z lekką tremą i z nie-
pewnością przyglądali się nauczycielom, 
kolegom, szkole. Od 14 października, kie-
dy odbyło się ślubowanie, mogą o sobie 
mówić z dumą, że są uczniami Gimna-
zjum w Zalesiu Górnym. Chyba dobrze 
się tu czują i mamy nadzieję, że wyko-
rzystają otrzymaną szansę, aby się pięknie 
rozwinąć.

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ
Wrześniowa pogoda sprzyjała wycieczko-
wym planom. Najpierw wyjechali pierw-
szoklasiści. 4 i 5 października zwiedzali 
Kraków i Bochnię, a w drodze powrotnej 
Muzeum Wsi Radomskiej. Jedna z najczę-
ściej wspominanych atrakcji to nocleg w 
kopalni, który na pewno pomógł w zinte-
growaniu grupy. 

Drugoklasistom 21 września również 
dopisała pogoda, dzięki czemu wyjazd do 
Żelazowej Woli i Brochowa był szczegól-
nie udany. Po spacerze po przepięknie wy-
glądającym parku obejrzeli dwa filmy o 
Fryderyku Chopinie. Wyposażeni w elek-
troniczne przewodniki zwiedzili dworek. 
W Brochowie mieli okazję zobaczyć słyn-
ny kościół, jeden z niewielu przykładów 
zachowanej w Polsce architektury sakral-
no–obronnej.

Trzecioklasiści dopiero wyjadą na wy-
cieczkę 24 października. Planują zwiedzić 
Kazimierz Dolny, Nałęczów i Zamość 
oraz powędrować po Roztoczańskim Par-
ku Narodowym. Po trzech dniach pełni 
wrażeń wrócą do szkoły.

NASZE ŚWIĘTO
14 października obchodziliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej, czyli święto nauczy-
cieli, uczniów i wszystkich pracowników 
oświaty. Nie było lekcji, ale uczniowie 
przyszli do szkoły. Najpierw spotkali się 
z wychowawcami, później z pozostałymi 
nauczycielami. Czas upłynął w miłej at-
mosferze. Od rana były tradycyjne kwiaty, 
ciasto przygotowane przez uczniów. Prze-
wodniczący Samorządu Szkolnego złożył 
podczas apelu życzenia, po czym nauczy-
ciele otrzymali przygotowane przez Sa-
morząd upominki. Mamy nadzieję, że dłu-
gopisy, które dostaliśmy, posłużą nam do 
wpisywania tylko najlepszych ocen.

14 października odwiedzili nas absol-
wenci, od których usłyszeliśmy wiele mi-
łych słów. Nasi byli uczniowie dziękowali 

za solidne przygotowanie, dzięki któremu 
nie mają kłopotów z odnalezieniem się w 
nowych szkołach. To dla nas ważne słowa. 
Może czasami trochę szkoda, że młodzież 
docenia swych nauczycieli dopiero wtedy, 
gdy opuści mury gimnazjum.

DZIEŃ DRZEWA
Zgodnie z naszą tradycją obchodziliśmy 
Dzień Drzewa. W tym roku patronowała 
nam sosna. Wszyscy uczniowie wzięli 
udział w konkursach (literackim i pla-
stycznym) poświęconych temu drzewu. 
Przez ponad miesiąc trudzili się nad napi-
saniem ciekawych opowiadań i przygoto-
waniem prac plastycznych. 18 październi-
ka podczas apelu poświeconego sośnie po-
znali wyniki obu konkursów. Mieli okazję 
zdobyć wiele interesujących informacji na 
temat tego drzewa.

Nie sposób napisać o wszystkim, co 
wydarzyło się w ciągu minionych tygo-
dni. Wspomnę tylko, że nasi gimnazja-
liści mogli posłuchać muzyki flamenco, 
obejrzeć ( a nawet pogłaskać) węże, brali 
udział w konkursach przedmiotowych, za-
wodach sportowych, byli w Muzeum Po-
wstanie Warszawskiego, uczestniczyli w 
akcji „Sprzątanie Świata”, pisali już testy 
i klasówki. Pierwsze tegoroczne sukcesy i 
porażki za nami. Naprawdę dużo się dzia-
ło, a jeszcze wiele przed nami. 

 Więcej informacji o niektórych wyżej 
wymienionych wydarzeniach można zna-
leźć na stronie naszego gimnazjum, na 
którą zapraszamy.

 Anna Kołodziejska

GIMNAZJUM – WITAJ SZKOŁO!

W dniu 28 września Klub Sza-
chowy w Filii Centrum Kul-
tury przy ul. Jelonka odwie-
dził Dariusz Świercz, Szacho-
wy Mistrz Świata Juniorów 
do lat dwudziestu. Tytuł mi-
strzowski zdobył we wrześniu 
br. w Chennai w Indiach i 
jest pierwszym Polakiem, któ-
ry uzyskał to zaszczytne tro-
feum. Serdeczne gratulacje! 
Darek przyjechał na zaprosze-
nie naszego arcymistrza Bar-
tosza Soćko.

Przyjmujemy jeszcze za-
pisy dzieci w wieku: od 6 do 
8 lat do Szkółki Szachowej 
we wtorki od 15.30 do 16.00.


