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

Szanowni Mieszkańcy mamy naszą zalesiańską telewizję. 
Wystarczy „kliknąć” www.tvzalesie.pl, aby obejrzeć wydarzenia i spotkania w naszej wsi

(…) 
Okna całe w szronie, zima już za pasem
Dom pachnie jabłkami i sosnowym lasem.
Snieżnobiały obrus, choinka i przecież
Czeka nas 12 potraw, w tym karp w galarecie!
Malusieńki Jezus z siana wyciąga rączęta
Czy są gdzieś na świecie takie cudne Swięta?

Krystyna Słowikowa

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA cie-
płych, rodzinnych, przepełnionych życzli-
wością ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
zdrowia, pomyślności, łaski Bożej wielu słów 
miłości  od najbliższych i dla najbliższych, ra-
dosnych uśmiechów każdego dnia  NOWEGO 
ROKU 2015 wszystkim Zalesianom oraz Przy-
jaciołom - Seniorom w Złotokłosie i Jastrzębiu

składa KLUB SENIORA

Wszystkim naszym Przyjaciołom składamy 
serdeczne życzenia zdrowych, radosnych, peł-
nych kolędowania Świąt Bożego Narodzenia 
oraz samych sukcesów w nadchodzącym No-
wym Roku!

Stowarzyszenie Rodziców TU

Szanowni Mieszkańcy,
Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzę samych radosnych chwil 
spędzonych w gronie rodzinnym. Niech łaska płynąca od żłóbka napełni na-
sze domy. Na Nowy Rok życzę nam wszystkim spełnienia wszelkich planów i 
marzeń, Niech 2015 rok przyniesie do Zalesia Górnego tylko radości. Z wyra-
zami szacunku Łukasz Kamiński

Mija już 5 lat odkąd przed każdymi Świętami 
pojawia się ON – mały, niepozorny koszyk wiklinowy.
Pragnę gorąco podziękować kierownictwu i pracownikom sklepu 
TOP MARKET za pomoc w świątecznej zbiórce żywności.
Najserdeczniejsze podziękowania kierujemy jednak do wszystkich 
mieszkańców Zalesia i klientów sklepu. To dzięki Państwa hojności 
jak co roku rozdane zostaną paczki żywnościowe dla najbardziej po-
trzebujących osób z naszej parafii.
Życzymy Wszystkim Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, 
spełnienia marzeń i mnóstwa radości oraz Wszystkiego Najlepszego 
z nadchodzącym Nowym Roku Chojnacka

Naszym Koleżankom i Kolegom życzymy, by Klub nadal 
był dla nas wszystkich miejscem satysfakcjonującej twór-
czej aktywności środowiskowej i kulturalnej oraz zasłużo-
nej rozrywki i relaksu

Bogusława MEISSNER - koordynatorka
Jerzy ROMAN - prezes

Wszystkim czytelnikom oraz tym, którzy się nimi staną 
w najbliższej przyszłości życzymy radosnych, zdrowych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w nadchodzącym 
2015 roku. Wasze bibliotekarki: Danusia i Magda

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku pragniemy 
złożyć wszystkim Mieszkańcom najlep-
sze życzenia spokojnych, ciepłych, peł-
nych radości i wzajemnej miłości  Świąt. 
Życzymy, aby nadchodzący Nowy 2015 
Rok był spełnieniem wszystkich planów 
i marzeń.

 Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego
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I. Na grudniowym spotkaniu rady sołeckiej omawialiśmy:
l zgłoszony przez mieszkankę problem przebijania opon na 
parkingu naprzeciw ulicy Sarenki. Wywiązała się dyskusja 
na temat zamontowania kamer w tym miejscu;
l mieszkańcy zgłaszali również zły stan chodnika na Pionie-
rów oraz niedostosowany do PKP rozkład jazdy autobusów 
L-13 i L-19;
l otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo ws. lodowiska 
na terenie klubu sportowego Hubertus dotyczące oświetle-
nia lodowiska – Urząd Gminy nie przewidział w tym roku 
środków na zakup lamp do okazjonalnego oświetlania tego 
miejsca;
l na wniosek mieszkańców z ulicy Wiekowej Sosny przy ul. 
Fiołków zgłosiliśmy do Urzędu Gminy suche drzewa zagra-
żające ich posesjom.

Spotykamy się z mieszkańcami zgłaszającymi problemy 
wymagające naszej interwencji w Urzędzie Gminy.
II. Na comiesięcznym spotkaniu z kuratorami sądowymi w 
Piasecznie omawialiśmy poszczególne harmonogramy pra-
cy osób skierowanych do nas w celu odpracowywania go-
dzin na prace społecznie użyteczne czyli sprzątania naszych 
ulic.
III. Poprosiliśmy Urząd Gminy o ustawienie w kilku punk-
tach naszych ulic skrzyń z piaskiem.

 * * *
PRZYDATNE TELEFONY
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic: 881 551 551 (całą 
dobę)
Pogotowie kanalizacyjne PWiK: 603 309 399
Pogotowie wodociągowe: 603 309 399
Pogotowie energetyczne: 22/701332 20
Posterunek Policji w Zalesiu: 22/757 87 96
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie: 22/756 70 16 
oraz 997 i 112
Nasz Ośrodek Zdrowia: 22/756 52 45
Ośrodek Zdrowia Piaseczno, ul. Fabryczna: 22/ 735 00 37
Szpital Św. Anny Piaseczno: 22/735 41 00
Poczta Zalesie Górne: 22/756 52 48
Parafia Św. Huberta w Zalesiu Górnym: 22/757 86 13
Szkoła Podstawowa: 22/756 52 17
Gimnazjum: 22/22/757 88 73
Dom Kultury przy ul. Jelonka: 500 162 993
Nadleśnictwo Chojnów: 22/727 57 52

* * * 
INFORMACJA O WORKACH NA ODPADY
Według uzyskanych informacji z Urzędu Gminy worki żółte 
i zielone od Nowego Roku będziemy otrzymywać za darmo 
na wymianę: ile wystawimy, tyle dostaniemy od firmy od-
bierającej śmieci.

Sołtys Ewa Stroińska

Kuratoryjny Konkurs Informatyczny 
„miniLOGIA” 

dla szkół podstawowych
W październiku 2014 roku  uczniowie szkół podstawowych 
podległych Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zmagali się 
z rozwiązywaniem zadań  graficznych w językach progra-
mowania Logo i Python.

Miło mi poinformować, że w Szkole Podstawowej im. Wspól-
nej Europy w Zalesiu Górnym ośmioro uczniów zakwalifiko-
wało się do II etapu Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego: 
Jakub Bliźniuk, Szymon Doba, Mikołaj Grabowski, Marek 
Łabęcki, Wojciech Mierzejewski, Magdalena Puch, Piotr Ry-
żak, Krzysztof Sildatke.

Serdecznie gratuluję i życzę sukcesów w  kolejnych etapach 
konkursu.

Marta Ryżak

Najlepsi koszykarze 
w powiecie piaseczyńskim

19 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 5 odbyły się 
Mistrzostwa Gminy Piaseczno w minipiłce koszykowej.

W rywalizacji chłopców najlepsi okazali się uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym. W Za-
wodach Powiatowych, które odbyły się 25 listopada 2014 roku 
chłopcy pokonali wszystkie zespoły zajmując I miejsce. W na-
grodę pojadą na Zawody Międzypowiatowe do Wołomina 18 
grudnia 2014 r.

Gratuluję i życzę kolejnych sukcesów!!!

Grupa chłopców: Arak Filip, Chmielewski Tytus, Fabijański  
Adrian, Jordan Piotrn, Kępisty Fili, Malinowski Jan, Peda 
Patryk, Poncyliusz Jakub, Prokop Mateusz, Sapierzyński 
Stanisław, Soćko Szymon, Talko Jeremi.

Robert Pazdrowski

SOŁTYS DZIAŁA, A RADA SOŁECKA WIE …
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W roku 2014 mamy nie tylko podwój-
nego Mistrza Polski i Wicemistrzynię 
Polski, ale również podwójnego Mistrza 
Europy.

Jest się czym poszczycić. Wszyscy ma-
my swój udział w tym, że klub sportowy 
z Zalesia Górnego odnosi spektakularne 
sukcesy. Atmosfera naszej miejscowości 
sprzyja ludziom nietuzinkowym i pełnym 
zapału do działania. Potrafimy też rzetel-
nie i wytrwale pracować. Ale do rzeczy.

Badminton to flagowa dyscyplina na-
szego klubu. Trenerka Katarzyna Gar-
backa, prowadząca naszą sekcję bad-
mintona jest osobą niezwykłą. Potrafi tak 
przygotować proces szkolenia, a następnie 
konsekwentnie wcielać go w życie i moty-
wować naszych zawodników i zawodnicz-
ki do pracy, że efekty nie dają długo na 
siebie czekać.

W roku 2014 Adam Szolc zdobył po-
dwójne Mistrzostwo Polski Młodzików. 
Adam zdobył złote medale w grze poje-
dynczej i w grze podwójnej. Dorota Ma-
tysiak zdobyła Wicemistrzostwo Polski 
w grze podwójnej. Nasza drużyna młodzi-
ków w składzie: Michał Matysiak, Alek-
sander Wyżykowski, Mikołaj Jóźwiak 
i Dominik Telakowiec zdobyła brązowy 
medal w Drużynowych Mistrzostwach 
Polski Młodzików. Sukcesy naszych za-
wodników nie są przypadkowe. Mamy 
szeroką kadrę znakomitych badmintoni-
stów. W grudniu 2013 nasi młodzicy zdo-
byli drużynowe Wicemistrzostwo Polski, 
a Michał Matysiak w zeszłym sezonie był 
srebrnym medalistą Mistrzostw Polski 
Młodzików. Dzięki wytężonej pracy tre-
nerki i zawodników nieraz jeszcze będzie-

my dumni z osiągnięć naszej młodzieży. 
Nazwiska takie jak Szolc, Matysiak, 
Ebert, Wyżykowski, Jóźwiak, Gęsicka, 
Rawiak, Telakowiec itd itd. mogą zapisać 
się złotymi zgłoskami w historii polskie-
go sportu.

Klub Sportowy Hubertus jest klubem 
wyjątkowym ze względu na rozmaitość 
proponowanych form uprawiania sportu. 
Przypadkiem szczególnym jest tu sekcja 
Monobajka, w której nasi zawodnicy pod 
okiem trenera Pawła Szczycińskiego opa-
nowują tajniki akrobatyki na monocyklu. 
Mamy jedyny w Polsce tor przeszkód dla 
monocyklistów, a zajęcia cieszą się dużym 
powodzeniem. W tym roku, po raz kolej-
ny, odbyły się w lipcu zawody „Monoma-
nia”, które ściągnęły do Zalesia Górnego 
krajową czołówkę monocyklistów. Pokaz 
monocyklowy, który został zorganizowa-
ny we wrześniu w Szkole Podstawowej 

i w Gimnazjum spotkał się z entuzjastycz-
nym przyjęciem dzieci i młodzieży.

Jako że znani jesteśmy w Gminie Pia-
seczno jako klub nie bojący się niestan-
dardowych wyzwań, doprowadziło to do 
przyjęcia pod nasze skrzydła modelarzy 
wyspecjalizowanych w modelach pływa-
jących. Sekcja weszła w struktury nasze-
go klubu, a zawodnik Michał Kozłowski 
na Mistrzostwach Europy Sekcji M Navi-
ga w Kołomnie zdobył dwa tytuły Mistrza 
Europy Juniorów w klasach Mono-2 i Mi-
niHydro. W ten oto sposób Klub Huber-
tus Zalesie Górne ma w swoich szeregach 
również podwójnego Mistrza Europy. Tyl-
ko patrzeć, a na stawach w Zalesiu zaroi 
się od modeli pływających.

Łucznictwo to kolejna niestandardowa 
dyscyplina, do której uprawiania zaprasza 
Klub Hubertus. Nasi łuczniczy, szczegól-
nie Grzegorz Jurczak radzą sobie bardzo 
dobrze na ogólnopolskich zawodach.

Nie odżegnujemy się od dyscypliny, 
którą kochają wszyscy, czyli od piłki noż-
nej. Tutaj również, dzięki pracy naszych 
trenerów Dariusza Zabiżewskiego i Mi-
chała Wielogórskiego, Klub Hubertus 
jest wysoko notowanym w rozgrywkach 
piłkarskich klubem.

Zapraszamy wszystkich, którym bliski 
sercu jest wszechstronny rozwój naszych 
dzieci i młodzieży do dołączania się do 
nas i wspierania działań Klubu Sportowe-
go Hubertus z Zalesia Górnego.

Wesołych Świąt
Stanisław Szczyciński

Prezes KS Hubertus 

Klub Sportowy Hubertus – miejsce dla ludzi z pasją

Hubertus brązowi medaliści Drużynowych Mistrzostw Polski 2014

Piłkarze 2005,2006 po kolejnym wygranym meczu
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Tegoroczny Koncert Finałowy zale-
siańskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej 
„Sztukatorzy” pomimo utrzymania 
wielu tradycyjnych elementów miał nie-
co inny charakter niż w poprzednich 
latach.

Dzięki wykonawcom, akompaniatorom 
i świetnej publiczności zachowany został 
jednak klimat pełen poetyckich treści. 
W niedzielny wieczór 7 grudnia Sala Nie-
bieska Domu Parafialnego przy koście-
le św. Anny w Piasecznie wypełniła się 
poetyckimi tekstami i publicznością - do 
ostatniego miejsca. 

Decyzja o przeniesieniu tegoroczne-
go Koncertu Finałowego „Sztukatorów” 
była wynikiem trwającego remontu na-
szej Szkoły Podstawowej. Organizatorzy 
Festiwalu dołożyli wszelkich starań aby 
zmiana miejsca nie powodowała konse-
kwencji dla uczestników. W nieco odmie-
nionej scenografii autorstwa Jacka Eberta 
i Macieja Zadrąga mogliśmy przeczytać 
tegoroczne hasło Festiwalu: „Słowa mają 
wielka moc”, a nad sceną wyświetlano ko-
lorowy slajd z tradycyjną sylwetką nasze-
go „sztukatorowego” ludzika wymyślone-
go kilka lat temu przez Bartka Jaskulskie-
go i przeniesionego na plakat przez Jacka 
Eberta. W Koncercie Finałowym, który 
tradycyjnie, z wielkim zaangażowaniem 
poprowadziła Marzena Solecka wystąpi-
ło 32 uczestników w trzech kategoriach 
wiekowych. Akompaniatorami byli pro-
wadzący wcześniej warsztaty znakomici 
muzycy: Fryderyk Babiński, Jacek Sole-
cki i Stanisław Szczyciński. Zasłuchana 
publiczność nie szczędziła wykonawcom 
braw i wyrazów podziwu. Uczestnicy 
koncertu byli oceniani w tym roku przez 
profesjonalne Festiwalowe Jury w skła-
dzie: Dorota Komorowska, Andrzej Go-
zdecki i Jacek Tarkowski. Ponadto, zgod-
nie z tradycją, w każdej kategorii wieko-
wej odbyło się głosowanie publiczności. 

Tegoroczne wyniki były wyjątkowo 
zgodne, zarówno w kategorii „Dzieci” jak 
i w kategorii „Młodzieży” po dwie statu-
etki zdobyły: Iza Jabłońska i Aleksandra 
Lipka. W kategorii „Dorośli” przebojowo 
wykonana „Rebeka” przyniosła zwycię-
stwo Aleksandrze Grzyb, której na forte-
pianie towarzyszył syn Mateusz, laureat 
jednego z poprzednich konkursów. Na-
grody specjalne otrzymali: Iza Jabłońska 

– ufundowaną przez p. dyrektor Cen-
trum Kultury Ewę Dudek, za osobowość 
i wrażenia artystyczne oraz Piotr Ryżak, 
nagrodę przyznaną przez organizatorów 
festiwalu – za determinację i brawuro-
we wykonanie „Okularników”. Ponadto 
specjalnie przygotowane płyty z zapisem 
warsztatów muzycznych ofiarowali swym 
podopiecznym Grażyna i Fryderyk Ba-
bińscy we współpracy z Martą Ryżak. 

Tegoroczne nagrody regulaminowe 
ufundowali: Urząd Miasta i Gminy oraz 
Centrum Kultury w Piasecznie, Rada So-
łecka Zalesia Górnego, Stowarzyszenie 
Rodziców „TU”, Stowarzyszenie Przyja-
ciół Zalesia Górnego, przedszkole „Ze-
gar Słoneczny” i Klub Kultury w Zalesiu 
Górnym. Nagrody w tegorocznej edycji 
Festiwalu wręczali ich fundatorzy: pp. 
dyr. Ewa Dudek, sołtys Ewa Stroińska, 
prezes Stowarzyszenia „TU” Monika 
Ebert z Anną Magierowską, prezes SPZG 

SZTUKATORZY
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Ewa Kozłowska, Monika i Jacek Ebert 
w imieniu przedszkola „Zegar Słonecz-
ny” i Marzena Solecka z niżej podpisa-

nym - w imieniu organizatorów festiwalu. 
Przy organizacji festiwalu współpracowa-
li: radny Łukasz Kamiński, Barbara i Sta-
nisław Szczycińscy, Grażyna i Fryderyk 
Babińscy, Kasia i Jacek Tarkowscy, Ma-
rzena i Jacek Soleccy, Szkoła Muzyczna 
„Maestro”, Studio „Kotbury”, Studio „Fu-
ria”, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa 
im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym. 
Pomagali także harcerze z ZHR „Wa-
tra” i Klub Wolontariusze z gimnazjum 
prowadzony przez Wandę Szczycińską 
oraz indywidualnie Marysia Magierow-
ska, Maciek Adamczyk i Dominik Te-
lakowiec. Przy organizacji nagłośnienia 
pracowali: Ireneusz Kozłowski i Paweł 
Górski. Warto też wspomnieć o niezwy-
kle popularnej festiwalowej kawiarence 
harcerek i festiwalowym, zalesiańskim 
autobusie.

Szczególne podziękowania kierujemy 
do członków Festiwalowego Jury: Doroty 
Komorowskiej, Jacka Tarkowskiego i An-
drzeja Gozdeckiego, którzy niezwykle 
ciężką i odpowiedzialna pracę jurorów 
wykonywali honorowo. Wśród publicz-
ności, w ogromnej mierze zalesiańskiej, 
z wielką satysfakcją zauważyliśmy kie-
rownictwo naszej Szkoły Podstawowej: 
panie Hannę Sierant i Natalię Szymaszek 
a także szefa zalesiańskiego Klubu Senio-
ra p. Jerzego Romana.

Nasz kolejny festiwal dobiegł końca. 
Przyjdzie czas na szczegółowe posumo-
wania i wnioski. Trzeba powiedzieć, że 
tegoroczny Koncert Finałowy to impreza 
najtrudniejsza logistyczne ze wszystkich 

dotychczasowych edycji. Dzięki pomocy 
i wsparciu wielu osób i instytucji udało 
się szczęśliwie, choć z pewnymi kłopo-
tami, dobrnąć do celu. Bardzo dziękuję 
wszystkim sponsorom i współorganiza-
torom i osobom pomagającym. Sprawny 
przebieg koncertu to w ogromnej mierze 
zasługa Marzeny Soleckiej, koordynator-
ki i prezenterki naszego Festiwalu „Sztu-
katorzy”, której chciałbym złożyć szcze-
gólne podziękowania.

 Andrzej Szczygielski

Laureaci 7 Festiwalu 
Poezji Śpiewanej „Sztukatorzy”

Kategoria „Dzieci”:
1. Iza Jabłońska „Cichosza”
2. Joanna Wawro „Kiedy mi wesoło” 
3. Dominika Wielgosz i Joasia Wilczyń-
ska „Przeprowadzka” 
Kategoria „Młodzież”:
1. Aleksandra Lipka „Boję się” 
2. Natalia Napiórkowska „Nasz codzien-
ny psalm” 
3. Maria Chmielewska „Ale jestem” 
Nagroda Publiczności:
Dzieci – Iza Jabłońska
Młodzież – Aleksandra Lipka
Dorośli – Aleksandra Grzyb
Nagrody specjalne:
Nagroda dyrektor Centrum Kultury 
w Piasecznie za: „osobowość i wrażenia 
artystyczne” – Iza Jabłońska
Nagroda Organizatorów Festiwalu za: 
„determinację i brawurowe wykonanie 
piosenki „Okularnicy” - Piotr Ryżak.

przemknęli nad Piasecznem
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Większość z nas, Zale-
sian, zapewne wie o tym, że 
w Zalesiu Górnym działa 
Towarzystwo Śpiewacze. 
Pokazujemy się tu i ówdzie. 
A to przy okazji Spotkań 
z Pieśnią, a to przy okazji 
koncertów, które śpiewamy 
w mniej, lub bardziej odle-
głych miejscach. Nie każdy 
jednak wie o tym, że To-
warzystwo jest otwarte dla 
wszystkich, którzy chcieliby 
pośpiewać w chórze.

Zalesiańskie Towarzystwo 
Śpiewacze jest już pełnolet-
nie. Mamy 18 letnią historię, 
która zaczęła się podczas 
wakacyjnego wyjazdu gru-
py parafialnej do Jadamowa, 
gdzie zwykliśmy wieczorami 
śpiewać kanony z Taize. Śpie-
wanie tych kanonów uprawia-
liśmy potem regularnie spotykając się co 
czwartek w naszym domu. Potem zaczę-
liśmy śpiewać utwory nieco trudniejsze; 
pieśni renesansowe Wacława z Szamotuł, 
Mikołaja Gomółki, wielogłosowe opra-
cowania pieśni wielkopostnych, adwen-
towych i kolęd. Z naszym śpiewem czę-
sto włączaliśmy się w uroczystości koś-
cielne. W końcu przyszedł czas na próby 

śpiewania utworów bądź to specjalnie 
zaaranżowanych, bądź wręcz skompono-
wanych przeze mnie dla naszego chóru.

W roku 2014 chór Zalesiańskiego 
Towarzystwa Śpiewaczego koncerto-
wał wiele razy. Sezon zaczęliśmy od 
Kolędowego Spotkania z Pieśnią w do-
mu państwa Wisłockich. Nasi śpiewacy 
wzięli udział w majowych, sierpniowych 

i listopadowych Spotkaniach z Pieśnią. 
Między innymi, 10 listopada Spotka-
nia z udziałem około 500 osób odbyły 
się w Sulejówku, w ogrodzie Muzeum 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nasz 
program kolęd czterogłosowych wyko-
naliśmy na koncercie w Baniosze i w do-
mu opieki Fundacji Braterskiej Pomo-
cy Świętego Huberta. Większość roku 

pracowaliśmy nad oratorium 
mojej kompozycji zatytułowa-
nym „14 Encyklik”. Oratorium 
to wykonaliśmy w tym roku 
kilkukrotnie: w Mrozach, 
Długiej Kościelnej, Białej 
Podlaskiej, Żabieńcu, Banio-
sze, Prażmowie. Nie tylko my 
wykonywaliśmy to oratorium 
w roku kanonizacji Jana Pa-
wła II. Dzieło to  wykonane 
zostało również przez chór 
Centrum Myśli Jana Pawła II 
z towarzyszeniem orkiestry 
w Katedrze św. Jana w War-
szawie w dniu kanonizacji. 
Chór ZTŚ wziął udział w uro-
czystej mszy odprawionej na 
rynku piaseczyńskim z okazji 
kanonizacji Jana Pawła II, 
gdzie wspólnie z 10 innymi 

Co nowego w Zalesiańskim 
Towarzystwie Śpiewaczym

14 Encyklik w Białej Podlaskiej

Chór ZTŚ śpiewa 14 Encyklik w Mrozach
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Rok 2014 dla Stowarzyszenia 
Razem Lepiej minął jak zwy-
kle intensywnie. Tradycją 
stowarzyszenia są comie-
sięczne spotkania, podczas 
których dużo rozmawiamy 
o trudnościach życia codzien-
nego, wspieramy się wzajemnie. 

Czerwiec był dla nas miesiącem pełnym 
emocji. Najpierw Jarmark Hubertowski, 
gdzie prezentowaliśmy swoje ręcznie 
wykonane wyroby, a pod koniec tego cie-
płego miesiąca wybraliśmy się na Zimne 
Doły, na grę harcerską, przygotowaną 
specjalnie dla nas.

We wrześniu we współpracy z Miej-
sko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Piasecznie oraz Radą Sołecką 
Zalesia Górnego zorganizowaliśmy 
wycieczkę integracyjną do Łodzi. Ca-
łodniowy pobyt w tym mieście pozwolił 

nam na zwiedzenie Manufaktury 
oraz Semafora – Muzeum Ani-
macji. Spacerowaliśmy także 
ulicą Piotrkowską. Pamiąt-
kowe zdjęcia zamieściliśmy 

na naszej stronie internetowej 
www.razemlepiej.ubf.pl.

W październiku byliśmy na zawo-
dach dla osób niepełnosprawnych – Ta-
taspartakiadzie, gdzie wywalczyliśmy 
puchar. Nasze hasło przewodnie tego 
dnia brzmiało: „Wy tu wszyscy wymię-
kacie, z Razem Lepiej nie wygracie”.

Dzięki Miejsko-Gminnemu Ośrod-
kowi Pomocy Społecznej w Piasecznie 
mogliśmy dwa razy wybrać się do war-
szawskich teatrów. Kilka dni temu wzię-
liśmy udział w Wieczorze Mikołajkowo-
-Świątecznym Dobrej Woli w Starostwie 
Powiatowym w Piasecznie. 

Uważam, że był to rok równie uda-
ny jak poprzednie. Stowarzyszenie się 

rozrasta, co jest bardzo bu-
dujące i oznacza, że nasza 
działalność nie jest próżna.

Korzystając z okazji, 
chcę podziękować wszyst-
kim osobą, instytucjom, 
które przyczyniają się do 
tego, że możemy nadal się 
spotykać, wychodzić z do-
mów i istnieć w społeczeń-
stwie. Wielkie ukłony dla 
Was!

Magda Kamińska 
– przedstawiciel 

Stowarzyszenia Razem Lepiej

Razem Lepiejchórami z naszej Gminy pod moją dy-
rekcją zapewniliśmy oprawę muzyczną 
uroczystości. Przygotowaliśmy specjal-
ny wielogłosowy program turystyczny, 
który zaprezentowaliśmy w sierpniu na 
Śpiewankach Turystycznych w Muszy-
nie. Nasz występ został entuzjastycznie 
przyjęty, zrobiliśmy prawdziwą furorę. 
Wzięliśmy udział w XIII Spotkaniach 
Chóralnych w Zalesiu Dolnym 22 listo-
pada, w dniu św. Cecylii, gdzie zaśpie-
waliśmy trzy części „Chwalebnej Dro-
gi Krzyżowej”, jak również wspólnie 
z paroma innymi chórami wykonaliśmy 
utwór skomponowany przeze mnie spe-
cjalnie na tę okazję. Jest to „Hymn do 
Świętej Cecylii”. Rok 2014 zakończyli-
śmy występem na „Odpaleniu choinki” 
w Piasecznie. W napiętym programie 
koncertowym w tym roku nie zmieściło 
się wykonanie przez nasz chór „Chwa-
lebnej Drogi Krzyżowej”, która została 
skomponowana przeze mnie z inspiracji 
obrazami Drogi Krzyżowej z naszego 
zalesiańskiego kościoła, namalowanymi 
przez Lecha Zadrąga. Wykonanie tego 
utworu przez chór ZTŚ jest już zamówio-
ne w Łomży na marzec 2015, a ostatnie-
go roku „Chwalebną Drogę Krzyżową”, 
oprócz chóru Centrum Myśli Jana Pawła 
II, wykonywał chór „Cantabile” z Gorzo-
wa Wielkopolskiego.

Od początku 2014 roku, z inicjatywy 
naszego animatora kultury, szefa zale-
siańskiej filii Centrum Kultury w Pia-
secznie, Andrzeja Szczygielskiego, pod-
jęliśmy ścisłą współpracę z tą instytucją. 
Dzięki temu zwiększyliśmy ilość prób 
i podjęliśmy staranie zachęcania Zale-
sian do przyłączenia się do naszych mu-
zycznych działań.

Zaproszenie jest wciąż aktualne: jeśli 
lubisz śpiewać, gotów jesteś poświęcić 
trochę czasu próbom, to dołącz do nas! 
Spróbuj najpierw wpaść na próbę głoso-
wą, która odbywa się w każdy poniedzia-
łek o 19.00 dla głosów męskich i każdy 
wtorek o 19.30 dla głosów żeńskich w sa-
li nad biblioteką na Wiekowej Sosny.

Łatwo nie jest, ale moim zdaniem 
spróbować warto. Przekrój wiekowy ak-
tualnych uczestników zajęć to 15-65 lat. 
Udział we wszystkich naszych działa-
niach jest darmowy i nie dość że dobrze 
się bawimy, to jeszcze śpiewamy całkiem 
poważne koncerty.

Wesołych, śpiewających Świąt
Stanisław Szczyciński

Chórmistrz

Kolejny puchar na Tataspartakiadzie

Wspólna gra harcerska z druhami z ZHR „Watra”
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Konferencja przygotowana przez tu-
torów Gimnazjum w Zalesiu Górnym 
przy współpracy z Instytutem Tutorin-
gu Szkolnego i przeprowadzona 3 grud-
nia 2014 roku.

Każdy wychowawca, począwszy od gru-
py przedszkolnej, marzy o tym, by jego 
wysiłek przynosił efekty, by spod jego 
skrzydeł wychodzili samodzielni, odpo-
wiedzialni młodzi ludzie, świadomi swo-
jej wartości, wyposażeni we wszystko, co 
będzie im potrzebne w dalszej drodze ku 
dorosłości. 

 Tradycyjne formy nauki szkolnej bar-
dzo często stawiają uczniów w opozycji 
do nauczyciela. Uczniowie są źle nasta-
wieni do szkoły jako instytucji i nauczy-
cieli jako jej przedstawicieli. Nauka jest 
traktowana jako przykry obowiązek i od-
bywa się w wielu wypadkach z niechęcią 
i pod przymusem. W takiej atmosferze 
trudno uczniowi przyjąć i zaakceptować 
ważne prawdy o sobie samym i otaczają-
cym świecie. To z kolei może owocować 
odrzuceniem nauki w ogóle i manifestacją 
niezadowolenia poprzez działania ryzy-
kowne, agresję i akty wandalizmu.

 Dynamiczny rozwój cywilizacyjny 
wymaga ponadto od społeczeństwa ot-
wartości, kreatywności i gotowości do po-
dejmowania nowych wyzwań. Każda pla-
cówka oświatowa szuka jak najlepszego 
sposobu, by wywiązać się z tego zadania, 
stąd potrzeba ciągłego podnoszenia kwa-
lifikacji i sięgania po nowatorskie metody 
działania. Nasze Gimnazjum taką szansę 
zobaczyło w tutoringu.

Tutoring stanowi doskonałą odpo-
wiedź na poszukiwanie takiej płaszczy-
zny kontaktu wychowawcy i ucznia, która 
z jednej strony uwzględniałaby godność 
ucznia i wychowawcy, a z drugiej pozwa-
lałaby młodemu człowiekowi odkrywać 
i budować własny system wartości oraz 
posługiwać się nim w dokonywaniu wy-
borów i podejmowaniu decyzji. Dodatko-
wym problemem jest opanowanie umie-
jętności odróżniania w ofercie współczes-
nego świata rzeczy wartościowych i tych, 
które niosą poważne zagrożenia. I tu rów-
nież widzimy miejsce dla tutoringu.

Z programu pilotażowego, realizowa-
nego w Gimnazjum w Zalesiu Górnym 

wynika, że nawiązanie indywidualnego 
kontaktu z uczniem, a w konsekwencji 
zbudowanie płaszczyzny porozumienia 
pomiędzy młodym człowiekiem a jego 
tutorem, przekłada się na wzrost poczucia 
bezpieczeństwa w szkole, zmniejszenie 
liczby aktów agresji i wandalizmu oraz 
nie tylko wzrost motywacji do nauki, ale 
również pojawienie się gotowości do bra-
nia odpowiedzialności za własne wybory 
i zachowanie.

Zależy nam na doskonaleniu dzia-
łań tutorskich w Gimnazjum w Zalesiu 
Górnym, jak również na propagowaniu 
tej metody pracy wychowawczej w pla-
cówkach oświatowych na terenie Gminy 
Piaseczno; stąd zrodził się pomysł zorga-
nizowania konferencji.

Dlaczego właśnie tutoring? Dlatego, 
że zapewnia podmiotowy charakter kon-
taktu z uczniem. Dlatego, że pozwala na 
takie poznanie ucznia, na jakie nie ma 
miejsca w warunkach klasy szkolnej. Dla-
tego, że stwarza uczniowi i nauczycielo-
wi przestrzeń wzajemnej relacji. Dorosły 
tutor pokazuje młodemu człowiekowi 
świat ludzi dorosłych. Tutor w tej relacji 
nie ocenia i nie nakazuje. Budowane jest 
poczucie bezpieczeństwa nie tylko ucznia, 
ale również rodziców i nauczyciela – tuto-
ra. To relacja wzajemna i złożona, z której 
wszystkie strony interakcji wynoszą coś 
pozytywnego. Zatem rodzi się pytanie: 
Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak 
źle? Dlaczego niewiele placówek w Pol-
sce wdrożyło ideę tutoringu do swoich 
działań wychowawczych? A może warto 
przyjrzeć się tym, którzy to zrobili? Jak 
im idzie? Jakie bariery musieli pokonać?

Ci, którzy mają z nim do czynienia 
wiedzą, że jest ideą, sposobem myślenia 
o drugim człowieku, sposobem komuni-
kacji, a nie samą komunikacją; nie jest na 
pewno gotowym scenariuszem. Dlatego 
jest trudny do wprowadzenia, bo nieła-
two zmieniać utrwalone latami nawyki 
oceniania, korygowania, posiadania mo-
nopolu na wiedzę wynikającą z utartych 
schematów i programów. 

Tutoring stawia wymagania zarówno 
przed nauczycielem – tutorem, jak i ucz-
niem – podopiecznym, stawia również w 
nowej roli rodziców – nie jako petentów 
szkoły, lecz sojuszników i towarzyszy 

młodego człowieka w drodze ku dorosło-
ści, nawet jeśli młody człowiek jest do-
piero „studentem” młodszej grupy przed-
szkolnej.

Konferencja „Tutoring – możliwość czy 
konieczność nowoczesnej szkoły” mia-
ła za zadanie pokazać, że tutoring można 
realizować na wszystkich etapach eduka-
cji. Celem nadrzędnym konferencji, jaki 
sobie postawiliśmy, było propagowanie 
idei tutoringu jako metody działań wycho-
wawczych i profilaktycznych. Szczególnie 
zależało nam na pokazaniu specyfiki i 
skutków działań tutorskich w Gimnazjum 
w Zalesiu Górnym i innych placówkach 
oświatowych. Uczestnicy konferencji mo-
gli zapoznać się z praktykami tutorskimi 
w placówkach oświatowych zarówno pub-
licznych, jak i niepublicznych we Wrocła-
wiu, Częstochowie i Warszawie.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy 
dyrektorów, pedagogów, przedstawicieli 
grona pedagogicznego, uczniów – przed-
stawicieli samorządu szkolnego, przed-
stawicieli Rad Rodziców ze wszystkich 
placówek oświatowych oraz przedstawi-
cieli samorządu i administracji Gminy 
Piaseczno. Bardzo miło było nam gościć 
Pana Burmistrza Zdzisława Lisa, który 
objął konferencję honorowym patrona-
tem. Opiekę merytoryczną nad konferen-
cją sprawował Pan Mariusz Budzyński, li-
der i jeden z twórców koncepcji tutoringu 
szkolnego, a obecnie dyrektor programo-
wy Instytutu Tutoringu Szkolnego, który 
w ramach Towarzystwa Edukacji Otwar-
tej szerzy ideę tutoringu w całej Polsce.

Program konferencji składał się z czę-
ści plenarnej i warsztatowej. Na pierw-
szą – jako prelegentów – zaprosiliśmy 
naukowców zajmujących się tą tematyką. 
Zaprezentowali oni najnowsze badania w 
tym zakresie. Część warsztatowa było to 
spotkanie z tutorami reprezentującymi 
różne etapy edukacji (przedszkola, szko-
ły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad-
gimnazjalne). Podzielili się oni swoimi 
doświadczeniami oraz zaprezentowali 
stronę warsztatową tutoringu. 

 „O tutoringu jako metodzie wspierania 
rozwoju nie tylko ucznia, ale i nauczyciela” 
z naukowego punktu widzenia mówiła Pa-
ni profesor Małgorzata Żytko z Wydziału 
Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

„Tutoring – możliwość 
czy konieczność nowoczesnej szkoły”
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Dawno, dawno temu młody chłopak 
wyruszł w swoją pierwszą podróż 
w nieznane.

Żądny przygód, ciekawy świata wszyst-
kie swoje doświadczenia i przeżycia 
zapisywał głęboko w pamięci, uważnie 
patrzył i słuchał... A napotkani ludzie 
opowiadali mu opowieści tak ciekawe, że 
trudno było je zapomnieć. I wtedy mło-
dzieniec zrozumiał, że to właśnie chce 
robić w swoim życiu: opowiadać historie, 
baśnie tym, którzy chcą go słuchać.

Każdy z nas może garściami czerpać 
z bogactw, które kryją się w Muzeum 
Bajek, Baśni i Opowieści obieżyswiata 
– pana Michała Malinowskiego. Wystar-
czy odwiedzić go Czarnowie przy ulicy 
Diamentowej 8, by zanurzyć się w świe-
cie czarów, cudownych legend i bajania. 
Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum 

w Zalesiu Górnym 3 grudnia br. ruszyli 
do Czarnowa, by spotkać się ze słowem 
mówionym i myśleniem kreatywnym. 
Gościnny gospodarz zapewnił młodzie-
ży kilka godzin nauki i zabawy. Można 
było posłuchać jego opowieści, ale też 
wziąć udział w warsztatach. Dla mło-
dzieży była to szansa, by puścić wodze 
fantazji i zaprezentować swój talent kole-
żankom i kolegom. Zajęcia plastyczne – 
tworzenie własnych zaproszeń, zakładek, 
karnecików, improwizacje muzyczne 
przy wykorzystaniu egzotycznych bęb-
nów, dopełniły program tego udanego 
wyjazdu.

 Dla wszystkich tych, którzy swoją 
codzienną rutynę chcą rozświetlić iskrą 
dziecięcej radości domostwo pana Ma-
linowskiego jest magicznym zakątkiem 
wartym odwiedzenia.

Redakcja

Pani Adrianna Sarnat-Ciastko z Wy-
działu Pedagogicznego Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie zaprezen-
towała wycinek własnych badań dotyczą-
cych różnych aspektów tutoringu, które 
prowadziła przez ostatnie trzy lata w ra-
mach swojej pracy doktorskiej.

Pan Mariusz Budzyński przybliżył 
zebranym „Pedagogikę dialogu jako jego 
podstawę merytoryczną”.

Problem relacji rodzice – szkoła i no-
wych możliwości, jakie daje metoda tu-
toringu w tym obszarze relacji, omówiła 
Pani Elżbieta Piotrowska-Gromniak ze 
Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”.

Po części plenarnej zebrani rozeszli 
się na spotkania panelowe. Stworzyły one 
okazję do uzyskania odpowiedzi na pyta-
nia, które zrodziły się podczas plenarnej 
części konferencji.

Dwa kolejne bloki stanowiły warsztaty 
przybliżające tutoring od strony praktycz-
nej. Prowadzili je doświadczeni tutorzy – 
trenerzy i szkoleniowcy.

Dyrektorzy zostali zaproszeni na war-
sztat przeznaczony specjalnie dla nich: 
„Strona formalno-prawna wprowadzania 
tutoringu”.

Dla naszych młodych gości, przedsta-
wicieli samorządów uczniowskich, zor-
ganizowaliśmy trzy bloki warsztatowe. 
Pierwszy z nich dawał możliwość poroz-
mawiania z uczniami naszego gimnazjum 
o tym, jak odbierają tutoring, pozostałe 
miały za zadanie wyjaśnić pojęcie „twór-
czego towarzyszenia” oraz na czym pole-
ga odpowiedzialność za własne działania.

Uczestnikami konferencji opiekowa-
li się nauczyciele i wolontariusze z Koła 
Wolontariusza i wywiązali się z tego od-
powiedzialnego zadania perfekcyjnie. 
Grono pedagogiczne naszego gimnazjum 
przygotowało chleb własnego wypieku i 
różnorodne pasty, które zachwyciły gości 
i dodały im sił do dalszej pracy. 

Mamy nadzieję, że udało nam się 
zasiać ziarno tutoringu. Czy wzejdzie, 
będzie zależało od wielu czynników, w 
tym również od przychylnego spojrzenia 
władz oświatowych. Pierwszy krok, a mo-
że nawet dwa, zostały zrobione.

Świat idzie naprzód. Tutoring jest spo-
sobem na tworzenie nowoczesnej placów-
ki oświatowej, która spełnia oczekiwania 
wszystkich obecnych w niej gremiów: 
uczniów, nauczycieli i rodziców.

Marta Blauth – dyrektor 
Gimnazjum w Zalesiu Górnym

Aleksandra Ćwik-Modrzejewska – pedagog 
w Gimnazjum w Zalesiu Górnym

W środę 3 XII młodzież z klas II Gim-
nazjum w Zalesiu Górnym uczestni-
czyła w wycieczce do Stolicy.

Celem wyjazdu była wizyta w ot-
wartym w grudniu 2010 roku Muzeum 
Ordynariatu Polowego, które jest od-
działem Muzeum Historycznego mia-
sta stołecznego Warszawy, a mieści się 
w podziemiach Katedry Polowej Wojska 
Polskiego pod wezwaniem Najświętszej 
Marii Panny.

Wycieczka rozpoczęła się spacerem 
z ulicy Świętojerskiej na Długą, w czasie 
którego uczniowie obejrzeli Gmach Sądu 
Najwyższego RP, fragmenty Ogrodu oraz 
Pałac Krasińskich i monumentalny po-
mnik Powstania Warszawskiego.

Muzeum Ordynariatu Polowego jest 
poświęcone duszpasterstwu wojskowe-
mu, pokazuje rolę kapłanów (nie tylko 
rzymsko-katolickich) w codziennym ży-
ciu wojska i na polu bitwy, przedstawia 
ich patriotyzm i bohaterstwo.

Zwiedzanie zaczęliśmy od Kaplicy 
– Mauzoleum, gdzie umieszone są 23 
tysiące tabliczek upamiętniających po-
mordowanych w Katyniu, Charkowie 
i Miednoje (15 tysięcy z nazwiskami, 7 
tysięcy bezimiennych). Po zobaczeniu 

Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
pod opieką przewodniczki oglądaliśmy 
multimedialną ekspozycję ukazującą 
codzienną pracę i bohaterstwo kape-
lanów. Na wystawie można zobaczyć: 
filmy, zdjęcia, obrazy, mundury, ołtarze 
i inne pamiątki dotyczące ordynariatu 
polowego od czasów Mieszka I po dzień 
dzisiejszy. Największe wrażenie robią 
fragmenty ekspozycji ukazujące wojnę 
1920 roku, II wojnę światową oraz okres 
reżimu komunistycznego.

Na długo w naszej pamięci zostanie 
sala poświęcona katastrofie smoleńskiej 
z pamiątkami po tragicznie zmarłych ka-
pelanach.

Tematyka, którą prezentuje Muzeum, 
jest ciekawa, ale i trudna, zwłaszcza dla 
młodzieży, z tym większą dumą wysłu-
chaliśmy pochwał przewodniczki i in-
nych pracowników placówki pod adre-
sem Naszej Młodzieży za zainteresowa-
niem, należytą powagę i bardzo dobre 
zachowanie. 

Wycieczkę zakończyliśmy spacerem 
po pięknej Starówce i „czasem wolnym”. 
Drugoklasiści próbowali przedświątecz-
nych warszawskich słodkości, a niżej 
podpisana słyszała, że największe powo-
dzenie miała szarlotka. Anna  Neubart

Gimnazjaliści uczą się polskiej 
historii i poznają tradycje narodowe

Bajdy i opowieści
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Otwarta 6 grudnia w Galerii Pi przy 
ul. Pionierów 11/13 w Zalesiu Górnym 
wystawa „My, Wy i Oni = wspólna 
sprawa =  wspólna Europa. Fotografie, 
multimedia, artefakty” to podsumo-
wanie projektu Fundacji Bonum et Sa-
pientia, dofinansowanego z programu 
FIO 2014 Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, realizowanego w partner-
stwie z Centrum Kultury w Piasecznie, 
Szczepem ZHR Watra i Klubem Senio-
ra z Zalesia Górnego. 

W dniach od 25 sierpnia do 7 września 
2014 r. gościliśmy w Zalesiu Górnym 
10 harcerzy z Hufca Wołyń Harcerstwa 
Rzeczpospolitej z Równego i Zdołbunowa 
na Ukrainie. Wspólnie z polską młodzie-
żą, uczestniczyli w 10 interdyscyplinar-
nych warsztatach ( integracyjnych, komu-
nikacji, negocjacji, medialnych, obywa-
telskich, historycznych, fotograficznych, 
dramy, artystycznych, teatralnych). 

Zorganizowano też dwa wyjazdy. Do 
Sulejówka, gdzie po dworku „Milusin” 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oprowadzał 
uczestników warsztatów prof. Grzegorz 
Nowik, oraz ś.p. córka Marszałka Jadwiga 
Piłsudska – Jaraczewska; oraz do Warsza-
wy. W stolicy zwiedzili m.in. Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Pałac na Wodzie 

w Łazienkach, Starówkę, a pod rosyjską 
ambasadą rozwinęli ukraińską flagę.

Podczas warsztatów medialnych mło-
dzież spotkała się z seniorami z Zalesia 
Górnego i wysłuchała opowieści doty-
czących ważnych momentów z ich życia. 
Następnie uczestnicy projektu przepro-
wadzili sondę wśród Zalesian na temat: 
patriotyzmu, ojczyzny, domu i rodziny. 
Nagrany materiał dziennikarski zo-
stał przedstawiony 1 września, podczas 
spotkania z mieszkańcami  pod hasłem 
„Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro” . Wy-
słuchano też ciekawego wykładu na ten 
temat prof. Grzegorza Nowika, a później 
rozwinęła się ożywiona dyskusja. 

W ramach projektu przygotowano też  
dwa wydarzenia teatralne: spektakl i hap-
pening. Spektakl „Szukam, szukania mi 
trzeba ..” , wystawiono  5 września na te-
renie Klubu Kultury w Zalesiu Górnym 
i powstał on w całości podczas warszta-
tów dramy, a scenariusz do niego napisa-
ny został przez uczestników.

Młodzież wykorzystała w nim opo-
wieści, które usłyszała od zalesiańskich 
seniorów. Happening, odbył się 6 wrześ-
nia na Zimnych Dołach podczas II Fe-
stiwalu Pieśni Dołującej. Przygotowany 
w ramach warsztatów artystycznych, 
obejmował dwie akcje: spontaniczne do-
pisywanie przez ludzi skojarzeń z hasłami 
: „Polska to …”, „Ukraina to …”, Euro-
pa to …” na olbrzymich, zawieszonych 
w przestrzeni foliach; oraz wspólne tka-
nie na niebieskiej siatce, ukraińskiej flagi 
kwiatami nawłoci.

Podczas listopadowej wizyty w Rów-
nym i Zdołbunowie na Ukrainie, koordy-
natorki projektu Małgorzaty Szamockiej 
i reżyserki Beaty Dalmaty młodzież 

z Ukrainy pokazywała miejsca, w któ-
rych żyją i które są dla nich ważne. Zna-
lazły się one na fotoreportażach z Ukrai-
ny, pokazywanych na wystawie „My, Wy 
i Oni = wspólna sprawa = wspólna Eu-
ropa. Fotografie, multimedia i artefakty” 
w Galerii Pi. 

Ale najwięcej jest zdjęć dokumentują-
cych działania, wykonanych przez uczest-
ników projektu w ramach i po warszta-
tach fotograficznych. Podczas wernisażu 
zaprezentowano filmy z happeningu i re-
portaż ze spektaklu.

Wystawa „My, Wy i Oni = wspól-
na sprawa = wspólna Europa. Fotogra-
fie, multimedia i artefakty” otwarta jest 
w godz. od 15.00 do 20.00 w soboty i nie-
dziele do 28 grudnia 2014 r. w Galerii Pi, 
ul. Pionierów 11/13 w Zalesiu Górnym.

Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok Fundacja Bonum et Sapientia oraz 
Galeria Pi życzy wszystkim mieszkań-
com Zalesia i okolic bliższych i dalszych, 
samych szczęśliwych, pełnych słońca 
chwil spokoju.

Dziękujemy, za pomoc, współpracę 
i obecność na organizowanych przez nas 
wydarzeniach.

facebook.com/mywyioni
facebook.com/piartgaleria MSZ

Galeria Pi przedstawia
„O, tak, Lachu, druhu, bracie,
(…) skłócili nas, rozdzielili,
a my byśmy w zgodzie żyli!
Daj że rękę kozakowi,
serce czyste razem daj,
będziem w sobie Chrystusowi,
wznowim dawny, cichy raj!”

Taras Szewczenko, Do Lachów

Młodzieżowy happening na Zimnych Dołach


