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

Narzekamy na nasze ulice, że brudne, 
że nieciekawe, do tego budowa pero-
nu. Mimo wszystko Rada Sołecka po-
stanowiła koło placyku przy stacji po-
sadzić bratki w pojemnikach na kwiat-
ki. Kupiliśmy, posadziliśmy, żeby 
było ładniej. Niestety, po kilku dniach 
z jednej donicy bratki zniknęły...

Natomiast po drugiej stronie torów 
ktoś ozdobił ulicę Spacerową takim 
bukietem…

Refleksja – smutno, ale dokupimy 
kilka bratków i zbierzemy ten drugi 
bukiet.

Ewa Molenda-Stroińska

SołtyS działa, a rada wie … Staramy się, żeby było ładniej...

Pogotowie ratunkowe Falck: 
22/535 91 93; 999; 112
Nocna Pomoc Lekarska 
– Szpital św. Anny, Piaseczno: 
tel. 22 536 97 76
Nasz Ośrodek Zdrowia: 
22/756 52 45
Przychodnia Piaseczno ul. Fabryczna: 
22/756 21 11; 22/756 73 73
Szpital Św. Anny Piaseczno: 
22/735 41 00
Pogotowie gazowe: 992
Straż Pożarna: 998, 112
Awarie oświetlenia ulic: 535 481 335
Pogotowie energetyczne Jeziorna: 
22/701 32 20; 22/701 32 22

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 
PWiK: 603 309 399 
Posterunek Policji w Zalesiu: 
22/757 87 96; 997
Parafia Św Huberta w Zalesiu 
Górnym: 22/757 86 13
Poczta Zalesie Górne: 
22 756 52 48
Zespół Szkół Publicznych 
w Zalesiu Górnym: 22 7565217
Klub Kultury: 500 162 993
Urząd Gminy Piaseczno: centrala 
22/701 75 00
Urząd Gminy: Wydział Gospodarki 
Odpadami: 22/736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów: 22 727 57 52

i. Na ostatnim spotkaniu Rady Sołeckiej 
omawialiśmy szczegółowy scenariusz na-
szej pierwszej Majówki Sołeckiej  – plakat 
na ostatniej stronie.
ii. Na naszą prośbę Urząd Gminy ustawił 
brakujące kosze na śmieci na przystankach au-
tobusowych.
iii. Poprosiliśmy Urząd Gminy o ustawienie 
ławki na przystanku autobusowym przy GS 
przy ul. Pionierów. Czekają na nią podróżujący 
w stronę Piaseczna.
iV. Napisaliśmy również do Urzędu o za-
pewnienie bezpiecznego przejazdu ulicą Sło-
neczną – brak odpowiedniego oznakowania na 
skrzyżowaniu z ulicą Tęczową i wjazd od ul. 
Promiennej wymaga znaków i lustra.
V. Otrzymaliśmy odpowiedź  od wyko-
nawcy budowy peronu PKP. Na naszą prośbę 
o przestawienie ławek pod zadaszeniem inży-
nier projektu tej budowy odpowiedział, że ław-
ki zostały zamontowane zgodnie z projektem. 
Niestety, musi nam padać za kołnierz, kiedy 
siedzimy w deszczu na ławce na peronie.
Vi. Zamówiliśmy z Funduszu Sołeckiego 
2017 deski na siedziska, które zastąpią znisz-
czone ławki na boisku przy naszym Klubie 
Kultury przy Białej Brzozy.
Vii. Zwróciliśmy się do Burmistrza o popra-
wienie bezpieczeństwa przy wyjeździe z ul. 
Jesionowej na drogę wojewódzką poprzez usta-
wienie właściwego oznakowania przy wjeź-
dzie do Zalesia. Oznakowanie zalecone przez 
Urząd Marszałkowski w Warszawie może 
zmniejszy szybkość nadjeżdżających samo-
chodów od strony Pilawy.
Viii. Ponowiliśmy prośbę o chodnik przy ul. 
Jesionowej, na który mieszkańcy osiedla Leś-
nik czekają 10 lat. Jest to główna ulica naszego 
osiedla za torami, pozbawiona bezpiecznego 
dojścia do centrum naszej miejscowości.
IX. W dalszym ciągu zlecamy prace porząd-
kowe osobom skierowanym przez kuratorów 
wyposażając ich w worki, grabie, rękawice 
i wskazując miejsca do sprzątania.

Sołtyska Ewa Molenda-Stroińska

Kontakt z sołtysem:
telefon: 22/844 03 29; 48 691 500 242
ul. Porannej Zorzy 1

Przydatne telefony
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Co się u nas działo, jak nie było nas 
słychać? otóż zaszyliśmy się w nowej 
siedzibie Klubu Kultury w zalesiu 
Górnym. 

W tym roku postawiliśmy, na więk-
szą ilość spędzonych wspólnie godzin. 
Spotykamy się co tydzień. Organizu-
jemy warsztaty, które są formą terapii. 
Praca manualna pobudza kreatywność, 
uczy cierpliwości, wzmacnia samoocenę, 
a także jest dobrą zabawą. Obecnie two-
rzymy obrazy techniką quilling.

Oprócz warsztatów, spotykamy się 
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, aby 
porozmawiać. Te spotkania integracyjne 
są bardzo istotne dla podopiecznych sto-
warzyszenia. Chcemy je kontynuować.

We współpracy z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pia-
secznie zorganizowaliśmy kilka wyjaz-
dów do warszawskich teatrów. Dzięki 
takim wycieczkom pokonujemy bariery, 
nie tylko te architektoniczne, ale też te 
wewnętrzne.  

Kilka dni temu, wraz z Klubem Senio-
ra wybraliśmy się na koncert Mazowsza 
i Przyjaciół. 

Braliśmy udział w akcji „Wiosna Do-
brej Woli”. Na Górkach Szymona, wspól-
nie ze Stowarzyszeniem Dobra Wola, sa-
dziliśmy drzewka. Piknik zakończył się 
wspólnym grillowaniem.

Jakie mamy plany? Otóż, za kilka dni 
Majówka organizowana przez Sołtysa 
i Radę Sołecką oraz Klub Kultury w Za-

lesiu Górnym, na naszym stoisku zagosz-
czą domowej roboty wypieki oraz ciepłe 
napoje (kawa, herbata). 

Tuż po pikniku majowym, harcerki 
ze Szczepu Watra chcą zorganizować dla 
podopiecznych stowarzyszenia „Familia-
dę”. Póki co nie znamy szczegółów, jedyne 
co wiemy to to, że ma być dobra zabawa.

Jeszcze w maju chcemy jechać do Te-
atru Roma. Tak niewiele warszawskich 
teatrów jest dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Odwiedzamy regularnie Teatr Kwadrat, 
Och-Teatr i Studio Buffo. Od niedawna 
Teatr Roma również jest przystosowany, 
dlatego postanowiliśmy zakończyć sezon 
teatralny właśnie tam.

Kolejnym wyzwaniem jest wyciecz-
ka jednodniowa. Zawsze jeździliśmy do 
miejsc dość odległych od Zalesia. Jednak 
wiemy, że dla większości osób niepełno-
sprawnych takie wyprawy są męczące. 
Tym razem postawimy na bliższe nam 
rejony, tak aby podróż też była przyjem-
nością. Myślimy o wycieczce do TVP, do 
Ogrodu Botanicznego, spacerze po War-
szawskich Łazienkach, czy Wilanowie. 

Jesienią myślimy o organizowaniu wie-
czorów kinowych, spotkaniach przy grach 
planszowych, warsztatach manualnych 
(sucha porcelana, papierowa wiklina). 

Mamy nadzieję, że kreatywność, ener-
gia i zaangażowanie nas nie opuszczą. 

Magdalena Kamińska – Stowarzyszenie 
Razem Lepiej, tel. 729 148 683

Wiosenne porządki
Tego roku długo czekaliśmy na wios-
nę, która szła do nas małymi kroczka-
mi. Nareszcie zazieleniły się drzewa  
i zakwitły pierwsze kwiaty. Większość 
mieszkańców Zalesia zabrała się do 
robienia porządków w swoich ogro-
dach, dzięki temu nasza miejscowość 
wygląda tak pięknie. 

Co jednak możemy zrobić z tym, co 
nie jest nam potrzebne w ogrodzie  czy 
domu?  Oczywiście złożyć w workach 
i w wyznaczonych dniach wystawić 
przed furtką, pod warunkiem, że mamy 
umowę na wywóz odpadów. Niestety, 
chyba nie wszyscy takie umowy posia-
dają. I co wtedy? Najłatwiej pozbyć się 
śmieci wyrzucając je do lasu lub pod-
rzucając na niezamieszkałe działki.  

Na takim niecnym czynie przyłapa-
na została osoba, która jest właścicie-
lem działki letniskowej w Zalesiu (na-
zwisko i adres znane redakcji). Świa-
dek, który widział zdarzenie wykonał 
nawet kilka zdjęć, na których widać 
jak wspomniana osoba wywozi rowe-
rem worki, a następnie ich zawartość 
wysypuje na działkę przy ulicy Sos-
nowej. To przykre, że w niektórych 
ludziach drzemie mentalność „od sie-
bie”. Każdy właściciel działki, nawet 
jeśli jest to działka letniskowa, ma 
obowiązek utylizować śmieci i wszel-
kie odpady zgodnie z ustalonymi przez 
władze gminy przepisami. 

Bądźmy czujni i miejmy oczy otwar-
te. Nikt z mieszkańców nie życzyłby so-
bie na swojej działce  puszek, butelek 
i innych odpadów.  Nie pozwólmy za-
śmiecać naszego pięknego Zalesia!

Tekst i zdjęcie Zalesianka

Niepełnosprawni – pełnosprytni

Podopieczni Stowarzyszenia Razem Lepiej podczas warsztatów 
tworzenia obrazów metodą quilling, fot. R. Tyszecki

Naszągazetęmożnaprzeczytaćrównieżnastronach:zalesie-gorne.eu; zalesie-gorne.pl; 
powiat-piaseczynski.info; na sze pia secz no.pl, piaseczno4u.pl.AktualnościzPiaseczno 

możnaobejrzećnastronie:itvpiaseczno.pl.InformacjezZalesiarównieżnawww.tvzalesie.pl Nie pozwólmy zaśmiecać naszego pięknego Zalesia
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Jednym z krytycznych progów dla czło-
wieka starszego jest przejście na eme-
ryturę. następuje wytrącenie z dotych-
czasowej równowagi życia,  gwałtownie 
zmienia się dotychczasowy plan zajęć. 

Wygasa napęd życiowy, jakim była 
praca, pogarsza się sytuacja finansowa. 
Często pojawia się pustka, brak motywa-
cji do działania. Człowieka zaczyna ogar-

niać bezczynność. Należy więc zadbać, 
aby osoba wchodząca w wiek starszy, 
jeszcze energiczna, aktywna nie przeisto-
czyła się w człowieka starego, wymagają-
cego opieki, pomocy. 

Zalesiańscy Seniorzy dbają o życiową 
aktywność, rozwój zainteresowań, utrzy-
manie szerokich kontaktów rodzinnych, 
społecznych, towarzyskich. Miejscem 

przyjaznym do  realizacji pomysłów, ma-
rzeń  jest nasz miejscowy Klub Seniora, 
gdzie oprócz możliwości wypicia herba-
ty w przyjaznym i miłym towarzystwie, 
można znaleźć zajęcia poprawiające stan 
zdrowia, rozwijające zainteresowania. 
Odbywają się zajęcia gimnastyczne, war-
sztaty literackie, wyjazdy: edukacyjne, 
turystyczne, kulturalno-rozrywkowe.

W kwietniu 2017 roku miało miejsce 
kilka ważnych wydarzeń aktywizujących 
seniorów. Oto kilka z nich:
1) 06.04.2017 – seniorzy zapoznali się 
z korzyściami płynącymi z uprawiania 
jogi. Prelekcję, prezentację i bezpieczne 
oraz odpowiednie dla seniorów ćwicze-
nia przedstawiła zaproszona instruktorka 
jogi.
2) 10.04.2017 -  w ramach współpracy 
z Biblioteką odbyły się „Ciasteczkowe 
Warsztaty Wielkanocne”. 
3) 12.04.2017 -  miało miejsce spotkanie 
z asystentem Burmistrza P. Krzysztofem 
Kasprzyckim. Tematem było powołanie 
w naszej Gminie  Piaseczyńskiej Rady 
Seniorów – mamy dwóch delegatów do 
Rady Seniorów.
4) 20.04.2017 -  Fundacja Domus et Labor  
zaprosiła osoby 60+,  nie tylko należące 
do Klubu Seniora, do udziału w projekcie 
realizowanym w ramach Programu Rzą-
dowego ASOS. Zajęcia i działania projek-
towe trwać będą do grudnia 2017 r.
5) 26.04.2017 – dzieci z Przedszkola Zegar 
Słoneczny, zaprosiły seniorów na przed-
stawienie. Liczna grupa przedszkolaków 
– aktorów w pięknych kostiumach zapre-
zentowała przedstawienie pt. „Wielkanoc-
na Awanturka”. To międzypokoleniowe 
spotkanie zakończone poczęstunkiem, 
przyniosło wiele radości obu stronom. 

Plany na kolejne miesiące  są równie 
intensywne.  Zapraszamy do współpracy.

B. Meissner

zaProSzenie

Biblioteka Miasta i Gminy Piaseczno filia w Zalesiu Górnym zaprasza 
dzieciaki przedszkolaki na cykl lekcji bibliotecznych „Zagrożone Gatunki 
Zwierząt”. Lekcje mają charakter zabawy edukacyjnej, podczas której dzieci 
poznają różne ciekawostki na temat ginących zwierząt. W trakcie zajęć  po-
kazywane są przyrodnicze filmy i książki. Dzieci wykonują prace plastyczne 
i biorą udział w zabawach ruchowych. Jedna lekcja trwa godzinę zegarową  
i może w niej wziąć udział do dwudziestu uczniów jednocześnie. Były już 
omawiane takie zwierzęta jak: wieloryb, tygrys i panda. W przygotowaniu 
żuraw i inne, rzadkie zwierzaki. Prowadzący zajęcia jest z zawodu biblio-
tekarzem pracującym na co dzień w Czytelni Głównej Biblioteki Miasta 
i Gminy Piaseczno.  Zapisy w Bibliotece Zalesie Górne lub telefonicznie: 22 
756 52 24. Serdecznie zapraszamy. Marcin Eysymontt

Ciasteczkowe warsztaty wielkanocne, fot. zdjęcie ze zbiorów Biblioteki

Przedstawienie dzieci z przedszkola Zegar Słoneczny, fot. B.Meissner

Z życia Klubu Seniora
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diane Chamberlain „Jak gdybyś tań-
czyła” – Molly ma fajne życie, ciekawą 
pracę, kochającego męża i… pilnie strze-
żoną tajemnicę z przeszłości. Ich rodzina 
wkrótce się powiększy – pojawi się w niej 
adoptowane dziecko, tymczasem Molly 
walczy z niepewnością i lękiem. Czy po-
kocha maleństwo, którego nie urodziła? 
Czy będzie dobrą matką? Uświadamia 
sobie, że prawdziwa rodzina powinna być 
zbudowana na prawdzie.  
Martin Solares „Nie przysyłajcie kwia-
tów” – Mocny i mroczny kryminał pióra 
autora Czarnych minut!

Cruz Treviño to były policjant, który 
musi ukrywać się przed dawnymi kolega-
mi. Treviño bowiem miał dość kryminal-
nych działań swoich kamratów i po prostu 
się wypisał – a tego się płazem nie pusz-
cza. Spokojne życie na uboczu przerywa 
mu zlecenie odszukania córki lokalnego 
biznesmena. Wszystko wskazuje na to, że 
porwał ją jeden z miejscowych karteli.
noah Hawley „Przed katastrofą” – Mgli-
sta, letnia noc 23 sierpnia 2015 roku. 
Z lotniska w Martha’s Vineyard wylatuje 
prywatny samolot z jedenastoma osoba-
mi na pokładzie, dziesięcioma zamożny-
mi i mężczyzną – malarzem – któremu 
ostatnio nie wiedzie się w życiu najlepiej. 
To ma być krótki, zaledwie dwudzie-
stodziewięciominutowy lot do Nowego 
Jorku. Stewardesa serwuje drinki, w te-
lewizji leci mecz baseballowy, nic nie za-
powiada tego, co wydarzy się za nieco 
ponad kwadrans. Po tym czasie samolot 
z nieznanych przyczyn spada do oceanu. 
Jedynymi ocalałymi z katastrofy są Scott 
Burroughs, malarz, i czteroletni JJ, syn 
prezesa potężnej sieci telewizyjnej.

Rozpoczyna się śledztwo. W miarę jak 
na jaw wychodzą kolejne dziwne zbiegi 
okoliczności, otaczająca katastrofę tajem-
nica gęstnieje – przestaje być oczywiste, 
kto jest bohaterem, a kto winowajcą. Czy 
tylko głupi przypadek sprawił, że zginęło 
tak wielu wpływowych ludzi? Czy to moż-
liwe, by człowiek najpierw ocalał z kata-

strofy lotniczej, a potem przepłynął kil-
kanaście kilometrów w zimnych wodach 
oceanu, ratując przy tym dziecko? A może 
to media manipulują rzeczywistością?

Podczas gdy Scott próbuje poradzić 
sobie z popularnością przeradzającą się 
w złą sławę, władze szamoczą się między 
sobą, by ocalić prawdę z wraku samolotu. 
Chitra Banerjee divakaruni „U stóp 
bogini” – Egzotyczna saga przedstawia-
jąca losy całego klanu Hindusek, które 
czerpią największą siłę z potęgi rodziny. 
Rodziny, która jest paradoksalnie zjedno-
czona i jednocześnie rozdarta.

Sabitri jest córką niezamożnego pieka-
rza, mieszkającą w indyjskiej wsi, która 
skrycie pragnie kształcić się na uczel-
ni wyższej. Ciężka sytuacja materialna 
sprawia, że jej dalsza edukacja jest nie-
mal niemożliwa. Pozornie szczęśliwym 
zrządzeniem losu Kolbata – wpływowa 
i bogata kobieta – bierze Sabitri w opiekę 
i sponsoruje jej drogę ku osiągnięciu ma-
rzeń. Wkrótce okazuje się, że nie będzie 
ona usłana różami, ponieważ jeden błąd 
młodej kobiety rujnuje jej ambitne plany.

Wiele lat później demony przeszłości 
dopadną córkę Sabitri – Belę. Ścigana 
marzeniami udaje się ze swoim kochan-
kiem za ocean w podróż do odległej 
Ameryki. Ziemia obiecana okazuje się 
zupełnie odmienna od jej wyobrażeń. 
Swoim zachowaniem Bela nieświadomie 
odciska piętno na własnej córce.

Chitra Banerjee Divakaruni w nie-
zwykły sposób oddaje złożoność relacji 
między kobietami w rodzinie – babcią, 
matką, córką. Pokazuje różne oblicza mi-
łości, które narodziły się wraz z nowymi 
pokoleniami. U stóp bogini to egzotyczna 
podróż z niezapomnianą symfonią gło-
sów paru pokoleń w tle. 
ruth ware „W ciemnym mrocznym le-
sie” – Nora jest autorką kryminałów, któ-
ra niechętnie opuszcza swoje londyńskie 
mieszkanko. Gdy nieoczekiwanie otrzy-
muje zaproszenie na wieczór panieński 
przyjaciółki, z którą nie miała kontaktu 

od dziesięciu lat, z oporami godzi się na 
spędzenie weekendu na wsi. Tam jednak 
wpada w szpony przeszłości, przed którą 
próbowała uciec przez ostatnią dekadę. 
Uwięziona na odludziu, w złowiesz-
czym szklanym domu, osaczonym przez 
upiorną widownię mrocznego lasu, trafia 
w sam środek śmiertelnie niebezpiecznej 
intrygi. Wstrząsające wydarzenia spra-
wią, że będzie musiała stawić czoło nie 
tylko mordercy, ale i własnej przeszłości. 
liao yiwo –„ Za jeden wiersz. Cztery la-
ta w chińskim więzieniu”. 

W lipcu 1989 roku, kiedy o czerwco-
wych wydarzeniach na placu Tiananmen 
dowiedział się już świat, Liao Yiwu, mło-
dy poeta wiodący dotąd beztroskie życie 
wagabundy, postanowił przemówić. Za 
publiczne wygłoszenie swego poematu 
Masakra został wtrącony do więzienia.

Liao Yiwu spędził w zamknięciu czte-
ry lata. Za jeden wiersz to wstrząsająca 
relacja z tego okresu: opis mało znanych 
realiów chińskiego więzienia, przemocy 
stosowanej przez strażników i współ-
więźniów, tortur, a także wszechogarnia-
jącej monotonii codziennego życia. Jed-
nak nawet za więziennym murem pisarz 
potrafił znaleźć człowieczeństwo.
w. Bruce Cameron „Był sobie pies” –  
Pełna głębokich uczuć i zdumiewająca 
opowieść o oddanym psie, który życiową 
misją czyni wpajanie swoim właścicie-
lom znaczenia miłości i pogody ducha. 

Bailey jest zszokowany – po krótkim 
i smętnym życiu, jakiego doświadczył 
w postaci bezpańskiego kundla odradza 
się w ciele niesfornego szczeniaka. Kiedy 
trafia pod opiekę ośmiolatka Ethana, któ-
ry kocha go całym sercem, odkrywa no-
we oblicze – dobrego, poczciwego psiaka. 
Jednak życie u uwielbianej rodziny to nie 
koniec przygód Baileya. Ponownie odra-
dza się w postaci kolejnego psa!

Był sobie pies to pokrzepiająca i po-
mysłowa historia.
Steve Berry „Czternasta kolonia” – Za-
czyna się odliczanie do wielkiej zemsty…

Za trzy dni zostanie zaprzysiężony 
nowy prezydent Stanów Zjednoczo-
nych. Były agent KGB, w którym wciąż 
płonie nienawiść z czasów zimnej woj-
ny, szykuje się do ataku. Czy wskazów-
ki pozostawione przez sekretne stowa-
rzyszenie pomogą odkryć prawdę? Czy 
Cotton Malone i jego drużyna zdołają 
uchronić Amerykę przed niebezpie-
czeństwem?

nowoŚCi w BiBlioteCe

Projekt Ośmiorniczki
Serdecznie zapraszamy w ramach projektu gim-
nazjalnego na kolejne warsztaty szydełkowania 
w piątek – 12 maja o godzinie 16:00 w ZSP w 
części gimnazjalnej. 
Obok ostatnie prace wykonane przez panią B. 
Kamińską, babcię naszych uczniów, dziękuje-
my.  Zdjęcie i tekst: E. Wichowska
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rozmowa z Michałem Kamińskim, 
mieszkańcem zalesia, finalistą telewi-
zyjnego show „the brain – genialny 
umysł” i młodzieżowym mistrzem Pol-
ski w zapamiętywaniu z 2015 roku.

Przystanek Zalesie: – Jak zapamiętać 15 
motocyklistów, ich motory i tablice reje-
stracyjnego nich złożone z… ilu znaków?
Michał Kamiński: – Dwóch liter i czte-
rech cyfr. Są różne techniki pamięciowe. 
Trzeba je połączyć. Np. każdą cyfrę trzeba 
„przełożyć” na obrazek (dla mnie dwójka 
to łabędź, czwórka – flaga, szóstka – wi-
sienka, itd.) i ułożyć o nich śmieszną opo-
wieść. Potem te historie można połączyć 
z jakimiś elementami ubioru motocykli-
stów. Jeden ma bandamę, drugi łańcuch, 
trzeci masywną bransoletę… Są też inne 
bardziej skomplikowane metody, ale ich 
opis zabrałby za dużo miejsca.

PZ: – Taki show, czy mistrzostwa pamię-
ci to wielki stres, zwłaszcza że zapamiętu-
jesz pod presją czasu… 

MK: – Na mistrzostwach jest presja cza-
su, w telewizji jej nie było, ale nerwy nie 
są mniejsze, bo nie dość, że jest widownia, 
to cały czas ma się świadomość, że pro-
gram ogląda pół Polski. Dlatego podczas 
show aż trzy razy przeszedłem przed sze-
regiem motocyklistów – chciałem mieć 
pewność, że się nie pomylę. Natomiast na 
mistrzostwach pomaga trenowanie zapa-
miętywania na czas na warsztatach pana 
Bartłomieja Borala. 

PZ: – Długo ćwiczyłeś zanim osiągnąłeś 
taką sprawność?
MK: – Zacząłem chodzić na „Best Brain” 
jak miałem 11 lat, teraz mam 15. Zawsze 
miałem niezłą pamięć, ale nie tak dobrą 
jak dziś. Ona zaczęła mi się  poprawiać po 
jakiś 10 miesiącach pierwszego kursu…

PZ: – A jak te umiejętności przekładają 
się na naukę? 
MK: – Nie lubię się długo uczyć, więc 
szybkość zapamiętywania bardzo mi po-
maga. Stopnie mam takie sobie, bo naj-
chętniej uczę się tego, co mnie pasjonuje 
– rysunku, matematyki, angielskiego.

PZ:– Poleciłbyś „Bb” kolegom? 
MK: – Tak. Na warsztatach można się  
nauczyć, np. szybkiego zapamiętywania 
tekstu, a to się przydaje przed klasówka-
mi, przy czytaniu lektur, itp. 

PZ: – Czy wiążesz z treningiem pamięci 
swoją przyszłość? 
MK:– Jeszcze nie wiem, ale na pewno bę-
dę dalej ćwiczył pamięć, bo to lubię.

PZ: – Życzymy Ci zatem dalszych sukce-
sów i dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka Gutkowska

Jak to się robi?MiStrzowSKa PaMięć

Bartłomiej Boral, ekspert trenin-
gu pamięci i technik uczenia się, 
pierwszy w historii reprezentant 
Polski na Mistrzostwach Świata 
Pamięci, trener Michała Kamiń-
skiego:

 – Potencjał Michała, który w kwiet-
niu trafił do finału „Genialnego 
umysłu”, dostrzegłem już po paru 
tygodniach pierwszego kursu „Best 
brain”. Te warsztaty szybkiego zapa-
miętywania, uczenia się i kreatyw-
nego myślenia, w których Michał 
uczestniczy od początku, zacząłem 
prowadzić cztery lata w  DOMKU 
NA SARENKI (tam gdzie Stowa-
rzyszenie „TU” prowadzi Klub Pro-
filaktyki Środowiskowej). Podczas 
nich Michał nauczył się (i uczy na-
dal) efektywnych metod zapamięty-
wania słów, cyfr, obrazów, słówek 
języków obcych, itp. Umiejętności 
zdobyte na kolejnych kursach, praca 
jaką wkłada w rozwój swojej pamię-
ci, koncentracji i uwagi przekładają 
się na rewelacyjne wyniki. 

Po pierwszym kursie, w 2014 ro-
ku Michał wziął udział w Otwartych 
Mistrzostwach Pamięci w Wurzbur-
gu, razem – dodam – z inną uczenni-
cą z Zalesia, Jagną Kowalską – Klein, 
i oboje uzyskali dobre wyniki. Rok 
później, na Ogólnopolskich Mistrzo-
stwach Pamięci Best Brain Michał 
był pierwszy w kategorii młodzieży 
– zdobył dwa złote oraz trzy srebrne 
medale. Jego przykładowe wyniki 
z tych zawodów, to zapamiętanie: 
40 cyfrowej liczby w 120 sekund, 
albo 13 dat fikcyjnych wydarzeń hi-
storycznych w 240 sekund, czy też 
nauczenie się 13 słówek fikcyjnego 
języka obcego w pięć minut. 

Jestem zresztą pewien, że po-
prawa pamięci jest dostępna dla 
każdego dziecka (nie tylko tak uta-
lentowanego jak Michał). Wystar-
czy motywacja, poznanie technik 
zapamiętywania i odpowiedni tre-
ning pod okiem eksperta. Ja i moi 
koledzy pomagamy setkom dzieci 
w odkryciu ich możliwości. Wśród 
nich jest też grupa, osiągająca wyni-
ki na poziomie najlepszych w Polsce 
„zapamiętywaczy” i  Michał do nich 
należy.

Michał Kamiński – uczestnik zajęć 
w Domku na Sarenki, fot. A. Kamińska

Młode Zalesie
zaPraSzaMy na wernisaż wystawy „Ptaki z Zalesia i okolic”, który odbędzie się w  
poniedziałek 8 maja br. Prace dzieci w wieku 5-15 lat. Udział w wystawie bierze około 
50 dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne do Klubu Kultury w Zalesiu Górnym.
Wystawa jest pierwszą wystawą młodzieży w nowym budynku.
Prace są inspirowane lokalną przyrodą i wspaniale oddają klimat naszej miejscowości 
widziany oczami dziecka. Są jednocześnie opowieścią o atmosferze jaka panuje w Za-
lesiu, która bezpośrednio związana jest ze śpiewem ptaków jaki towarzyszy nam na co 
dzień. Prace nie są jednakowe. Czasem wiążą się bezpośrednio z pracami Pana Krzysz-
tofa Merskiego, które prezentowane były na wcześniejszej wystawie, a innym razem jest 
to całkowicie autorska interpretacja.
   Wystawę będzie można oglądać do końca maja w godzinach otwarcia Klubu Kultury.
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