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Kontakt z sołtysem:
telefon: 22/844 03 29;
48 691 500 242
ul. Porannej Zorzy 1
PRZYDATNE
TELEFONY
Pogotowie ratunkowe Falck
22 535 91 93; 112; 999
Nocna pomoc Lekarska –
Szpital św. Anny Piaseczno
22 735 41 08
Nasz Ośrodek Zdrowia
22 757 52 45
Przychodnia Piaseczno
ul. Fabryczna
22 756 21 11; 22 756 73 73
Szpital św Anny
22 735 41 00
Pogotowie gazowe
992
Straż Pożarna
998; 112
Awarie oświetlenia ulic
535 481 335
Awaria sieci energetycznej
Jeziorna 991
Pogotowie wodnokanalizacyjne PwiK
603 309 399
Posterunek Policji
w Zalesiu
22 757 87 96; 997
Parafia św Huberta
w Zalesiu
517 050 406
Poczta Zalesie Górne
22 756 53 80
Szkoła Podstawowa
w Zalesiu 22 756 52 17
Klub Kultury
ul Białej Brzozy 3
500 162 993
Urząd Gminy centrala
Piaseczno 22 70 17 500
Wydział Gospodarki Odpadami – Gmina
22 736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów
22 727 57 52

DZIAŁANIA RADY SOŁECKIEJ
• Na spotkaniu rady sołeckiej omawialiśmy realizację Funduszu Sołeckiego 2018 r.:
– z paragrafu zajęcia dla mieszkańców i doposażenie Klubu Kultury zostały zakupione taśmy
do ćwiczeń gimnastycznych odbywających się
w Klubie (600 zł) oraz płótno, farby i pędzle do
obrazu malowanego przez dzieci na Majówce
Sołeckiej – Dniu Sąsiada (654 zł). Obraz powstał z okazji tegorocznej Rocznicy Niepodległości. Dzieci pod okiem Macieja Zadrąga
malowały „Zalesie przyszłości”. Chcielibyśmy,
żeby obraz wisiał w naszej Szkole Podstawowej,
a fotokopia w poczekalni na stacji PKP
– z paragrafu Kulturalne Zalesie zostało przeznaczone 2000 zł na wsparcie Jarmarku Hubertowskiego.
• Rozważaliśmy możliwość zakupu nowych
uchwytów do flag i samych flag z paragrafu „Zakup elementów drobnej architektury”. Chcielibyśmy, aby w roku rocznicowym
zwiększyła się liczba flag na ulicach. Z tego
paragrafu zostało zakupione również doposażenie placu zabaw, czyli urządzenie siatkowe
do wspinaczki dla dzieci oraz kwiaty do donic
przy ścieżce koło PKP.
• Omawialiśmy końcowe przygotowania do
Majówki Sołeckiej – Dnia Sąsiada.
• Na spotkaniu w Nadleśnictwie omawialiśmy
możliwość wyjazdu z ul. Jesionowej, w przypadku braku możliwości wjazdu/wyjazdu od
strony drogi wojewódzkiej przy parkingu. Ulica Jesionowa nie ma wjazdu z drugiej strony po
likwidacji przed kilkoma laty przejazdu przez
tory ulicą Nowinki. Liczba mieszkańców na
osiedlu Wyżyny/Leśnik wzrosła. W tej chwili przy awarii szlabanów pojazdy czekające na
przejazd całkowicie blokują wjazd na Jesiono-

wą. Nadleśnictwo ma się pochylić się nad problemem.
• Na spotkaniu ze starostą Ksawerym Gutem
dowiedzieliśmy się, że będzie w tym roku budowana dalsza część chodnika do Pionierów.
• Reklamowana przez nas zjeżdżalnia zwana
tyrolką na placu zabaw została definitywnie
naprawiona przez producenta.
• Dwukrotnie zwracaliśmy się z prośbą do PKP
PLK o przyciszenie megafonów na peronach,
ponieważ nie pozwalają mieszkańcom spać.
Obecnie megafony milczą nie ogłaszając nadjeżdżających pociągów.
• Braliśmy udział w uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia
Górnego i Nadleśnictwo Chojnów – odsłonięcie tablicy pamiątkowej na kamieniu przy stacji
PKP na pamiątkę przejazdu pociągu z trumną
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 18 maja 1934 r.
w drodze na Wawel pociąg zatrzymał się na naszej stacji. W czasie odsłonięcia tablicy została
wkopana pod kamień kapsuła pamięci z podpisami wszystkich mieszkańców uczestniczących
w tej uroczystości.
• Został przekazany do Urzędu Gminy protest
mieszkańców ulicy Młodych Wilcząt w związku z usytuowaniem naprzeciw kilku posesji
przystanku końcowego autobusu L13. Nie byłoby problemu, gdyby to był przystanek przelotowy, niestety autobus stoi bardzo często
długo blokując mieszkańcom i firmom dojazd
do posesji. Po rozmowie z pracownikiem odpowiedzialnego wydziału dowiedzieliśmy się,
że będzie możliwość przeniesienia przystanku
w inne miejsce, tylko Gmina musi znaleźć pieniądze na ten ruch.
dokończenie na s. 2

Drodzy Czytelnicy,
Małymi krokami zbliżamy się do wakacji, czasu urlopów i zasłużonego wypoczynku. W tym czasie zespół redakcyjny „Przystanku Zalesie” również będzie wypoczywał, po to aby we wrześniu ruszyć ze zdwojoną siłą. Podczas Święta Pieczonego Ziemniaka (9 września) odbędzie się uroczysty
jubileusz – 10-lecie naszej gazetki oraz wydamy już setny numer Przystanku.
Z tej okazji chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do nadsyłania wspomnień, refleksji, ciekawych zdjęć, które warto zamieścić w kolejnych numerach naszej gazetki. Materiały należy przesłać na adres e-mail: magda.kaminska85@wp.pl Jest również możliwość dostarczenia materiałów
w wersji papierowej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 729 148 683.

Magda Kamińska – redaktor „Przystanku Zalesie”

Czy każdy może być artystą?

DZIAŁANIA RADY SOŁECKIEJ
dokończenie ze s. 1
• Zgłaszamy do Urzędu Gminy niesprzątaną
Toy-toykę na boisku. Wydział odpowiedzialny
za utrzymanie czystości obiecał zwróć uwagę
tej firmie, aby kabina była sprzątana zgodnie
z przepisami, czyli kilka razy w tygodniu.
• Cały czas osoby wyznaczone przez kuratorów
do prac społecznie użytecznych sprzątają Zalesie. Lepiej, gorzej, ale pobocza ulic, tablice, rowy,
place są sprzątane. Wymaga to sporej pracy społecznej z naszej strony, bo trzeba wydać grabie,
miotły, rękawice, kosiarkę, wskazać zakres prac
i potem sprawdzić czy została wykonana oraz
napisać sprawozdania do Sądu. W dalszym ciągu prosimy o wskazywanie miejsc publicznych
wymagających sprzątnięcia.

Można się będzie przekonać tworząc
murale, instalacje czy biorąc udział
w happeningu i performens pod kierunkiem znanych artystów.

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

Lato w Klubie Kultury
w Zalesiu Górnym

Przez całe wakacje zapraszamy do naszego
klubu na różne atrakcyjne zajęcia.
Już 25 czerwca zapraszamy na warsztaty, na
których będzie można zapoznać się z rękodziełem, a trzy dni później (28 czerwca) będziemy
eksperymentować w godz. od 12:00 do 14:00.
W lipcu odwiedzą nas wędrujące skrzypce
(10 lipca godz. 12:00-13:00 warsztat), a 12. będzie można obejrzeć bajki z kliszy (12:00-13:00).
Natomiast z tajemnicami miniatur dzieci mogą
się zapoznać 17 lipca w godz. 10:00-12:00, a 25
lipca w tych samych godzinach odbędzie się następny warsztat z rękodzieła.
Plecaki i torebki do szkoły nauczycie się
robić na warsztatach 7 sierpnia w godz. 10:00
– 12:00, a świece 20 sierpnia o godz. 10:00 –
13:00. Na koniec wakacji szykujemy prawdziwe
atrakcje: warsztaty z kolażu (20 sierpnia 10:00
– 12:00), farbowanie tkanin lodem (10:00 –
13:00), 27 sierpnia godz. 18:00 – 20:00 występ
Grupy Teatralnej Akt VIII.
Na wszystkie zajęcia i wydarzenia obowiązują zapisy, bo ilość miejsc jest ograniczona:
e – mail: zalesie.gorne@kulturalni.pl; tel.
500 162 993
Jesteśmy na FB: www.facebook.com/pg/
KlubKulturyZalesieGorne/.
Opr. ms

„Do dzieła! – edukacja poprzez sztukę
ulicy” – to projekt Centrum Kultury
w Piasecznie, przygotowany przez
Małgorzatę Szamocka i dofinansowany z programu edukacji kulturalnej
2018 Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Realizowany w partnerstwie z Stowarzyszeniem Razem
Lepiej, Biblioteką Publiczną Miasta
i Gminy w Piasecznie, Fundacją Bonum et Sapientia oraz Szkołą Podstawową im. Wspólnej Europy w Zalesiu
Górnym
Od czerwca do września 2018
roku artyści poprowadzą 24 autorskie,
czterogodzinne warsztaty z murale,
instalacji, performens i happeningu
w kilku miejscowościach gminy Piaseczno: m.in. w Józefosławiu (18-21
czerwca), Złotokłosie (23, 25-27 lipca), Bogatkach (31 lipca -3 sierpnia),
Chojnowie (27-30 sierpnia), Zalesiu
Górnym (10-13 września).
W projekcie mogą brać udział
dzieci od 10 lat i młodzież, seniorzy
i osoby z niepełnosprawnością. Powstanie wielkoformatowy, przenoś-

ny mural i instalacje, które jesienią
zostaną zaprezentowane na rynku
w Piasecznie, reportaż filmowy i fotograficzny, dokumentujące warsztaty,
działania happeningowe i performatywne oraz katalog.
Dlaczego sztuka ulicy? Ponieważ
świetnie nadaje się do realizowania
projektów wielopokoleniowych i społecznych. Street art bywa antysystemowy, zwraca uwagę na konkretne
problemy pomijane czy marginalizowane. Wykonywany szybko, często
nielegalnie, czasami jest po prostu
zabawny i w nieoczywisty sposób
wpasowuje się w okoliczny kontekst.
Świetnie nadaje się do komunikacji.
Każdy warsztat będzie niepowtarzalny, przygotowany specjalnie do tego
projektu przez znanych twórców.
Swój udział potwierdzili tacy artyści
jak: Stasys Ejdrigiewicz (performens),
Paweł Szczepaniak (murale), Wiesław Szamocki (happening), Dominik
Skrzypkowski (instalacja) i Justyna
Mielniczuk (performens). Inspiracją
do działań będzie zastanawianie się
nad tematami związanymi z tym: co
buduje naszą tożsamość? co nas ogranicza? co jest naszym dziedzictwem,
a co pamięcią ? Kluczem użytym
w projekcie będzie kategoria formy
związanej ze sztuką ulicy. Jakie kształty przybiera współcześnie doświadczenie polskości? Za jakimi obrazami,
symbolami, figurami i narracjami się
kryje? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukali podczas warsztatów
w rożnych dziedzinach street artu.
Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy
twórców różnych pokoleń. Będziemy się przyglądać polskości, pamięci,
dziedzictwu z bardzo różnorodnych
indywidualnych perspektyw artystów
i uczestników zajęć, dzięki temu mają
szansę powstać dzieła wielowymiarowe.
Więcej informacji na stronie FB projektu: www.facebook.com/DoDzielaZG/
Oprc.ms

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach: zalesie-gorne.eu; zalesie-gorne.pl; powiat-piaseczynski.info; naszepiaseczno.pl; piaseczno4u.pl.
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie: itvpiaseczno.pl. Informacje z Zalesia również na www.tvzalesie.pl
WYDAWCA: RADA SOŁECKA ZALESIA GÓRNEGO. Redagują: Magdalena Kamińska (tel. 729 148 683) wraz z zespołem.
Adres redakcji: 05–540 Zalesie Górne, ul. Porannej Zorzy 1. Mail: magda.kaminska85@wp.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadsyłanych tekstów. Nakład 800 egz. Druk i łamanie: wwwstudiofuria.com.pl. Pomoc Klub Seniora
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Dzień Sąsiada

W niedzielę 13 maja br. na terenie Klubu Kultury w naszym pięknym Zalesiu
odbył się Piknik Majówkowy – Dzień
Sąsiada. Organizatorzy – Rada Sołecka
Zalesia Górnego, Centrum Kultury w
Piasecznie, Klub Kultury w Zalesiu Górnym dopięli imprezę na ostatni guzik.
Tego dnia, oprócz pięknej – słonecznej pogody, nie zabrakło zabaw dla dzieci, które zapewniły Animki z Piaseczna.

Maciej Zadrąg wraz ze swoimi uczniami
zachęcał mieszkańców do namalowania
obrazu „Złote myśli Zalesia”. Była też kiełbasa sołecka, wspaniałe przetwory i ciasta
Klubu Seniora „Złota Jesień” i Stowarzyszenia Razem Lepiej, czytanie z rodzinami Aleksandra Fredry pod kierunkiem
Magdy Olszewskiej oraz prezentacje muzyczne uczniów Andrzeja Ługowskiego.
W imieniu organizatorów dziękuję
Delikatesom Centrum za ufundowanie
kiełbasy oraz właścicielowi sklepu Viola za materiały papiernicze. Dziękuję za

Klub Seniora oraz Stowarzyszenie Razem Lepiej serwowali domowe specjały

pomoc Łukaszowi Kamińskiemu oraz
Pawłowi Konarzewskiemu. Ukłony składam TVZalesie za upamiętnienie tego
dnia. Dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się w organizację Dnia Sąsiada.
Magda Kamińska
– Rada Sołecka Zalesia Górnego
Zdjęcia Pablo

„Złote myśli Zalesia”
– akcja plastyczna Maćka Zadrąga

Nawet najmłodsza część Zalesia włączyła się do zabawy – zumby, którą prowadziły Animki
nr 5/2018, CZERWIEC
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Na tropach łęczyckich osobliwości

Powiedzenie: „Gdzie diabeł mówi dobranoc”, oznacza miejsce odludne, dokąd trudno jest dotrzeć.

Nie zawsze należy sugerować się przysłowiami, bowiem na łęczyckim zamku
diabeł Boruta mówi nie tylko dobranoc,
ale także dzień dobry, a turyści nie mają
kłopotów z odnalezieniem tego miejsca.
Archikolegiata w pobliskim Tumie jest
jednym z najcenniejszych zabytków romańskich na ziemiach polskich. O tym,
że Łęczyca nie leży na końcu świata, tylko
w centrum kraju, najlepiej świadczy fakt,
że w niedalekim. Piątku znajduje się pomnik, symbolizujący środek Polski. I jak
tu wierzyć w przysłowia?
4 maja br. nasi seniorzy wybrali się
na wycieczkę do historycznej ziemi łęczyckiej. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od
obejrzenia rynku łęczyckiego i zapoznania się z historią miasta. Stamtąd pieszo
przeszliśmy do zamku. Warownia została
założona w XIV w. przez króla Kazimierza III Wielkiego. Obecnie w zamku
ma swoją siedzibę Muzeum w Łęczycy.
Zwiedzając zamek można obejrzeć m.in.
przedmioty odnalezione w ruinach kolegiaty w Tumie i wykopanych podczas
prac archeologicznych. Na uwagę zasługują kopie średniowiecznego uzbrojenia.
Z pewnością jednak największą atrakcją łęczyckiego zamku, jego wizytówką,
jest diabeł Boruta. Mieszkańcy miasta są
dumni ze swojego diabła i przedstawiają
go na różne sposoby, podobno znany był
jeszcze w czasach przedchrześcijańskich,

gdy błąkał się po borach. Z czasem „ucywilizował się” i jak chce legenda, zgodnie
z wolą króla Kazimierza III Wielkiego,
zamieszkał w zamku. Podobno, gdzieś
tam ukrył ogromne skarby, których pilnuje. Łęczyczanie lubią swojego diabla
i gromadzą kolejne pamiątki związane
z Borutą. Warto wybrać się do Łęczycy,
by zobaczyć najbardziej znanego w kraju
czarta.
Zaledwie kilka kilometrów od miasta
znajduje się wieś Tum. Już z daleka widać
potężne, kamienne mury świątyni. Nic
dziwnego, że sylwetka budowli jest widoczna z daleka, bowiem jest to największa świątynia romańska w Polsce. Uczeni przypuszczają, że budowa kolegiaty
została ukończona w 1161 r. Zgodnie
z miejscową legendą diabeł Boruta próbował nie dopuścić do budowy świątyni,
na jednym z kamiennych bloków ścian
wieży znajdują się jakoby ślady diabelskich pazurów.
Unikatowa świątynia została zburzona i zdewastowana podczas II wojny
światowej. Najeźdźcy umyślnie wrzucali
granaty do jej wnętrza, by zniszczyć zabytkowe wyposażenie kościoła.
Jednym z najcenniejszych elementów
architektonicznych jest romański portal,
datowany na rok 1160. W półkolistym
tympanonie znajduje się postać Madonny
z Dzieciątkiem na kolanach.
W miejscowości Kwiatkówek zwiedzaliśmy skansen „Łęczycka Zagroda
Chłopska”, gdzie mogliśmy poznać, jak
wyglądało życie mieszkańców łęczyckiej

Malowniczy zamek w Oporowie
4

Pomnik symbolizujący środek Polski
wsi. Wśród eksponatów zgromadzonych
w skansenie, mogliśmy obejrzeć łódź,
tzw. dłubankę, wykonaną z jednego pnia
drzewa. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest wiatrak kozłowy z 1820 r.
wybudowany w Kwiatkówku. Mielił on
zboże na mąkę we wsi Zawada jeszcze do
1957 r.
Jednym z ostatnich etapów naszej wycieczki było zwiedzanie zamku w Oporowie. Ta niezwykła budowla przypomina
raczej rezydencję królewny z bajki, a nie
rycerską siedzibę. Nic dziwnego, bowiem
jest to najmniejszy zamek na Niżu Polskim. Gotycka budowla została wzniesiona w XV w. przez ród Oporowskich na
sztucznej wyspie na rzece Słudwi. Zamek
szczęśliwie ocalał w czasie wojennych zawieruch, a przebudowy nie zatarły jego
pierwotnego wyglądu. Dziś możemy podziwiać jedno z najlepiej zachowanych
założeń zamkowych w kraju. Najstarszą
część założenia stanowi czworoboczna
wieża. Zwiedzając dawną siedzibę Oporowskich można obejrzeć eksponaty
związane z ekspozycją wnętrz dworskich.
Stanowią je rzeźby, obrazy i wyroby rzemiosła artystycznego.
Zmęczeni, ale zadowoleni, w doskonałych nastrojach wróciliśmy do Zalesia.
Tekst i zdjęcia Piotr Marczak
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Wystawa z cyklu Willa: Reaktywacja

W 1927 roku Jan Witold Wisłocki rozpoczął budowę domu, który jako pierwszy stanął w miejscu dziś znanym jako
Zalesie Górne. Przedwojenna willa przy
ul. Pionierów 11/13 przez lata popadła
w zapomnienie. Dziś jej wnętrza znów
odżyją – to tu powstaje Galeria Lescer,
która 30 czerwca rozpoczyna działalność cyklem wystaw Willa: Reaktywacja.
Nazwa galerii pochodzi od
napisu Lescer odnalezionego na jednej z cegieł w części parterowej domu. Jest
to sygnatura Towarzystwa
Przemysłowo-Handlowego
Lescer, powstałego w Warszawie w 1932 roku i posiadającego akcje Zakładów
Ceramicznych
Łubna,
w których skład wchodziło
pięć cegielni. Już poprzez
nazwę galeria chce podkreślić przynależność do tego
konkretnego miejsca, jakim
jest sama przestrzeń wilii
i szerzej - Zalesie Górne.
Seria interwencji oraz rezydencji artystycznych wprowadzić ma nowe życie do
zapomnianej przestrzeni. Wszystkie działanie odbędą się w odremontowanej części
willi Jana Witolda Wisłockiego, na którą
składa się dziesięć pomieszczeń, w tym
biuro galerii, przestrzeń warsztatowa oraz
trzy sale wystawowe. Dzięki usytuowaniu w dawnym domu mieszkalnym galeria nie jest sterylnym białym sześcianem,
lecz miejscem, w którym toczy się życie.
Przechodząc z jednego pomieszczenia do
drugiego można zobaczyć kaflowy piec
z początku ubiegłego stulecia, zabytkowe
meble i inne przedmioty należące niegdyś
do rodziny Wisłockich.
Nie bez znaczenia dla założycieli galerii jest również fakt, że w Zalesiu Górnym
mieszkał i pracował Edward Krasiński,
który swoją słynną niebieską taśmę (blue
scotch) po raz pierwszy zaprezentował
właśnie tu w 1968 roku. W tym samym
roku odbył się też głośny bal Pożegnanie
wiosny, zorganizowany przez środowisko
artystów i krytyków związanych z Galerią Foksal w Warszawie, w tym Krasińskiego, Zbigniewa Gostomskiego, Anki
Ptaszkowskiej, jako odpowiedź wobec
represji politycznych marca ’68. Bal łączył
zabawę z performansem zacierając granr 5/2018, CZERWIEC

nice między sztuką a życiem. W ten sam
sposób Krasiński traktował swoje działania, wciąż na nowo podważając charakter, sens i znaczenie sztuki, podkreślając
twórczą postawę wobec rzeczywistości.
Te rozważania towarzyszą otwarciu
Galerii Lescer i realizacji pierwszej wystawy - Pawła Zaręby, artysty mieszkającego
i pracującego w Zalesiu Górnym. Wystawę, a właściwie całościowe działanie

nego śladu jego działalności - odbiorca
jest zestawiony z perfekcyjnie gładką powierzchnią, która odbija oblicze niczym
lakier na masce samochodu. Z kolei jego
prace na papierze i w materii samej galerii jako podłoża, są efektem wyraźnie
widocznego gestu malarskiego - realizowanego przez długie tygodnie, lub wręcz
przeciwnie - pod wpływem chwili.
Paweł Zaręba (ur. 1965) studiował
malarstwo i grafikę w Hochsuchle für
Grafik und Buchkunst w Lipsku, w Niemczech. Dyplom obronił w pracowni prof.
Heinza Wagnera. Następnie kontynuował

Wnętrza galerii w ostatniej fazie
remontu, czekające na powieszenie prac,
fot. Ł. Banasiak

przestrzenne, Zaręba stworzył łącząc prace z ostatnich
kilku lat z bezpośrednimi
interwencjami w obszar
galerii. Minimalizm formalny artysta zestawia z rozbuchaną, energetyczną linią,
tworząc nowe struktury obejmujące zarówno obiekty jak i przestrzeń. To właśnie umiejscowienie w przestrzeni jest dla
niego najważniejsze. Zaręba odcina się
od muzealnych white cube’ów tworząc
tu i teraz unikatową sferę doświadczania
estetycznego. Nie nadaje jej przy tym nowych znaczeń, tak jak i ona nie nadaje ich
jego pracom. Interesuje go aktualność,
realność i rzeczywistość, której można
doświadczyć tu i teraz. Zaręba wychodzi
od opartych na wysmakowanych połączeniach barwnych płaskich powierzchni
płócien, wykonanych z niezwykłą precyzją, tworzących gładkie monochromatyczne tafle. Zestawia je z pracami na
papierze o delikatnych strukturach i wysublimowanych kompozycjach. Kończy
na ekspresyjnych interwencjach malarskich na ścianach, sufitach i podłogach
galerii. W ten sposób przechodzi do kolejnego zagadnienia, jakim jest obecność
artysty lub jej brak. W będących efektem
wielomiesięcznych poszukiwań monochromach Zaręby nie odnajdziemy żad-

studia mistrzowskie na tej samej uczelni. Stypendysta Berkenhoff-Stipendium,
Worpswede oraz Kulturfonds, Berlin.
Obecnie mieszka i pracuje w Zalesiu Górnym pod Warszawą.
Projekt Willa: Reaktywacja jest
współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje.
Za wsparcie realizacji wystawy oraz działalności Galerii Lescer dziękujemy również Funduszowi Popierania Twórczości
ZAiKS, Gminie Piaseczno, Grupie CSV,
firmie Ledvance Sp. z o.o. oraz Parafii św.
Huberta w Zalesiu Górnym.
Specjalne podziękowania kierujemy do
Pani Krystyny Staweckiej oraz Pana Andrzeja Szczygielskiego.
Paweł Zaręba – Bez szpanu
Kuratorka: Ewa Sułek
Galeria Lescer, ul. Pionierów 11/13
Zalesie Górne
Wernisaż: 30 czerwca godz. 16:00
Wystawa czynna do 12 sierpnia w każdą
sobotę w godzinach 12:00-18:00 oraz po
wcześniejszym ustaleniu spotkania telefonicznie (+48 604 417 460).
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Pani Grażyna poleca… Orzeszki
Wyjdzie zawsze, gdy wszystkie składniki na masę będą miały
temperaturę pokojową.
Składniki na ciasto:
3 szkl. mąki
1,5 kostki masła lub margaryny
2 jajka
½ szkl. cukru
¼ łyżki sody
1 łyżka octu
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, fot. A. Korczak

Nie taki diabeł straszny…
To był piękny, kwietniowy poranek. Pełna emocji, może trochę zestresowana, zmierzałam do szkoły w Lesznowoli na spotkanie z uczniami. Nie byłam do końca świadoma czego mogę się
spodziewać. Wiedziałam, że będę rozmawiać z szóstoklasistami
o życiu osoby z niepełnosprawnością…
W ramach programu Erasmus+ nauczyciele wprowadzili w szkole edukację antydyskryminacyjną, wielokulturową.
W związku z tym zaprosili mnie (osobę od urodzenia niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim) do dialogu
z uczniami. Spotkałam się z sześcioma klasami, z każdą osobno.
Zajęcia te miały formę dialogu w związku z tym cieszę się, że
nie musiałam się wcześniej przygotowywać. Odpowiadałam na
pytania bardzo szczerze i wprost. Szóstoklasiści zaskoczyli mnie
swą otwartością i dojrzałością. Muszę przyznać, że trochę obawiałam się pytań, ale dziś wiem, że to było niepotrzebne.
Bardzo często padały pytania o to, czy denerwuję się gdy
miejsca parkingowe, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, zajmowane są przez osoby sprawne. Poruszyliśmy temat
barier architektonicznych oraz temat podróży, lotów poza granice Polski. Odpowiadałam na pytania techniczne, dotyczące
wózka – jego wagi, pokonywanego dystansu, czy prędkości jaką
osiąga.
Kilka razy padły pytania dotyczące mojej prywatnej sfery
np. czy mam męża i dzieci? Z kim mieszkam na co dzień i kto
pomaga mi w codziennych czynnościach? Jak wyglądała moja
edukacja?
Kilka osób zadało pytania, nad których odpowiedzią musiałam się chwilę zastanowić – jakie mam plany na przyszłość?
Jakie mam marzenia? Jakby wyglądało moje życie „w pionie”?
Nauczyciele oraz uczniowie bardzo ciepło mnie przyjęli, za
co serdecznie dziękuję. Cieszę się, że pokonałam kolejną swoją
barierę i wyszłam ze swej bezpiecznej strefy – Zalesia. Myślę,
że dzięki tym kilku godzinom spędzonym na rozmowie z młodzieżą obaliłam kilka mitów dotyczących niepełnosprawności
i życia w społeczeństwie. Wierzę, że swą postawą pokazałam, że
osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim nie zaraża niepełnosprawnością, a wręcz może być fajnym kumplem, partnerem,
oddanym pracownikiem…

Składniki na masę:
1 szkl. cukru pudru
40 dag masła lub margaryny
1,5 szkl. mleka
15 dag mielonych orzechów.
Sposób przyrządzenia:
Ubić białka z odrobiną soli na sztywną pianę.
Mąkę, tłuszcz, żółtka i cukier zagnieść, a gdy składniki się połączą dodać sodę, ocet i ubitą pianę.
Ciasto wyrobić na gładką masę.
Podłączyć palnik (średni gaz), ustawić na nim formę (orzeszkownica – specjalna patelnia), rozgrzać ją.
Z ciasta urywać małe kawałeczki i formować z nich kulki
wielkości gołębiego jajka.
Kulki te wkładać do formy po stronie wgłębienia.
Zamknąć górną część orzeszkownicy i piec z obu stron na
złotobrązowy kolor.
Po upieczeniu i wystudzeniu napełniać orzeszki przygotowaną wcześniej masą.
Napełnione połówki składamy kremem do siebie tworząc
orzech.
Masa
Zagotowujemy mleko i gotującym się mlekiem zalewamy
stłuczone orzechy, mieszamy i odstawiamy do ostudzenia.
Masło ucieramy z cukrem pudrem na puszystą pianę i partiami stopniowo dodajemy do niej orzechy z mlekiem. Gotową
masę nakładamy do upieczonych połówek orzechów.
Smacznego!
Zdjęcie M. Kamińska

Magda Kamińska – przedstawiciel Stowarzyszenia Razem Lepiej
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W Szkole Podstawowej pamiętamy…
Od dwóch lat w Szkole Podstawowej
działa Izba Pamięci im. Kompanii „Szarego”. Jest to moja inicjatywa, która
dzięki wsparciu zarówno Pani Hanny
Sierant, jak również obecnej Pani dyrektor Marty Blauth ma możliwość funkcjonowania i uczenia naszych uczniów
poprzez bezpośredni kontakt z historią.
Kluczowym elementem pracy Izby jest
działający od półtora roku Zespół Opiekunów Izby. Tworzą go nie tylko pasjonaci historii, ale również osoby interesujące
się filmem, rysunkiem, czy majsterkowaniem. Dlaczego tak jest? Ponieważ

moim założeniem było stworzenie miejsca, gdzie uczniowie będą mogli obcować
z historią w różnoraki sposób.

Film
W tym roku, Zespół zrealizował teledysk
do piosenki „Panie Generale” Haliny
Mlynkovej. Nawiązałem kontakt z Fundacją Niepodległości, która jest właścicielem praw do piosenki i po uzyskaniu
zgody na wykorzystanie utworu, przystąpiliśmy do pracy. Aspirujący reżyser
z klasy 7C, Maciej Kreczmański, stworzył
ze mną scenariusz do tego utworu. Po
pełnym wrażeń dniu zdjęciowym, w którym pogoda również dała nam zielone
światło do działania, przystąpiliśmy do
pracy montażowej. Tu mogli się wykazać
Stanisław Gorlewski oraz Igor Chmielewski – obaj mający marzenia monterskie.
Warto dodać, że Maciej nie jest członkiem Zespołu, ale zaprosiliśmy go ponieważ miał ogromną chęć pracy przy takim
projekcie.
Teledysk okazał się wielkim sukcesem. Zachęcam do obejrzenia go i trzymania kciuków za jego udział w festiwalu filmowym Niezłomni Niepokorni
Wyklęci, do którego zgłosiliśmy telenr 5/2018, CZERWIEC

dysk. Link: https://www.youtube.com/
watch?v=s0OqM94uze0

Rysunek
Powinienem chyba raczej napisać praca
plastyczna. Naszym projektem numer
jeden na ten rok było stworzenie makiety walk pierwszowojennych na Jesówce.
Pierwszym zadaniem było pomalowanie
niemal stu figurek i trzech armat wraz ze
skrzyniami amunicyjnymi. Nie wiem jak
z młodzieżą, ale mnie chyba będzie czekała
zmiana okularów po wykonaniu tego zadania. Malowanie trwało niemal pół roku
i pochłonęło łącznie dziesiątki godzin.

Następnie teren. Stworzyliśmy pole bitwy,
w którym niemiecka część ma reprezentować jesień 1914, czyli działania z Operacji
warszawsko-dęblińskiej, a strona rosyjska,
lato 1915, czyli upadek Warszawy i wycofanie wojsk rosyjskich na wschód. Wydaje
mi się, że jak na pierwszą tego typu próbę, efekt jest imponujący. Zapraszamy na
Jarmark Hubertowski, gdzie będzie można
makietę zobaczyć wraz z zapisem zdjęciowym jej powstawania.

Majsterkowanie
Nasza Izba ma formę mini-muzeum.
A jeśli muzeum, to potrzebne nam są
gabloty. Jako instytucja pływająca wręcz
w pieniądzach, mieliśmy na gabloty budżet w wysokości… 0 złotych. Dlatego
ratowaliśmy się inwencją twórczą. Zrobiliśmy wspólnie kilkanaście gablotek
z białej płyty wiórowej i plexi. Koszt każdej to jakieś 10PLN. Pieniądze ofiarował
anonimowy darczyńca bliski projektowi.
Również przy tworzeniu makiety trzeba
było trochę pogłówkować, szczególnie
przy tworzeniu eksplozji na polu. Osobiście jestem bardzo zadowolony z efektu
wykorzystania kartonu, gorącego kleju,
lakieru w sprayu i piasku.

Recenzje, jakie zbiera nasza Izba
wśród tych, którzy ją oglądają są dowodem na to, że idziemy w dobrą stronę.
W marcu byliśmy również na wycieczce w Sejmie na konferencji Żołnierze Wyklęci Świadectwa, a 10 czerwca na
Hubertusie prowadziliśmy zabawę z wielkoformatowym grami udostępnionymi
nam przez IPN.

Gra terenowa
„Bieg tu, gdzie żyję”
8 maja miała miejsce nasza doroczna
impreza, jaką jest gra terenowa współtworzona przez Szkoły Podstawowe

w Zalesiu Górnym i Dolnym. Tym razem
uczniowie przeszli szlakiem od Górek
Szymona, przez Żabieniec do Piaseczna,
gdzie rozegrali mini-turniej piłkarski na
boisku MKSu Piaseczno. W trakcie gry,
uczestnicy musieli rozwiązać szereg zagadek, uratować ukrywającego się Żyda,
strzelać do celu z pistoletu sprężynowego,
odnaleźć zakopane insygnia NSZ wykrywaczem metali oraz nawiązać kontakt
z wojskami węgierskimi.
Wyruszyło 7 ekip. Wszystkie zakończyły trasę, na końcu której czekała na
nich pożywna grochówka. Jak misja wojskowa, to grochówa obowiązkowo. Bieg
zakończyła moja prelekcja na temat podziemnych rozgrywek piłkarskich i meczu
Warszawa-Kraków rozegranym w Piasecznie 26 kwietnia 1943 roku.
Na zwycięzców czekały nagrody
ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Inicjatorkami imprezy były panie Gasper oraz Jurek, a przy wymyślaniu stanowisk uczestniczyła jeszcze pani
Wojdyna oraz ja.
Dzień okazał się wielkim sukcesem,
chociaż pogoda dała się we znaki lejącym
się z nieba żarem.
Sebastian Sęk
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Seria „Piaseczno Walczące”

ZHR WATRZAŃSKIE WIEŚCI – MAJ 2018
Jak co roku, tak i w tym Szczep Watra opuszcza
latem Zalesie i rozjeżdża się po Polsce.
2 MDH-y „Oleandry” (chłopaki) i 4 MDH-ek „Połoniny”
(dziewczyny) jadą razem na
obóz koło miejscowości Leginy. Planowana jest masa atrakcji od wielkich manewrów
na cały dzień, po olimpiadę
sportową i bal, a to wszystko
w lesie! Ten plan pełen atrakcji
spowoduje, że żaden harcerz,
ani harcerka nie będą się nudzić podczas trzytygodniowego obozu. Nie zdziwcie się – po
obozie codzienność będzie dla
nas wyjątkowa;)
Natomiast gromada zuchenek „Leśne Skrzaty” oraz
gromada zuchów „Bractwo
Stali” wspólnie wybierają się
w tym roku do malowniczego
Łubowa w województwie zachodniopomorskim. Będą tam
spędzały dwa tygodnie pełne
wrażeń. Ile światów uratują
tym razem? Tego jeszcze nie
wiemy, ale możemy oczekiwać,
że będzie się działo!
Nie można zapomnieć
o sierpniowej wyprawie drużyny wędrowników, którzy
zwiedzą Czarnogórę, a szczególnie jej góry. Chłopaki są już
doświadczeni, na swoim koncie poza górami polskimi mają
ukraińskie Gorgany, rumuńską
część Karpat i góry bułgarskie.
Jak nasze wyjazdy przebiegną – napiszemy po wakacjach.
Wiktor Maracewicz

Zapraszam do czytania Watrzańskich Wieści, a jeżeli ktoś

potrzebuje skontaktować się
z drużynowymi, to poniżej podaję kontakt do wszystkich drużyn działających w Zalesiu oraz
do ich przełożonych (hufiec skupia wszystkie jednostki męskie/
żeńskie z danego obszaru):
Szczep „Watra”
– hm. Jan Kamiński
tel. 602 199 161,
Hufiec Harcerek „Za Lasem”
– phm. Joanna Łuka
tel. 697 612 662,
Hufiec Harcerzy „Watra”
– phm. Krzysztof Woroniecki
tel. 508 332 731.
Dziewczyny:
2 ZGZ-ek „Leśne Skrzaty”
– pwd. Ewa Woźniak
tel. 602 413 301 (klasy 1-4 SP),
4 MDH-ek „Połoniny”
– pwd. Maria Magierowska
tel. 514 671 979
(klasy 5-8/II gim.),
4 WDW-ek „Eskapada”
– pwd. Małgorzata Wichowska
tel. 782 356 648
(klasy III gim./I LO<).
Chłopaki:
2 MGZ-ów „Bractwo Stali”
– Jan Woźniak HO
tel. 604 927 870 (klasy 1-4 SP),
2 MDH-y „Oleandry”
– pwd. Maciej Ołdakowski
tel. 722 351 541
(klasy 5-8/II gim.),
2 MDW-ów
– pwd. Mateusz Grzyb,
tel. 603 252 800
(klasy III gim./I LO<).

Od roku przygotowuję serię komiksów o Piasecznie czasów drugiej wojny światowej. Nadszedł czas doprowadzenia tego projektu do końca.
Zaczęło się to od pomysłu, żeby historię przekazać młodym
ludziom w jak najbardziej przystępnej formie. Komiks może
poruszyć wyobraźnię, przenieść młodego czytelnika w opisywany świat swobodniej niż książka, jednocześnie nie zalewając go tekstem. Takie było założenie, trzeba było tylko znaleźć
odpowiednie tematy.
Oto one:
1. „Zimny Dół” – osłona odwrotu Zgrupowania Chojnowskiego przez Kompanię Leśną Narodowych Sił Zbrojnych im.
„Szarego” 25 sierpnia 1944 roku na uroczysku Zimny Dół.
2. „Z dworku cekaemy biły...” – bój harcerskich plutonów Armii Krajowej o pałac w Pęcicach 2 sierpnia 1944 roku,
3. „Jeden do jednego” – podziemne rozgrywki piłkarskie w
latach 1940-44, a w szczególności mecz Warszawa-Kraków
rozegrany 26 kwietnia 1943 roku, w Piasecznie.
Gdy już zbadałem temat i napisałem scenariusze, trzeba
było znaleźć kogoś, kto przeleje moje wizje na papier. Daleko nie musiałem szukać. Zwróciłem się do Maćka Zadrąga z
propozycją udziału w projekcie. Szczęśliwie się zgodził stworzył styl, którego jeszcze nie widziałem. Coś wyjątkowego.
Jest to więc projekt o tematach lokalnych, tworzony przez
ludzi stąd. Na platformie PolakPotrafi prowadzę kampanię zbierania funduszy na ten cel. POMÓŻCIE NAM! Dla
wpłacających przewidziane są NAGRODY. Wspólnie możemy wiele zdziałać. Za wszelką pomoc dziękujemy.
Oto link do naszej kampanii:
polakpotrafi.pl/projekt/seria-piaseczno-walczace
Sebastian Sęk

ZAPROSZENIE
Wyprzedaż garażowa podczas Święta Pieczonego Ziemniaka
Lato, to czas porządków. Starych, niepotrzebnych przedmiotów nie warto jednak wyrzucać. 9 września będzie okazja na
sprzedaż, a może nawet na wymianę sąsiedzką.
Tuż po wakacjach, Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego
organizuje Święto Pieczonego Ziemniaka. Masz do tego dnia
sporo czasu, aby posegregować i odłożyć przedmioty, które w
innym domu znajdą nowe miejsce.
Do wyprzedaży garażowej zachęć swoje dzieci, które będą
mogły sprzedać część niepotrzebnych zabawek, gier, czy za
małych ubrań.
Magda Kamińska – Rada Sołecka Zalesia Górnego

WYNIKI POMIARU POWIETRZA W ZALESIU GÓRNYM w dniach 15-22 maja 2018 r.
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PM10

PM2.5

PM1

Data

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 1

15.04.2018
16.04.2018
17.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
20.04.2018
21.04.2018
22.04.2018

12 µg/m3
48 µg/m3
11 µg/m3
94 µg/m3
9 µg/m3
8 µg/m3
6 µg/m3
20 µg/m3

14 µg/m3
48 µg/m3
17 µg/m3
14 µg/m3
11 µg/m3
5 µg/m3
7 µg/m3
23 µg/m3

9 µg/m3
31 µg/m3
8 µg/m3
70 µg/m3
6 µg/m3
5 µg/m3
5 µg/m3
16 µg/m3

11 µg/m3 7 µg/m3
34 µg/m3 24 µg/m3
13 µg/m3 6 µg/m3
12 µg/m3 57 µg/m3
9 µg/m3
4 µg/m3
4 µg/m3
4 µg/m3
5 µg/m3
3 µg/m3
16 µg/m3	 11 µg/m3

Uwagi	   

Punkt 2

Punkt 1

Punkt 2	  

8 µg/m3
27 µg/m3
10 µg/m3
9 µg/m3
7 µg/m3
3 µg/m3
4 µg/m3
14 µg/m3

Bardzo dobre warunki
Dobre warunki
Bardzo dobre warunki
Dostateczne warunki
Bardzo dobre warunki
Bardzo dobre warunki
Bardzo dobre warunki
Dobre warunki

Bardzo dobre warunki
Dobre warunki	   
Dobre warunki	   
Bardzo dobre warunki
Bardzo dobre warunki
Bardzo dobre warunki
Bardzo dobre warunki
Dobre warunki

nr 5/2018, CZERWIEC

