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Drodzy Państwo,
kolejny rok za nami. To był wyjątkowy czas.
Świętowaliśmy 100 lat
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Nasz „Przystanek Zalesie”
też obchodził w tym roku swój jubileusz.
Wydaliśmy setny numer naszej gazetki.
Dziękuję za Państwa zaangażowanie
i wkład w postaci wyjątkowych artykułów.
Jestem dumna, że w Zalesiu mamy Społeczność,
która tworzy tak piękną historię.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
życzę Państwu spokoju, odpoczynku od codziennych
trosk. Niech ten świąteczny czas będzie dla Państwa
pełen radości, wiary i wzajemnej życzliwości,
a każdy dzień Nowego Roku niech będzie pełen
szczęścia oraz sukcesów zawodowych.
Magdalena Kamińska
– redaktor naczelna

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziękować
za dotychczasową współpracę
oraz złożyć Państwu moc gorących życzeń,
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Sołtys i Rada Sołecka
Zalesia Górnego

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy
Państwu życzyć wiele zadowolenia
i sukcesów z podjętych wyzwań
Stowarzyszenie Razem Lepiej

Drodzy Zalesianie
Mija pół roku
od mojego wypadku samochodowego.
Wiem, że zostawiłem Was
i Pracowników ośrodka zdrowia
w niekomfortowej sytuacji,
mam jednak nadzieję,
że już niedługo do Was wrócę
i praca Ośrodka wróci do normy.
Dziękuje Wam za dużo ciepłych słów
i modlitwę za moje zdrowie.
Wiem, że dobrze mi życzycie
i czekacie na mój powrót do pracy.
Ja również robię wszystko
co jest możliwe, aby jak najszybciej
odzyskać sprawność i rozpocząć pracę
w Przychodni.
Korzystając z okazji,
że święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok już blisko,
życzę Wam
w imieniu swoim
i Pracowników ośrodka zdrowia
dużo zdrowia, szczęścia,
optymizmu, spokoju
i oby ten nadchodzący Nowy Rok
był dla Was bardziej udany niż obecny.
Do szybkiego, mam nadzieję, zobaczenia
Wojciech Wądołowski

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
I. Na ostatnim spotkaniu Rady Sołeckiej omawialiśmy:
• ewentualną budowę chodnika na
ul. Wiekowej Sosny w stronę przepompowni PWiK,
• zgłoszenie naszego biuletynu do
konkursu Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa- ogłoszonego przez
Krajową Sieć Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wyniki
Konkursu poznamy w marcu 2019
roku,
• zakup donic ulicznych.
II. Doczekaliśmy się dużego, ulicznego pojemnika na elektrośmieci.
Urząd Gminy postawił elegancki,
wysoki, kolorowy zbiornik na Bazarku.

Fot. E.Strońska
III. Zgłosiliśmy do Urzędu Gminy
uszkodzone płytki chodnikowe na
ul. Droga Dzików – zostały naprawione.
IV. Na naszą prośbę Starostwo naprawiło chodnik przy przystanku
autobusowym obok domu Państwa
Wisłockich.
V. Wreszcie zostały wycięte suche
drzewa oznaczone do wycinki od

ubiegłego roku – na Bazarku, przy
ul. Wiosennej, ul. Słowików, ul. Kolejowej przy tunelu.
VI. Na nasze zgłoszenie została
szybko usunięta awaria rury wodociągowej na ul Szmaragdowych
Żuków.
VII. Po kilkuletnich oczekiwaniach
zostały założone przez Straż Miejską
kamerki na placu Domanka – może
wreszcie skończy się dewastacja
wiaty.
VIII. Spotkaliśmy się z pracownikami Nadleśnictwa w sprawie
uporządkowania placu Domanka.
Nadleśnictwo jest gotowe przekazać
nam zarówno ten teren jak i działkę przy PKP jako tereny pod zieleń
miejską pod warunkiem, że będzie
taki zapis w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Zalesia. Niestety Urząd Gminy musi
najpierw dokończyć opracowanie
tego projektu.
IX. Zmotoryzowani mieszkańcy są
niezadowoleni z parkowania aut tuż
przy skrzyżowaniu ulic Wiekowej
Sosny i Pionierów przy sklepach GS.
Samochody zasłaniają widoczność
i uniemożliwiają wyjazd z Wiekowej
Sosny. Wobec takiej sytuacji zakupiliśmy z Funduszu Sołeckiego cztery donice uliczne, które ustawiono
w tym miejscu. Wiosną posadzimy
w nich ozdobne rośliny.
X. Braliśmy udział w finale naszego
słynnego Festiwalu Poezji Śpiewanej Sztukatorzy. Wręczyliśmy finalistom nagrody zakupione w ramach
Funduszu Sołeckiego.
XI. 4 grudnia br. przedstawiciel
naszej Rady Sołeckiej spotkał się
ze Starostą Piaseczyńskim Ksawerym Gutem, aby uzyskać informacje o planowanych przez starostwo
powiatowe inwestycjach i remon-

tach drogowych na terenie Zalesia
Górnego. Z uzyskanych informacji
wynika, że w 2019 roku starostwo
planuje remont ul. Wiekowej Sosny
– od ronda do ul. Pionierów, następnie wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Pionierów do placu na
Domance oraz naprawę chodnika
przy ul. Pionierów od stacji PKP do
ul. Wiekowej Sosny. Ponadto do realizacji wejdzie przebudowa świateł
przy bazarku w ciągu ul. Pionierów.
Realizacja ww. zadań jest uzależniona od współudziału finansowego
przez Gminę Piaseczno.
XII. Uczestniczyliśmy w spotkaniu
kierownictwa Centrum Kultury
w Piasecznie z Wydziałem Inwestycji Urzędu Gminy dotyczącym tzw.
„remontu” naszego Klubu Kultury.
Mieszkańcy są trochę zdziwieni –
przecież budynek był niedawno remontowany na potrzeby Klubu po
wyprowadzce Gimnazjum do nowej
Szkoły. Od ubiegłego roku prosiliśmy zarówno Centrum Kultury
jak i Urząd Gminy o windę w tym
budynku. Będzie winda zewnętrzna, okazało się jednak, że przepisy
przeciwpożarowe i BHP zmuszają
wykonawcę do wymiany ościeżyn
drzwi, wzmocnień od strony windy
i różnych robót, które są wymagane.
Konieczny był projekt tej inwestycji
i czas montażu windy, tak potrzebnej dla mieszkańców mających
trudności z dostaniem się na wyższą kondygnację, został wydłużony. Remont zacznie się pod koniec
lutego i przez jeden miesiąc budynek będzie całkowicie niedostępny.
Zajęcia klubowe będą odbywały się
w Szkole dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły. Po miesiącu do budynku
wraca biblioteka, administracja, studio nagrań.

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
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rownik zobligował się do współpracy z radą sołecką dla dobra
i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Z wiadomości uzyskanych ze strony piasecznonews nasz posterunek
wzmocni się czasowo o załogę policyjną z Prażmowa. W Prażmowie
zostaną wyburzone blaszane kontenery, w których od lat mieścił się
posterunek policji. Na ich miejsce
zostanie zbudowany nowy budynek
dla policji. Na czas budowy, czyli
około roku, prażmowscy policjanci

będą pełnić służbę w budynku naszej policji.
XV. W dalszym ciągu skierowane
osoby do prac społecznie użytecznych sprzątają nasze ulice, place,
rowy, drogę w kierunku Pilawy. Dla
kilkunastu osób sporządzamy miesięczne harmonogramy z wykonanej, bądź niewykonanej pracy. Wydajemy worki i sprzęt do sprzątania,
zawozimy te osoby na miejsce robót
wskazując co jest do sprzątania, grabienia.

OGŁOSZENIA:
Zaglądamy na stronę naszej telewizji zalesiańskiej tvzalesie;
Czytamy nasz profil na facebook:
facebook.com/zalesiegorneradasolecka/.
***
Nie wieszamy naszych domowych
śmieci w torbach na koszach ulicznych – płacimy przecież za wywóz
nieczystości domowych.
***
Harmonogram spotkań
Rady Sołeckiej w 2019 r.
Pozostajemy przy pierwszych
czwartkach miesiąca o godz. 19.00.
Wyjątkiem jest spotkanie 9 maja.
W każdym numerze „Przystanku”
będziemy informować o kolejnych
spotkaniach. Zapraszamy mieszkańców do udziału.
Kontakt z sołtysem:
telefon: 22/844 03 29;
48 691 500 242
ul. Porannej Zorzy 1
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

RADOŚĆ
BEZ
FAJERWERKÓW
Niech Zalesie Górne stanie się pionierem wśród polskich wsi.
Niech pójdzie za przykładem
wielkich metropolii – Warszawy,
Nowego Yorku, Pekinu , Rzymu
i wielu innych i nie strzela fajewerkami i petardami w sylwestra.
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Natomiast spotkania Seniorów i gimnastyka będą się odbywać w budynku starej biblioteki przy ul. Wiekowej
Sosny, który na wniosek radnego Łukasza Kamińskiego i Sołtys zostanie
lekko przystosowany przez Urząd
Gminy do tych zajęć Przenosiny do
budynku Klubu Kultury z nową windą nastąpią w sierpniu 2019 r.
XIII. Braliśmy udział w spotkaniu
informacyjnym dla sołtysów, zorganizowanym przez Urząd Gminy,
dotyczącym ustawowych wymogów
zakładania, funkcjonowania i finansowania oraz wsparcia ze strony
Gminy, Kół Gospodyń Wiejskich.
XIV. Zaprosiliśmy na spotkanie
z Radą Sołecką nowego Kierownika
naszego Posterunku Policji – komisarza Adama Adamiaka. Rozmawialiśmy o sprawach bezpieczeństwa
i stanie etatowym naszego posterunku oraz monitoringu w Zalesiu.
Pan komisarz przekazał nam informację, że nasz posterunek został
doposażony w drugi nowy radiowóz, co wzmocni mobilność, tym
samym usprawni pracę policjantów,
a przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, z czego bardzo się cieszymy. Pan kie-

W wielu miejscach jest formalny
zakaz.
Tu u nas możemy tylko o to prosić.
Apelujemy o powstrzymanie się
od robienia hałasu, który jest nie
do wytrzymania dla nas i zwierząt;
tych domowych i leśnych. My to rozumiemy – wiemy, dlaczego jest tak
głośno i jasno. Zwierzętom wali się
w takich chwilach świat. Potrafią ze
strachu zagonić się na śmierć.
Bądźmy dobrymi i mądrymi
sąsiadami leśnych stworzeń. To my
weszliśmy w ich świat, a nie odwrotnie. Niech nasz piękny las będzie Arkadią dla wszystkich żywych
istot. O każdej porze roku.
Nie strzelaj w sylwestra!

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

Sołtys Zalesia Górnego,
Rada Sołecka,
Redakcja TVZalesia

Parafia św Huberta
517 050 406
Poczta Zalesie Górne
22 756 53 80
Szkoła Podstawowa
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
Nadleś. Chojnów
22 727 57 52
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„Złota Jesień”

Zbliżający się koniec roku i czas
Świąt Bożego Narodzenia,
to często okres podsumowań
i planów na nadchodzący rok.

Zalesiański Klub Seniora, który
powstał w ramach Programu CAL
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie,
podsumował nie ostatni rok, ale
całe swoje 10-lecie działalności. Był
to ważny i udany czas dla prawie
100 osób, które część swojego życia związało z Klubem. Działania
Klubu zmieniły życie dość dużej
grupy mieszkańców naszej Gminy,
nie tyko członków Klubu. Klub jest
lokalnym centrum aktywności społecznej zauważonym przez władze,
instytucje, organizacje i liczną rzeszę mieszkańców Zalesia Górnego
i okolicznych miejscowości.
Przez 10-letni okres działalności
Seniorzy zrealizowali wiele swoich
pomysłów, projektów i programów.
Poniżej kilka ważnych i istotnych
przykładów:
• od roku 2008 regularne spotkania
z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Łbiskach, dziećmi i młodzieżą w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Zale-
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W Kostomłotach, fot. B.Meissner/

Seniorzy na Hubertusie, fot. B.Meissner/
siu, oraz z dziećmi w miejscowych
Przedszkolach:
Samorządowym,
w Przedszkolu „Zegar Słoneczny”,
„Przedszkolu Hula-Hop”.
• od roku 2010 – Program „Poznajemy Kulturę Czterech Narodów, od
wieków zamieszkujących na terenie
Polski”. W programie miały miejsce
wycieczki na: Podlasie – poznanie
kultury prawosławnej, żydowskiej,
tatarskiej, Warszawy, Góry Kalwarii - zwiedzanie nekropolii – cmen-

tarz katolicki, prawosławny, żydowski, ewangelicki, katolicki. Wyjścia
do teatru - na sztuki – „Tradycja,”
„Skrzypek na dachu”, na koncert
„Wieczór rosyjski”.
• od roku 2010 do 2016 Spotkania
w Bibliotece – Program realizowany
przy współpracy z Biblioteką Publiczną - spotkania z pisarzami, artystami, politykami. W każdym roku
odbywało się ok. 8 spotkań. Gośćmi
byli między innymi: Radni samorządowi, doradca Prezydenta, Dyrektor
Muzeum Literatury, pisarze i twórcy
mieszkający w Zalesiu Górnym lub
z nim związani, powstała oddzielna
półka dla zalesiańskich twórców.
• w roku 2010 Obchody roku Chopinowskiego – koncert w Klubie
muzyka Chopina w wykonaniu Stanisława Szczycińskiego. Wspólne
oglądanie Filmu „Chopin - pragnienie miłości”, wyjazd Muzeum Historycznego w W-wie, wycieczka do
Żelazowej Woli – miejsca urodzenia
Fryderyka Chopina – wysłuchanie
koncertu.
• od roku 2010 udział w corocznych
jarmarkach i piknikach w Zalesiu
Górnym i w Piasecznie, współpraca z Radą Sołecką, Sołtysem, SPZG,

Klubowa codzienność to:
• Cotygodniowe spotkania w Klubie przy kawie, herbacie, ciasteczku
i wspomnieniach. Wspólne świętowanie imienin.
• Wyjazdy na wycieczki, do kina,
teatru.
• Spotkania świąteczne i okolicznościowe.
• Udział w różnego rodzaju konkursach.

• Integracja pokoleniowa i międzypokoleniowa oraz zacieśnianie więzi środowiskowych
• Organizowanie i współuczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, artystycznych
odbywających się na terenie Gminy.
• Realizacja projektu „Czytamy dzieciom”. Seniorki regularnie 3 razy w tygodniu spotykały
się z dziećmi w szkolnej świetlicy, gdzie nie tylko czytały bajki.
Okazało się, że dzieci potrzebują
kontaktu z „babciami”, rozmowy,
zabawy, posiedzenia na kolanach,
pochwalenia się swoimi umiejętnościami, osiągnięciami.
• Debaty „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” regularne spotkania
z Policją. Dyskusje na temat bezpieczeństwa i zagrożeń występujących
w naszej okolicy nie tylko dotyczących osób starszych, ale wszystkich
mieszkańców.

Klub umożliwia seniorom aktywne spędzanie czasu poprzez
udział w sprawach publicznych,
społecznych, przynależność do organizacji pozarządowych, udział
w wyborach. Wolny czas można
spędzać w atrakcyjny, aktywny
i twórczy sposób. Nasze plany to dalej taka aktywność.
Na zakończenie wypowiedź
jednej z seniorek – ”atmosfera tego
Klubu jest wspaniała, nawiązały
się przyjaźnie, w miarę możliwości
spotykamy się również poza klubem. Dzięki działalności klubowej
z przyjemnością prezentuję swoje
prace na drutach, hafty, inne koleżanki prezentują i częstują swoimi
kulinarnymi produktami. Myślę,
że bez społeczności klubowej wiele
ludzi z naszej miejscowości byłoby
w izolacji i czułoby się osamotnionych, nie ukrywam, że ja również.”
Seniorzy – Klubowicze
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Klubem Kultury i innymi organizacjami.
• od roku 2011 – Regularne zajęcia
gimnastyczne i rehabilitacyjne –
trwają.
• rok 2012 – początek warsztatów
nowych technologii – nauka obsługi komputera, nauka korzystania
z telefonu komórkowego, Internetu,
bankomatu. Systematyczne uzupełnianie wiedzy – obecnie dzięki Zalesiańskiej Bibliotece.

Bogusia Meissner nagrodzona !!!

W dniu 30 listopada, na
Parafii, Klub Seniora, StoGalii kampanii Solidarwarzyszenie Razem Lepiej
ność codziennie- jest możosób z niepełnosprawnośliwa! zostali nagrodzeni
ciami, Młodzieżowy Klub
wybitni aktywiści i liderzy
Wolontariusza, świetlica
lokalni. Centrum Wspieśrodowiskowa.
Bierze
rania Aktywności Lokalrównież aktywny udział
nej CAL uhonorowało
w Warsztatach Terapii
animatorów solidarności
Zajęciowej w Zalesiu Dolcodziennie z całej Polnym. Na co dzień ściśle
ski. Wśród wyróżnionych
współpracuje z różnymi
znalazła się mieszkanka
podmiotami – Radą Soi pracowniczka socjalłecką, Sołtysem, miejscona z Zalesia Górnego
wymi stowarzyszeniami,
Pani Bogusława Meissfundacjami, drużynami
ner. Pani Bogusława jest
harcerskimi, instytucjami
pracownikiem MGOPS Statuetka Animatora „Solidarność Codziennie...” wrękościelnymi. To bardzo
w Piasecznie. To wspania- czana przez Bohdana Skrzypczaka – Prezesa Centrum
radosny fakt, że działania
ła, serdeczna osoba, cie- Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, fot. M. Żywno
Pani Bogusi zostały dopła w relacjach z ludźmi,
strzeżone również w Polnigdy nie pozostawia nikogo bez pracownika socjalnego Bogusia jest sce, bo jej zaangażowanie w sprawy
wsparcia. Ma unikalną umiejętność jednocześnie animatorem środowi- społeczne, empatia i otwarta postaoceny sytuacji indywidualnych osób ska lokalnego. Włącza się w działa- wa na drugiego człowieka w pełni
i rodzin oraz łączenia ich potrzeb nia w społeczności Zalesia i okolic. zasługuje na miano animatora soliz możliwością wsparcia przez śro- Współtworzyła wiele różnych ini- darności codziennie.
dowisko lokalne. Wykonując pracę cjatyw takich jak: koło Caritas przy
Paweł Jordan
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Kim jesteśmy? Co nas ukształtowało? Co w nas trwa? wystawa

„Tożsamość – Dziedzictwo – Pamięć”
w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym

15 artystów w 28 realizacjach
plastycznych stara się
zinterpretować te trudne
zagadnienia.
Ta wystawa skłania do wielu przemyśleń np. czy tożsamość tworzą język, miejsce zamieszkania, i kultura
z jakiej się wywodzimy? Czy może
tworzymy ją sami i to od nas zależy
kim się czujemy? Albo co zapisuje się na naszych taśmach pamięci,
a co otrzymujemy w podarunku od
naszych przodków.

ków łączących autorów z Zalesiem,
które obchodziło wtedy swoje 80.
urodziny. Obrazy tego cyklu odwiedziły Piaseczno, Podkowę Leśną
i warszawski Ursynów.
W 2014 roku artyści zamanifestowali swoje impresje związane
z muzyką, tworząc kolejny cykl „Namalować muzykę”. Wystawę prac
poza Zalesiem Górnym, była prezentowana w Domu Muzyka Seniora w Kątach. Zamiłowanie zalesian
do sztuk plastycznych zaowocowało
też w 2015 roku trzecim projektem

Instalacja Aleksandry Grzyb i prace Moniki Czuby-Dobień
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artystyczną wizję generacji i taczającego ich świata.
Tym razem zaprosiliśmy twórców do pracy nad tematem „Tożsamość – dziedzictwo – pamięć” rozumianym jako zjawiska historyczne i społeczne. Emocjonalne i filo-

Instalacja Wiesława Szamockiego,
Biało, czerwono, czarne i obraz
„3 w 1” Danuty Szymczak

Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, 88 rocznicą
powstania Zalesia Górnego – te
rocznice skłoniły do podjęcia tak
trudnych tematów przez grupę plastyków, zamieszkałych w Zalesiu
Górnym, okolicach lub emocjonalnie związanych z tym miejscem.
Artystyczne zbiorowe wysiłki twórcze stały się zalesiańską tradycją,
której pomysłodawcą był wieloletni
kierownik Klubu Kultury w Zalesiu Górnym Andrzej Szczygielski.
Pierwszym pomysłem, do którego
zaproszono artystów plastyków,
była „Panorama Zalesia”. Powstała Obraz „Między nami” Macieja Zadrąga, i obrazy Jolanty Bojanowskiejw 2010 roku (obecnie obrazy te są -Kunkel „ Idziemy” i „Warszawa 1944” i praca Jacka Skrzyneckiego
prezentowane we wnętrzach Klubu Kultury w Zalesiu Górnym) dla zbiorowym „Pokolenia”, w którym zoficzne, indywidualne i zbiorowe.
podkreślenia emocjonalnych związ- kilkunastu artystów przedstawiło Są to pojęcia bardzo sobie bliskie.

drąg, Paweł Zaręba. Powstały prace
Czym im to się udało warto
w różnych dziedzinach sztuki, tech- zobaczyć. Wystawa czynna do 16
nikach, zróżnicowane tematycznie, grudnia (finisaż) godz. 1:.00 ZAstylistycznie i formalnie. Znajdzie- PRASZAMY będzie okazja do spotmy obrazy olejne, akrylowe, akwa- kania z artystami i dyskusji.
rele, instalacje przestrzenne i przyTekst i zdjęcia
ścienne, biżuterię. Każda z tych reMałgorzata Szamocka
alizacji jest jedyna
w swoim rodzaju.
Niepowtarzalna.
Artyści starali
się odpowiedzieć
na pytania: jakie
kształty przybiera
współczesne
doświadczenie tożsamości, dziedzictwa
i pamięci? Za jakimi
obrazami, figurami,
symbolami i narracjami się kryje?
Obrazy Leszka Zadrąga i Tomasza Kucharskiego
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Dziedzictwo niewątpliwie stanowi
część naszej tożsamości, natomiast
pamięć jest narzędziem, którym posługujemy się do jej kształtowania.
Pamięć o przeszłości daje nam poczucie łączności czasowej z przodkami i jest wyrazem szacunku dla
ich osiągnięć. Pracę nad tematem
poprzedziły spotkania ze środowiskiem artystów plastyków i gorące
dyskusje.
W wystawie bierze udział 15 artystów z różnych pokoleń : Jolanta
Bojanowska-Kunkel, Monika Czuba-Dobień, Grażyna Doba-Wolska
Aleksandra Grzyb, Anna Kalkowska, Tomasz Kucharski, Grażyna
Pazdan, Sergiej Philipionek, Jacek
Skrzynecki, Wiesław Szamocki, Danuta Szymczak, Krystyna Zabuska –
Łopatek, Leszek Zadrąg, Maciej Za-

„We learn Russian actively”
„Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie”
Od 1 września 2018 roku
Szkoła Podstawowa im.
Wspólnej Europy w Zalesiu
Górnym bierze udział w
dwuletnim międzynarodowym
projekcie Erasmus+ „We learn
Russian actively” – „Uczymy się
języka rosyjskiego aktywnie”.

tu pracy i wymianę doświadczeń.
Chcemy poszerzyć ofertę edukacyjną naszej szkoły nie tylko poprzez
wprowadzenie do procesu nauczania języka rosyjskiego tematów wykraczających poza podstawę programową, ale także poprzez możliwość
kontaktu z innymi użytkownikami
języka rosyjskiego. W ten sposób
Głównym celem projektu jest pod- planujemy zwiększyć motywację
niesienie umiejętności komunika- naszych uczniów do nauki języków
cyjnych u uczniów uczęszczających obcych.
na lekcje języka rosyjskiego. Naszymi partnerami będą szkoły z Litwy,
Łotwy i Czech.
Chcemy także podczas realizacji
projektu poszerzyć wiedzę naszych
W czasie realizacji projektu bęuczniów na temat geografii, literatu- dziemy musieli przygotować szereg
ry dziecięcej i tradycji kulinarnych zadań mających na celu prezentapaństw partnerskich. Wykonanie cję naszych tradycji i polskiej kulczęści zadań projektowych będzie tury, dzięki czemu będziemy uczyć
wymagało od uczniów zapoznania się języka w sposób aktywny ale w
się z wybranymi narzędziami TIK większym stopniu skupimy się na
(m.in. Storyjumper, Padlet, Kahoot) aktywnej nauce języka rosyjskiego.
i wykorzystania ich w praktyce.
Będziemy wraz z uczniami ze szkół
Nauczycielom realizacja projek- partnerskich grać w zabawy potu pozwoli na wzbogacenie warszta- dwórkowe, inscenizować rosyjskie

przysłowia, śpiewać, rozwiązywać
zagadki, recytować wierszyki łamiące języki.
W ramach projektu nauczyciele
wraz z uczniami będą wyjeżdżać do
szkół partnerskich. Pierwsze spotkanie projektowe odbędzie się w
naszej szkole w grudniu tego roku.
W 2019 roku weźmiemy udział w
dwóch wyjazdach. W maju odwiedzimy szkołę na Litwie w miejscowości Alytus, a jesienią wybierzemy
się do miasta Beneszow położonego
w Czechach. Ostatnią podsumowującą naszą współpracę wizytę
zaplanowaliśmy na maj 2020 roku.
Uczestnicy projektu spotkają się na
Łotwie w mieście Saldus.
Rekrutacja do zagranicznych
wyjazdów odbywała się zgodnie z
regulaminem. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a koszty związane z wyjazdami będą pokrywane
ze środków finansowych Unii Europejskiej przyznanych szkole na realizację przedsięwzięcia.
I. Maleszewska
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Sztukatorzy 2018
XI Festiwal Poezji Śpiewanej
w Zalesiu Górnym
„Sztukatorzy” – jak zawsze
ambitny repertuar i wysoki
poziom uczestników.
Zanim jednak w sobotę 24 listopada
wykonawcy zaprezentowali się szerszej publiczności, czekały na nich
prawie dwumiesięczne warsztaty
prowadzone przez znakomitych, zaleskich instruktorów muzycznych:
Grażynę i Fryderyka Babińskich,
Marzenę i Jacka Soleckich i Katarzynę Tarkowską. Opieką otoczyli
ich nieocenieni Stanisław i Barbara
Szczycińscy.
Z roku na rok jest coraz wyższy
poziom wykonawców, bo widać już
efekty pracy tego zespołu instruktorskiego, wykonanej przez wszystkie kolejne lata. Uczestnicy są bardziej świadomi i sięgają po aktualny
i coraz ciekawszy repertuar, a artyści
dbają o to, żeby repertuar dopasować
do osobowości i gustu uczestników.
Najczęściej są to piosenki z wartościowym tekstem, który powinien
być odpowiednio zinterpretowany
i przekazany przez wykonawców.
Festiwal rozwija się z edycji na
edycję, tym razem do finału zakwalifikowało się 26 uczestników:
13 w kategorii dzieci, 7 w kategorii
młodzież i 6 w kategorii dorośli.
Poziom, szczególnie w kategorii
młodzież niezwykle wyrównany.
Jury: Marcin Masztalerz i Andrzej
Gozdecki pod kierownictwem Katarzyny Biernadskiej-Hernik pierw-
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Tosia Peak i „Dwa serduszka”
I nagroda w kat. Młodzież

Zuzanna Chmielarczyk „Zacznij od
Bacha”: I miejsce w kat. Dzieci

sze miejsce w kategorii dzieci, przyznało Zuzannie Chmielarczyk za
ciekawe połączone z układem choreograficznym wykonanie piosenki
„Zacznij od Bacha”. Drugie miejsce
i nagroda publiczności powędrowała do Neli Konarzewskiej i Marysi
Usiadek „Wcale nie, ależ tak!”. Wyróżniono: Zuzannę Poncyliusz za
„Bajkę poduszki” i Tosię Woźniak
za „La, la, li, li „.
W kategorii młodzież pierwsze miejsce wyśpiewała Tosia Peak
„Dwoma serduszkami”, przez które
łzy w oczach miało wielu słuchaczy.
Drugie miejsce i nagrodę publiczności zdobyła Iza Jabłońska, za niezwykle trudny utwór „Port Amsterdam”, a III miejsce Aleksandra Jazgarska piosenką „Zacznij od Bacha”,
wyróżniono też Maria Chmielewska
„ Jej (jego) portret” . W kategorii dorośli nagrodę publiczności otrzymała Aleksandra Lipka za brawurowe
wykonanie piosenki „Każda kobieta
to szpieg”. Ciekawą propozycją była
autorska piosenka,
grającej na gitarze,
Katarzyny Reguły, a interesująca
interpretacja Marcina Ambrozika
utworu „W wielkim mieście”, została wyróżniona
Artyści i uczestnicy śpiewają razem piosenkę „Wolność” przez jury jak i wyMarka Grechuty
śpiewanie przez

Ola Lipka „Każda kobieta to szpieg”
I miejsce w kat. Dorośli
Dorotę Pangowską utworu „Chwalmy Pana”.
Był to wieczór wielu wzruszeń
i poruszeń serca, ale też i radości.
Na finał uczestnicy i mistrzowie
przygotowali nam niezwykłą niespodziankę – wspólnie wykonali
piosenkę Marka Grechuty (tekst
i kompozycja) „Wolność” przekonując, że „…wolność – to nie cel lecz
szansa by/Spełnić najpiękniejsze
sny, marzenia/ Wolność – to ta najjaśniejsza z gwiazd/Promyk słońca
w gęsty las, nadzieja …” Nadzieja
też na następne coraz wspanialsze
edycje „Sztukatorów”.
Specjalne podziękowania należą się Marzenie Soleckiej, która
z tak niesamowitym oddaniem co
roku przygotowuje dla nas tą niezwykłą muzyczno-poetycką ucztę
i wszystkim artystom: mistrzom
i uczestnikom, bez których tej imprezy, by nie było.
Tekst. i zdjęcia ms

