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WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
w dniu 15 września 2021 r.

P

o pięciu latach z kawałkiem odbyły się wybory sołtysów
i rad sołeckich w naszej gminie.
Przedłużenie kadencji było skutkiem pandemii.
W Zalesiu Górnym w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy
w sali gimnastycznej w dniu 15 września o godz.19-I termin;
19;15-II termin – burmistrz Daniel Putkiewicz przywitał zebranych
mieszkańców. Na wybory przyszło 98 osób – liczba uprawnionych
do głosowania w naszej wsi – to 2692 osoby.
Frekwencja na wyborach była duża /98/ w porównaniu z frekwencją jaka zwykle bywa na Zebraniach Wiejskich dotyczących np.
projektu funduszu sołeckiego dla Zalesia Górnego ,gdzie zwykle
liczba zainteresowanych nie przekracza 20 osób.
Obecność tylu mieszkańców świadczyła o chęci dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej na następne 4 lata.
Po słowach wstępu Burmistrza ustępująca sołtys dokonała skróconego sprawozdania z ostatniej kadencji. Po czym nastąpiła
procedura zgłaszania kandydatur na sołtysa. Okazało się ,że
jest tylko jeden kandydat- dotychczasowa sołtys Ewa Molenda
Stroińska, która otrzymała w głosowaniu tajnym 75 głosów.
DZIĘKUJĘ.
Następnym punktem spotkania były wybory rady sołeckiej – zostało
zgłoszone 12 osób , które musiały wyrazić zgodę , być obecne na
Zebraniu i powiedzieć kilka słów o sobie. W głosowaniu tajnym
zostało wybranych zgodnie ze Statutem Sołectwa 7 osób tj.
Fijołek Halina, Hołownia-Nowik Mirosława,
Kamińska Magdalena, Kamiński Łukasz
Kozłowski Sławomir, Król Robert, Wierzbicka Nina

W następnej części Zebrania radny
Łukasz Kamiński przedstawił projekt naszego boiska sportowego

Szanowni Nauczyciele,
Pracownicy Administracji i Obsługi Szkoły,
Uczniowie, Rodzice i Przyjaciele Szkoły,

Bardzo serdecznie dziękuję za 19 lat współpracy z Państwem najpierw w Gimnazjum w Zalesiu Górnym, a następnie w Zespole
Szkół w Zalesiu Górnym i Szkole Podstawowej im. Wspólnej
Europy. Miałam zaszczyt i ogromną przyjemność spotkać wspaniałych i dobrych ludzi, w tym moje Zastępczynie Natalię Szymaszek i Monikę Sochacką-Kukiełkę, robić ważne i inspirujące
rzeczy, mieć wsparcie i wspólne cele. Czułam, że byliśmy razem.
Jestem dumna, że mogłam kierować zalesiańskimi szkołami tyle
lat. Cieszy mnie ta część historii szkoły, którą razem napisaliśmy,

31 sierpnia 2021 roku był ostatnim dniem mojej pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym. 1 września 2021 roku na uroczystości rozpoczęcia
roku szkolnego 2021/2022 pożegnałam się z zalesiańską szkołą.

odpowiadał na pytania mieszkańców.
mistrza;
1/ sprawy dróg powiatowych -ścieżki rowerowej, przebudowy,
remonty;
2//sprawy dróg gminnych -utwardzenie, lustra drogowe, ścieżki
rowerowe;
3/ rozbudowa placu zabaw – siłownie zewnętrzne, budowa
boiska z nawierzchnią poliuretanową;
4/tematy komunikacyjne sołectwo- gmina;
5/ kontrola tzw. ”kopciuchów”
Urzędu Miasta
Ewa Molenda-Stroińska
Szanowni Mieszkańcy Zalesia Górnego,

Serdecznie dziękuję za oddane na mnie głosy, bym mogła reprezentować Zalesie Górne w kolejnej kadencji jako Wasz Sołtys.
Dziękuję za liczne przybycie i aktywne uczestnictwo w wyborach
Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Pragnę również podziękować Pani Dyrektor Irinie Maleszewskiej
oraz pracownikom szkoły za udostępnienie sali.

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

Dokończenie na str. 3
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Sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej w kadencji 2016- 2021
W minionej kadencji Sołtys i Rada Sołecka działała w następującym składzie:
Ewa Molenda-Stroińska SOŁTYS
Łukasz Kamiński
przewodniczący
Sylwester Andziak
członek
Magdalena Kamińska
członek
Halina Fijołek
członek
Danuta Kupiec
członek
Antoni Cybulski
członek
Paweł Konarzewski
członek
Andrzej Szczygielski
członek
Rada Sołecka spotykała się na zebraniach raz w miesiącu z wyjątkiem ogłoszenia
okresu pandemii.
Rok 2016
Informacja ogólna - zostaliśmy wymienieni w Leksykonie Dobrych Praktyk jako
jedyne sołectwo w województwie mazowieckim za pomysł wydania albumu Maćka
Zadrąga Ulicami Zalesia.” LEKSYKON WYDAJE KRAJOWE STOWARZYSZENIE
SOŁTYSÓW I INSTYTUT OBYWATELSKI
najważniejsze realizowane zadania:
– remont ulic Złotej Jesieni, Jastrzębi Lot, Sarenki
– organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców - np. Święto Pieczonego Ziemniaka
– zorganizowanie protestu w sprawie szybszego otwarcia przejazdu PKP /remont torów/
– zakup siłowni zewnętrznych na plac sportowy
– zakup elementów do konstrukcji lodowiska na placu sportowym
– zakup ławek i koszy na plac Duszczyka
– organizacja prac porządkowych dla osób skierowanych przez kuratorów
wybór najważniejszych wniosków skierowanych do władz:
- propozycje do budżetu gminy i powiatu dotyczące potrzeb Zalesia
- wnioski do FS
– prośba do gminy o wodę na lodowisko
– do PKP o przekazywanie mieszkańcom informacji o opóźnieniach pociągów
– rozbudowa monitoringu we wsi
– chodnik od poczty do Ustanowa
– umocnienie poboczy w rowach na Wiekowej Sosny
– ustawienie znaku zakazu wjazdu na boisko Domanka
– do PKP o podłączenie budynku do istniejącej kanalizacji
– do gminy o wymianę piasku na placu zabaw
– do PKP o naprawę ulic zniszczonych przez sprzęt używany do remontu torów
– o lustro drogowe Tęczowa/ Leśnych Boginek
– o ustawienie w budynku PKP automatu do napojów i biletomatu na peronie
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Rok 2017
najważniejsze realizowane zadania:
- oświetlenie przejścia na 873 pomiędzy szlabanami i ul.
Jesionową
– przestawienie maszyn budowlanych PKP zasłaniających
widoczność
– zgłoszenie utwardzania ulicy przed budynkiem PKP
– „rozwoziliśmy” otrzymane kruszywo wskazując miejsca
dostępne do zrzucenia z samochodu
– zorganizowanie Majówki w Klubie Kultury
– ustawienie lustra naprzeciw ul. Słonecznej
– oświetlenie szlabanów przez PKP
– usunięcie konarów nad placem zabaw
– ustawienie koszy na przystankach autobusowych
– realizacja FS
– założenie oświetlenia na ul. Leśny Zaułek
– zakup farb, desek do renowacji amfiteatru w Klubie
Kultury
– zakup tyrolki – zjeżdżalni na placu zabaw
Wybór ważniejszych wniosków skierowanych do władz:
- wnioski do FS
- zasypanie rowu wzdłuż szosy 873 w stronę Jesionowej
od Spacerowej do PKP
- o dostawę kruszywa na dziurawe ulice o ustawienie znaku
ostrzegawczego na 873 przed wjazdem na ulicę Jesionową
– o umieszczenie neonu na budynku Klubu Kultury
– o zakup wykładziny do sali nr 2 w Klubie Kultury
– o oświetlenie i oznakowanie przejścia na ul. Młodych
Wilcząt/ul. Pionierów
– o zatokę dla L13 na ul. Młodych Wilcząt
– o wadliwe funkcjonowanie przepompowni PWiK na
ul. Koralowych Dębów
– o windę w Klubie Kultury
– o przestawienie wiaty autobusowej koło ronda
– o usuwanie konarów i suchych drzew
– o czyszczenie studni chłonnych na ul. Pionierów
– o wykonanie chodnika do Ustanowa
– o nakładkę asfaltową od leśniczówki Dobiesz do Krępy
– o strefę ograniczenia prędkości na ul. Pionierów i ul.
Wiekowej Sosny
– o wyjazd z ul. Jesionowej
– o wykonanie oświetlenia w Nowinkach od ul. Zaczarowanej do Leśnej oraz w Zalesiu na
– ul. Złocistych łanów 16a/ budynek oddalony o kilkanaście metrów od głównej ulicy

– o nakładki asfaltowe
– o modernizację stacji uzdatniania wody
Rok 2018
Otrzymaliśmy gratulacje od burmistrza Daniela Putkiewicza za zajęcie I miejsca w konkursie ogólnokrajowym - Fundusz Sołecki Najlepsza Inicjatywa, za nasz
Biuletyn Informacyjny „Przystanek Zalesie”
Najważniejsze realizowane zadania:
– realizacja FS
– naprawa chodnika koło domu p. Wisłockich
– zgłoszone i naprawione otwarte włazy wodociągowe
– zakup flag i uchwytów, masztu obok kamienia pamiątkowego z popiersiem Marszałka
– zakup i ustawienie ławek i koszy
– zakup karuzeli i ścianki wspinaczkowej na plac Domanka
– kontener na gałęzie, krzaki ścinane na placu Duszczyka
– Nadanie nazwy ronda Wiekowa Sosna
Wybór ważniejszych wniosków skierowanych do władz:
- wyjazd z Jesionowej – gmina, urząd marszałkowski
– zlikwidowanie jeziora i naprawa chodnika koło PKP
– ustawienie Toy-toy koło PKP
– wybudowany chodnik na Jesionowej
– naprawa dróg dojazdowych do torów przez PKP
– o ustawienie automatu na napoje w poczekalni, biletomatu na peronie
– ściszenie megafonów na stacji PKP /głos było słychać
w całej wsi/
– o modernizację sygnalizacji świetlnej przy bazarku
– o ułatwienie przejścia pod tunelem
– o przesunięcie przystanku L13 na ul. Młodych Wilcząt
– o autobus na osiedle Leśnik
– o chodnik i ścieżkę rowerową od ronda do ul. Pionierów
– o środki na nakładki asfaltowe na ulice
Rok 2019
Ten rok był dla nas bardzo szczególny, ponieważ po
długich staraniach dostaliśmy w użytkowanie budynek
Starej Biblioteki przy ul. Wiekowej Sosny 4. Z rąk zastępcy burmistrza i naczelnik polityki mieszkaniowej
otrzymaliśmy klucze do budynku. Budynek nazwaliśmy
Stara Biblioteka - Dom Sołecki. Został on użyczony
przez nas Klubowi Seniora , który ma swoje spotkania
na parterze. Tutaj również mieszkańcy spotykają się
z Radą Sołecką, natomiast piętro zostało użyczone
'RNRĔF]HQLHQDVWU
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przez nas Stowarzyszeniu Przyjaciół Zalesia Górnego
i Kołu Gospodyń Wiejskich.
Użytkowanie mamy do 2023 r. z możliwością przedłużenia.
Drugim wydarzeniem tego roku był wybór mojej osoby
na Sołtysa roku 2018 - w Senacie RP odebrałam gratulacje
z rąk senatorów i Prezesa Krajowego Stowarzyszenia
Sołtysów.
Najważniejsze realizowane zadania:
– propozycje do budżetu gminy i powiatu dotyczące
potrzeb wsi
– kontener na zieleń /gałęzie i trawa/ z uporządkowania
przez naszych seniorów terenu wokół budynku przy
ul. Wiekowej Sosny 4
– zakup 2 namiotów, stolików i krzeseł z nagrody FS
Najlepsza Inicjatywa
– udrożnienie studzienek na ul. Tęczowej
– suche drzewa i konary na ulicach
– realizacja FS
– naprawa wiaty i zamontowanie monitoringu na placu
Domanka
Wybór wniosków skierowanych do władz:
– utwardzenie kolejnych ulic
– wymiana oświetlenia ulic na światła LED
– autobus na os. Leśnik
– wyjazd z ul. Jesionowej
– brak miejsc parkingowych przy poczcie
Rok 2020
Najważniejsze realizowane zadania:
– realizacja Funduszu Sołeckiego dla wsi
– protest przeciwko autostradzie Centralnego Portu
Komunikacyjnego przez lasy Chojnowskie - zebraliśmy
przeszło 1300 podpisów
– próby poprawy funkcjonowania naszego Ośrodka Zdrowia w czasie pandemii – pisma, spotkania z burmistrzem,
dyrektorem Przychodni na Fabrycznej, z dr Wądołowskim
– zakup wiaty ogrodowej na teren Starej Biblioteki
– próby rozwiązania problemów związanych z toaletą
na bazarku
– rozdawaliśmy maseczki otrzymane z gminy
– remont balkonu, drzwi wejściowych, odnowienie parkietu
w budynku Stara Biblioteka -Dom Sołecki
– założenie monitoringu na terenie Wiekowej Sosny 4
– nadanie nazwy rondu Wiekowa Sosna – powieszenie
tablicy z nazwą
Wybór wniosków do władz:
– autobus na os. Leśnik
– sytuacja w naszej przychodni
– biletomat na peronie
– starania o bankomat

– wyjazd z ul. Jesionowej, z ul. Drogi Dzików na ul. Pionierów, z ul. Leśnej na ul. Parkową,
z ul. Słonecznej na ul. Parkową
– Do PKP - likwidacja rozlewiska plus chodnik,
– oświetlenie skrzyżowania ul. Białej Brzozy/ Koralowych
Dębów
– usunięcie barier architektonicznych
Rok 2021
Najważniejsze realizowane zadania:
– oświetlenie ul. Kolejowej od ul. Wzgórz do ul. Nowinek
– przeniesienie regału z poczekalni PKP do Ośrodka
Zdrowia /PKP nie wyrażało zgody na zaśmiecany regał/
– zgłoszenie przystanków L13 na 873
– kruszywo na Rusałek
– otrzymaliśmy bankomat Euronetu
– zgłoszenie 2 projektów do Budżetu Obywatelskiego/
utwardzenie pobocza na ul. Koralowych Dębów przy
bazarku/ postój dla samochodów/ oraz stojaki rowerowe
koło Młodych Wilcząt - obydwa przyjęte; głosowanie
w październiku
– oświetlone tablice z planem wsi
– ułożenie płytek w korytarzyku, schodach zewnętrznych i sionce zamiast linoleum i potłuczonych schodów
w Starej Bibliotece
Wybór ważniejszych wniosków do władz:
– utwardzenie ulic
– przejście tunelem pod torami
– spowalniacze na niektórych utwardzonych ulicach
– remont Domu Sołeckiego – usuwanie wilgoci
– wyjazd z ul. Jesionowej; skrzyżowanie ul. Droga Dzików/
ul. Pionierów
– lokalny autobus
– ścieżka rowerowa od ul. Malinowej do Żabieńca
– zabezpieczenie starych drzew przed wyrębem na drodze
pożarowej między szosą 873 a ul. Nowinek
– przekrzywione lustro naprzeciw Jesionowej
Uwaga: w każdym roku realizujemy wnioski z Funduszu
Sołeckiego, oraz kierujemy co miesiąc osoby skierowane przez kuratorów sądowych do prac społecznie
użytecznych wyznaczając trasy sprzątania, poboczy
ulic, placów, koszenia traw, czyszczenia rowów, wydając
worki, narzędzia – robimy harmonogramy ich prac
dla kuratorów – mimo, że przesyłane są skierowania,
obecność tych osób jest sporadyczna.
Sołtys Ewa Molenda-Stroińska
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Biblioteka Seria Zwiadowcy
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Poznaj serię, która podbiła serca młodzieży Dlaczego warto przeczytać?
i dorosłych! Zwiadowcy Johna Flanagana to Po serię Zwiadowcy sięga nie tylko młodzież, lecz także
dorośli czytelnicy. Dlaczego jest tak popularna? Ma wszystko
prawdziwy fenomen!
to, co doceniamy w tego typu lekturach:
Zwiadowcy to seria powieści fantasy napisana przez australijskiego pisarza Johna Flanagana. W Polsce wydano piętnaście
tomów z głównej serii, a szesnasty swoją premierę będzie
miał już w 2021 roku. Cykl uzupełniają dwa tomy w serii
Wczesne Lata opisujące wydarzenia rozgrywające się przed
przygodami zawartymi z Zwiadowcach. W tym roku także
uczniowie będą mieli okazję poznać przygody bohaterów tej
serii, ponieważ pierwszy tom, Ruiny Gorlanu, trafił na listę
lektur uzupełniających dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
Seria opowiada o Willu – młodym chłopaku, który zostaje
przyjęty jako czeladnik zwiadowcy Halta. Nastolatek uczy
się sztuki tropienia, strzelania z łuku oraz innych przydanych rzeczy, które będzie mógł wykorzystać w przyszłości
jako zwiadowca, czyli osoba zajmująca się dostarczaniem
informacji, śledzeniem poczynań wrogów i pilnowaniem
porządku.

• To wciągająca seria książek przygodowych z elementami
fantastycznymi
• Opowiada o szukaniu własnej drogi w życiu, porusza wątki
przyjaźni, lojalności i walki dobra ze złem
• Ma sympatycznych bohaterów, których nie da się nie lubić,
można natomiast łatwo się z nimi utożsamiać
• Jest rozbudowana, dostarcza rozrywki i emocji na wiele
godzin lektury
• Akcja osadzona jest w ciekawie zbudowanym świecie,
w którym nie brakuje magicznych stworzeń, rycerzy i bitew
Zachęcamy do wypożyczania Zwiadowców. Seria dostępna
w Bibliotece Głównej, filiach Piaseczno-Centrum, Piaseczno
przy Kościuszki 49, Głoskowie, Józefosławiu, Zalesiu Dolnym, Zalesiu Górnym i punkcie bibliotecznym w Kamionce.
autor i fot. Agnieszka Deja

Ośrodek Sztuki Lescer
Pamiętam, że słońce świeciło w oczy
Wystawa Marzeny Nowak
Ośrodek Sztuki Lescer zaprasza na otwarcie wystawy Marzeny
Nowak, artystki pochodzącej z Piaseczna, której twórczość jest
ceniona i wystawiana na całym świecie. Reprezentowana przez
prestiżową berlińską galerię Gregor Podnar, Nowak pokazywała
swoje prace między innymi w Wiedniu, Madrycie, Berlinie, Lublanie, Salzburgu, Dessau, Bazylei, Skopje, Düsseldorfie, Tiranie,
Weronie, Wenecji, Tel Awiwie, Meksyku, São Paulo, Bogocie i
Nowym Jorku. W Lescer artystka zaprezentuje rzeźby, obrazy,
rysunki oraz pracę video, których estetyka, jak i wartość znaczeniowa, pozostaje w kręgu jej wieloletnich zainteresowań i poszukiwań związanych z pamięcią, sennymi marzeniami i elementami
autobiograficznymi. Tym razem Nowak powraca do dzieciństwa
spędzonego w Piasecznie, dlatego wystawa w położonym tuż obok
Zalesiu Górnym jest dla mniej doświadczeniem niezwykle osobistym. Zaprasza widza do wewnętrznego świata wspomnień, snów,

oraz pamięci, która może
płatać figle.
Marzena Nowak
Pamiętam, że słońce
świeciło w oczy
23.10 - 11.12.2021
Wernisaż: 23 października (sobota), godz. 16:00
W pozostałe dni Ośrodek Sztuki Lescer będzie
czynny w soboty w godzinach 14:00 - 18:00.
Wystawa dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie
oraz Gminę Piaseczno.				
Ewa Sułek
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Magdalena Kamińska – redaktor naczelna

KLUB KULTURY Jesień…

Stałe zajęcia ruszyły już pełną Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez
parą, artystyczne soboty też już SMS FOTOGRAFIA na kom. 517 128
wystartowały, a w październi- 311 w treści podać imię i nazwisko.
ku zaczynają się przesłuchania
i warsztaty do 14. edycji Festiwalu
SZTUKATORZY. ZAPRASZAMY!
Po prawie roku wróciliśmy do zajęć
stacjonarnych. Staramy się aby każdy
w naszej ofercie znalazł coś dla siebie.
Najwięcej jest propozycji dla dzieci.
Mamy jeszcze wolne miejsca dla maluchów z opiekunami na GORDONKI – te
ruchowo-muzyczne zajęcia odbywają
się w poniedziałki od 11:00 do 11:30.
Również można się zapisać na: plastykę (poniedziałki), modę („Z moda
na ty” czwartek godz.14:30 – 15:30),
arcydziełka ( wtorek 14:30 – 15:30),
miniatury (II i IV czwartek miesiąca
godz. 15:45 – 17:45) , naukę gry na
pianinie i szachy.
Dla młodzieży i dorosłych proponujemy
bardzo interesujące i rozwijające zajęcia KREATYWNY SUPEŁEK, które
odbywają się w II i IV środę miesiąca
od godz. 17:00 do 20:00. To nie tylko
szycie, to tworzenie obrazów z tkanin,
nauka kompozycji, a przy tym doskonała zabawa.
Zapisujemy się na te zajęcia poprzez:
www.kulturalni.pl, a następnie wybieramy zakładkę zajęcia stałe, a potem Zalesie Górne. Zawsze najpierw jesteśmy
wpisywani na listę rezerwową dopóki
grupa nie ruszyła. Wszystkie płatności
też dokonujemy w Internecie.
Dla wszystkich którzy lubią śpiewać,
proponujemy udział w spotkaniach
chóru w każdy czwartek w godz. od
19:00 do 20:00. Również miłośnicy
czytelnictwa mogą dołączyć do naszego
Dyskusyjnego Klubu Książki, którego
spotkania odbywają się w każdy II
wtorek miesiąca od godz. 18:30 do
godz. 19:30.
Zbieramy też zapisy do klubu brydżowego i do klubu obieżyświatów poprzez
e-mail: zalesie.gorne@kulturalni.pl,
spotkania mogłyby się odbywać raz na
dwa tygodnie, popołudniu w czwartki.
Jest też możliwość utworzenia klubu fotograficznego dla tych, którzy chcieliby
trochę poeksperymentować z fotografią.

Soboty staramy się żeby były ARTYSTYCZNE. Dlatego 16. października
o godz. 12.00 planujemy warsztaty
rodzinne PLANETA DEBIUTANTA,
a o godz. 18:00 zapraszamy do Dyskusyjnego Klubu Filmowego na projekcje
komediodramatu w reżyserii Federico
Felliniego „Ginger i Fred” z 1986 roku.
Jest trzecim od końca filmem w dorobku tego reżysera i bywa uważany za
część jego artystycznego testamentu.
W rolach głównych wystąpili aktorzy
znani z największych wcześniejszych
dzieł Felliniego - jego żona Giulietta
Masina oraz Marcello Mastroianni.

Natomiast spotkania ze sztuką Arcy
Historie Dzieł tym razem będą transmitowane na naszym FB i też odbędą
się w klubie w sobotę 23 października o godz.18:00. Tematem będą „Psy
w sztuce – jaką im przypisywano symbolikę i funkcję?”. Malowane, rysowane, wyrzeźbione w kamieniu, odlane
w brązie i utrwalone w porcelanie. Psy
od wieków stanowią wdzięczny motyw
sztuki i rzemiosła. Są zwierzętami najmocniej związanymi z człowiekiem, dlatego nie dziwi, że pojawiają się licznie
od malowideł naskalnych po najbardziej
awangardowe obrazy. Pies, to też często
najlepszy przyjaciel artysty. Prześledzimy w jaki sposób były przedstawiane
na różnych dziełach sztuki, jakie rasy
były szczególnie wyróżniane i często
portretowane. Kiedy i u jakich artystów
nasze ulubione czworonogi stały się
samodzielnymi bohaterami obrazów.
Serdecznie też zapraszamy do udziału
w 14. edycji Festiwalu SZTUKATORZY. Będziemy starali się aby w tym
roku eliminacje, warsztaty oraz koncert finałowy odbyły się w tradycyjnej
formule, na ile pozwolą na to warunki
epidemiczne.
Tymczasem zapoznajcie się z regulaminem oraz harmonogramem i przesyłajcie
zgłoszenia.
• zgłoszenia do 12 października,
• przesłuchania 15 i 16 października
(piątek godz. 17:00 do 19:00; sobota,
godz. 9:00 do 12:00),
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• warsztaty 25 października - 20 listopada
• próba generalna 26 listopada (piątek, godz. 17:00 do 20:00),
• koncert finałowy 27 listopada (sobota, godz. 17:00 do 21:00).
Regulamin Festiwalu oraz Karta Zgłoszeniowa na stronie

www.kulturalni.pl lub w biurze Klubu Kultury w Zalesiu
Górnym ul. Białej Brzozy 3.
Jeśli masz pomysł na jakieś ciekawe zajęcia, spotkania lub
propozycje warsztatów, to prosimy o przesłanie na e-mail:
zalesie.gorne@kulturalni.pl.
oprac. ms

KLUB SENIORA

Informacje z życia zalesiańskiego Klubu Seniora
Zalesiański Klub Seniora „Złota Jesień” prowadzony przez
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie,
pracuje pełną parą – odbywają się czwartkowe spotkania,
zajęcia, warsztaty oraz wyjazdy turystyczno-edukacyjne.
Jest ośrodkiem wsparcia dla osób starszych.
Obywają się zajęcia gimnastyczno-rehabilitacyjne, które
finansowane są z funduszu sołeckiego. Zajęcia „Siłowania
Pamięci” – treningi pamięci i koncentracji, przeprowadzone
przez Fundację Veritas cieszyły się dużym zainteresowaniem
i były bardzo przydatne.
W sierpniu odbyła się
zaplanowana wycieczka do Nowego Wiśnicza, Zalipia, Lipnicy
Murowanej. Zwiedziliśmy mało znane, ale
atrakcyjne tereny Małopolski.
Historia zamku w Nowym Wiśniczu sięga
XV wieku, wielokrotnie
zmieniał właścicieli –
byli nimi rody Kmitów,
Lubomirskich, Sanguszków, Potockich, Zamojskich. Kilkakrotnie niszczony w czasie wojen i najazdów
a następnie odbudowywany i restaurowany.

W okolicy zamku usytuowany jest drewniany dworek
„Koryznówka”, w którym mieści się Muzeum Pamiątek po
Janie Matejce. Koryznówka jest trzecim w Polsce muzeum

związanym z osobą wielkiego malarza. Możemy oglądać
w nim oryginalne XVIII - XIX-wieczne meble, obrazy,
szkice i różne przedmioty będące pamiątką pobytów Jana
Matejki z rodziną na wiśnickiej ziemi.
W Lipnicy Murowanej zwiedziliśmy kościół pod wezwaniem
Św. Leonarda, który według miejscowej tradycji pochodzi
z roku 1143 lub 1203 – taką datę można odczytać na północno-wschodniej ścianie prezbiterium. Zachował się do dziś
w stanie prawie niezmienionym i należy do najcenniejszych
drewnianych kościołów gotyckich Polski. W 2003 roku
kościół został wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Polecamy.

Kolejna atrakcja turystyczna to Zalipie to niewielka miejscowość położona na Powiślu Dąbrowskim, nieopodal
Tarnowa. Jest tutaj kolorowo i pogodnie. A to wszystko
dzięki malowaniu domów, stodół, płotów, studni w kwieciste
wzory i kolory. Zalipie to chyba jest najbardziej kolorowa
wieś w Polsce.

Dokończenie na str.8
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Po przerwie w roku 2020 odbył się kolejny Piknik w Złotokłosie, na którym spotkali się seniorzy ze wszystkich
Klubów prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Piknik mimo deszczu należy zaliczyć do udanych. Dobra
zabawa z tańcami i śpiewami trwała do późnych godzin
wieczornych.
Wyjazd do teatr Buffo na koncert „Wieczór Bałkański”,
pozwolił zapomnieć o trudnej codzienności, troskach, epidemii. Dwie godziny z muzyką grecką, serbską, chorwacką,
turecką oraz tańcami było wielką przyjemnością dla wszystkich widzów. W drodze powrotnej - w autokarze, ta dobra
atmosfera trwała dalej i oby pozostała na długo.
W Klubie działamy więc wielozadaniowo, dbamy o sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną, jest w nim prze-

strzeń przeznaczona dla
osób starszych, w której mogą się spotykać,
spędzać wspólnie czas,
utrwalać wcześniej nabytą
wiedzę a nawet nabywać
nowych umiejętności podczas szkoleń i warsztatów
i wyjazdów.

W imieniu Klubowiczów
– B. Meissner
fot. B. Meissner

O tym jak historia splata się
ze współczesnością…

K

to z nas nie zna tego miejsca? Niewielu jest takich,
którzy nigdy tu nie byli. Myślę o placu sportowym
w centrum Zalesia, gdzie od kilkunastu już lat
swoją działalność prowadzi powołany do życia przez SPZG
Klub Sportowy „Hubertus”, od ponad 20 lat w pogodne dni
czerwca mieszkańcy spotykają się na pełnym atrakcji dla
dzieci i dorosłych Jarmarku Hubertowskim, a od zawsze
młodzież popołudniami gra w piłkę lub po prostu umawia
się na spotkania. To miejsce ma swoją historię……
OKRUCHY HISTORII – 1930-1945
Kiedy w latach trzydziestych XX w powstawała nasza
miejscowość, powstawała według ściśle określonego planu.
Mieszkańcom miało żyć się w niej wygodnie. Wzorcowe
Nowoczesne Osiedle położone w leśnych ostępach, blisko
natury choć niedaleko od stolicy, wyposażone we wszystko,
co niezbędne: aptekę, szkołę, park, posterunek policji, kościół, rzeźnię, plac sportowy, stację kolejową, targowisko,
szerokie aleje.
Energicznie zabrano się do pracy. Wytyczono działki. Ich
nabywcy tworzyli zgraną wspólnotę z zapałem tworzącą
unikalny projekt przyjaznego mieszkańcom, dbającego o ich
zdrowie i wygodę „Osiedla – Las”. Z inicjatywy założyciela
Osiedla, p. Jana Witolda Wisłockiego 5 lutego 1934 r., jego
mieszkańcy założyli Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia
Górnego. Każdy nabywca działki w Zalesiu Górnym stawał
się automatycznie jego członkiem.
4 stycznia 1935 r. Stowarzyszenie reprezentowane przez p.
Mikołaja Szpilewskiego i p. Stanisława Hubla zakupiło za
pieniądze pochodzące ze składek członkowskich za kwotę
900 zł od p. Jana Racięckiego 7 placów użyteczności publicznej. Wśród nich plac sportowy, któremu nadano imię

Józefa Piłsudskiego. (akt notarialny znajduje się w naszym
posiadaniu).
Mechanizm był prosty: nabywca działki w Zalesiu Górnym
wpłacał dodatkową kwotę, wliczoną w cenę działki, na zakup, utrzymanie wspólnych miejsc i budowę niezbędnych
obiektów zgodnie z planem Osiedla.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego pełniło funkcję
lokalnego samorządu. Budowało drogi, dbało o bezpieczeństwo, a nawet miało wpływ na wytyczenie odcinka trasy
kolejowej Warszawa – Radom przez Zalesie Górne.
Nie chcę poddawać się nostalgii za przeszłością, która
bezpowrotnie przeminęła. Jednak w tym właśnie czasie
ukształtowała się, jak sądzę, odpowiedzialność mieszkańców Zalesia Górnego nie tylko za to co moje, ale też za to
co wspólne. Wszak każdy stawał się również właścicielem skrawka miejsc użyteczności publicznej, miał wpływ
na decyzje dotyczące swojej miejscowości uczestnicząc
w zebraniach i działaniach Stowarzyszenia (np. w budowie
drogi do Piaseczna – dzisiejszej Wiekowej Sosny w stronę
Żabieńca). Bardzo szybko tu w Zalesiu ukształtowało się
lokalne społeczeństwo obywatelskie.
A potem przyszła wojna. Po jej zakończeniu nic już nie było
takie jak wcześniej.
OKRUCHY HISTORII – 1945-1989
Nie wszyscy mieszkańcy wrócili do swoich domów. Niektórzy
jak np. p. Zofia Wisłocka, córka Prezesa Stowarzyszenia,
trafili do więzienia za swoją aktywność w AK czy NSZ.
Inni zginęli na frontach II wojny, w Katyniu i Oświęcimiu,
część musiała pozostać na emigracji. Jan Witold Wisłocki,
przedwojenny Prezes SPZG, gnębiony „domiarami podatko-
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wymi” i pozbawiany prywatnego majątku przejmowanego
na rzecz skarbu państwa na podstawie ustawodawstwa PRL,
zmarł w 1951 r.
Działki przeznaczone pod obiekty użyteczności publicznej,
zakupione ze składek mieszkańców Zalesia, stawały się
łupem dla władz państwowych reprezentowanych przez
kolejne władze terenowe. Jeszcze w grudniu 1988 r. jedna
z działek została przejęta przez skarb państwa na podstawie
Dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu
reformy rolnej jako grunt „będący własnością obywateli
Rzeszy Niemieckiej i obywateli polskich narodowości
niemieckiej” (sic!)
Działki przeznaczone pierwotnie pod obiekty użyteczności
publicznej, dzielone na mniejsze, trafiały w ręce osób sprzyjających ówczesnemu systemowi politycznemu. Niektórzy
nazywają to grabieżą, inni rozbiorami Zalesia Górnego.
Takie czasy, takie realia. PRL.
Benefity ze sprzedaży nie trafiały do zalesian, nie wpłynęły
w żaden sposób na poprawę jakości ich życia. Wręcz przeciwnie, przez wiele lat Zalesie było miejscowością zaniedbaną,
która sama musiała się borykać ze swoimi problemami.
W takich warunkach działalność SPZG nie była możliwa.
Plac sportowy, zarośnięty chaszczami, mieszkańcy Zalesia
wspólnymi siłami wykarczowali, ucywilizowali wylewając na
części asfalt (opodal budowano drogę asfaltową), przez lata
tworząc dogodne miejsce dla uprawiania sportów i spotkań
mieszkańców. W ten sposób zachowano jego przeznaczenie.
Korzystają i korzystali z niego wszyscy. Duch wspólnotowy,
obywatelski popychał mieszkańców do inicjowania wspólnych działań. Ich aktywność została sformalizowana, gdy
tylko stało się to możliwe.
WSPÓŁCZESNOŚĆ
7.04.1989 r. weszła w życie Ustawa o Stowarzyszeniach,
zgodnie z którą już 16.04.1989 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego, które
od samego początku nawiązywało do swojej przedwojennej
historii, jego członkowie zaś co jakiś czas podnosili potrzebę
uregulowania praw własnościowych dotyczących szczególnie
terenu placu sportowego.
23.05.2003 r. Zarząd SPZG zwrócił się do Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno o wypis z rejestru gruntów dla działki o nr.
526 w Zalesiu Górnym (teren boiska) dla celów sądowych
(brak w nim wpisu dotyczącego właściciela). Od czasu do
czasu co bardziej zdeterminowani członkowie SPZG przeszukiwali archiwa, by ustalić aktualny stan prawny.
W celu aktywizacji młodzieży 19.03.2005 r. Walne Zgromadzenie SPZG podjęło decyzję o utworzeniu Klubu Sportowego
„Hubertus”. Zajęcia dla młodzieży miały być prowadzone
za pieniądze pozyskane z samorządowych dotacji i składek
klubowiczów. 24.04.2005 r. odbyło się zebranie założycielskie Klubu Sportowego „Hubertus”, na którym wybrano
jego Zarząd.
12.01.2006 r. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia
Górnego podpisał z Gminą Piaseczno jako władającym

gruntem, umowę nieodpłatnego użyczenia działki nr 526 na
okres 10 lat tzn. do 11.01.2016 r. na potrzeby działalności
sportowej Klubu Sportowego „Hubertus”.
20.02.2007 r. Zarząd SPZG na podstawie odrębnej umowy i za
zgodą Gminy scedował prawo do bezpłatnego użytkowania
działki 526 na Klub Sportowy „Hubertus”, który od stycznia
2007 r. działał poza SPZG. Klub sportowy zobowiązał się
„umożliwiać na życzenie korzystanie z obiektu sportowego Stowarzyszeniu do realizacji jego celów statutowych,
w uzgodnionych terminach, jeśli te nie będą kolidować
z zaplanowanymi aktywnościami Klubu”. Umowa została
zawarta na czas obowiązywania umowy między SPZG
a Gminą Piaseczno, czyli do 11.01.2016 r.
4.07.2016 r. Gmina Piaseczno zawarła z Klubem Sportowym
„Hubertus” umowę użyczenia działki nr. 526 na kolejne 5 lat
tzn. do 11.01.2021 r. 28 czerwca 2018 r. Gmina Piaseczno
wystąpiła do Sądu Rejonowego z wnioskiem o stwierdzenie, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie z dniem
1.01.1988 r. własność działki nr.526.(boisko). Uczestnikami
sprawy sądowej byli: Gmina Piaseczno jako wnioskodawca,
Starosta Piaseczyński jako reprezentant Skarbu Państwa,
Klub Sportowy „Hubertus” i Stowarzyszenie Przyjaciół
Zalesia Górnego.
Po dwóch latach 7.07.2020 r. na posiedzeniu niejawnym
Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku Gminy i wydał
postanowienie, w którym stwierdził, że Skarb Państwa nabył
przez zasiedzenie własność działki o nr. ewidencyjnym 526
z dniem 1.01.1988 r.
3.09.2020 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego,
korzystając z przysługującego prawa i nie zgadzając się
z postanowieniem sądu, złożyło apelację
16.04.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację
utrzymując w mocy postanowienie sądu pierwszej instancji
stwierdzające, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie
własność działki o nr.ew.526 z dniem 1.01.1988 r. co zdaniem
wielu otworzyło drogę do rozpoczęcia inwestycji na boisku.
EPILOG
Tyle tylko, że prawda jest inna.
Sprawa boiska, która poróżniła zalesian w ostatnich latach,
została rozstrzygnięta blisko 60 lat wcześniej.
Sąd Powiatowy w Pruszkowie, działając z wniosku Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Piasecznie, w dn.7 maja 1962
r. stwierdził, że wszystkie nieruchomości Stowarzyszenia
Przyjaciół Zalesia Górnego (łącznie 22 ha, w tym boisko)
przechodzą na własność Skarbu Państwa przez zasiedzenie.
Odpis postanowienia znajduje się w Sądzie Rejonowym
w Piasecznie. Dotarliśmy do niego w sierpniu 2021 r.
Tak oto współczesność przegląda się w krzywym zwierciadle historii.
Mirosława Hołownia-Nowik
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego.
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Nadmorskie spotkania
z mozaikami bizantyjskimi

W

ramach projektów Erasmus+ KA1
oraz Power Marta Blauth, Natalia
Szymaszek oraz Monika Sochacka-Kukiełka odwiedziły na przełomie lipca
i sierpnia 2021 roku jedną z najbardziej liczących się w Europie szkół tradycyjnej mozaiki
bizantyjskiej w Marina Romea koło Ravenny
we Włoszech.
Dziedzictwo kulturowe i mozaiki
Celem podróży trzech nauczycielek ze Szkoły Podstawowej
im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym był zapoznanie się
z dziedzictwem kulturowym starego kontynentu, w tym poznanie techniki tworzenia mozaiki. Z założeń obu projektów,
jednego w języku francuskim, a drugiego w języku angielskim, wynikało, że metoda tworzenia mozaiki bizantyjskiej
może być także przydatna do aktywizacji uczniów. Poprzez
wykorzystanie różnych etapów i metod pracy twórcy mozaiki
można ciekawie i efektywnie zorganizować codzienną pracę
uczniów, a nawet całej szkoły. Dzięki wiedzy nauczycielek
– uczestniczek projektów i zdobytym przez nie umiejętnościom nauczyciele i uczniowie w Zalesiu Górnym poznają
historię mozaiki oraz będą mogli uczestniczyć w różnych
zajęciach nawiązujących do procesu tworzenia mozaiki.
Wiele inspiracji, narzędzi oraz metod do wykorzystania
w pracy projektowej trafi do szkoły za sprawą tego niezwykłego projektu. Nie bez przyczyny kursantki to dyrektor
szkoły i zastępczynie. Czego jeszcze można oczekiwać po
tej podróży w kontekście pełnionych obowiązków?

Artysta pedagog w szkole mozaiki
Szkołę mozaiki w Marina Romea prowadzi prof. Valentino
Montanari – światowej sławy artysta i pedagog, autor licznych publikacji o historii i tworzeniu mozaiki, założyciel
SISAM Międzynarodowej Szkoły Studiów Artystycznych
Mozaiki i Fresku (SISAM International School of Mosaic
and Fresco Art Studies Marina Romea, Rawenna). Sam Profesor jest autorem około dwustu wystaw oryginalnych prac,
w których łączy stare techniki z nowoczesnymi elementami.
Artysta posługuje się różnymi technikami ekspresyjnymi,
takimi jak malarstwo, mozaika, rzeźba, grawer, ceramika.
Profesor był scenografem, redaktorem artystycznym wielu
książek i czasopism, nauczycielem w liceum i Akademii
Sztuk Pięknych w Rawennie.
Dyrektorem dydaktycznym szkoły SISAM jest akademicki
nauczyciel mozaiki prof. Deborah Gaetta. Pani Profesor ma
między innymi dyplom Wydziału Konserwacji Dziedzictwa
Kulturowego Uniwersytetu Bolońskiego oraz dyplom Sztuki
Stosowanej w zakresie konserwacji i restauracji starożytnych mozaik Państwowego Instytutu Sztuki Mozaiki „G.

Severini” w Rawennie. Prof. Gaetta zarządza kontaktami ze
szkołami i nauczycielami, organizuje konferencje i warsztaty
międzynarodowe, planuje zajęcia edukacyjne dla uczniów
w różnym wieku

Szkoła mozaiki
Dzięki spotkaniu tych osób mogłyśmy doświadczyć pracy
z pasjonatami sztuki, a jednocześnie z osobami bardzo
skutecznie zarządzającymi szkołą. Widziałyśmy, jak planują
i organizują pracę, w jaki sposób pozyskują zewnętrzne
środki, jak inspirują i uczą swoich studentów. Doświadczyłyśmy ich wsparcia, kiedy mimo dużego zaangażowania,
proces tworzenia mozaiki okazał się dla nas dość trudnym
wyzwaniem.
Proces twórczy, czyli nauka tworzenia mozaiki, składa się
z wielu etapów. Na początku zawsze historia, czyli opowieść
naszych gospodarzy o tym, jak powstały mozaiki. Bez tego
nie można zrozumieć złożonej istoty tych dzieł. Należy
pochylić się nad specjalizacją wykonawców, materiałami,
tematyką. Sam wybór i przygotowanie szablonów składa się
z dwukrotnego odwzorowania rysunku – odrysowywanie
centymetr po centymetrze, kształt po kształcie każdego
elementu mozaiki. Dalej naprzemienne łupanie specjalnym
młotkiem różnych materiałów: kamieni, marmuru, terrakoty,
szkła, tak, żeby powstał idealny ze wzorem kształtny kawałeczek. Teraz etap przygotowania podłoża - mieszaniny
cementu, kleju, wody. I tak zaczyna się i trwa do ostatniego
elementu proces dopasowywania i umieszczania małych
kamyków według wzoru. Istotne w pracy twórcy mozaiki
jest uwzględnieniem linii nadających charakter danemu
szablonowi lub całej mozaice. Kawałeczki materiału, zwane
tessera, każdego dnia, dzięki żmudnej powtarzalności twórcy,
znajdują swoje miejsca. Praca wymagająca precyzji i cierpliwości przynosi efekt. Powoli wyłania się obraz. Dzisiaj
wiemy, że ta praca, to panaceum na sterane nauczycielskie
nerwy. To także metafora codziennej pracy nauczycieli
i uczniów, uczniów i ich nauczycieli. Warto było znaleźć
się po stronie ucznia, żeby przypomnieć sobie, czym jest
nauka, jak nabywamy umiejętności, czego potrzebujemy,
aby osiągnąć cel. Doświadczyłyśmy krytycznych uwag
mistrza, wypowiadanych z szacunkiem do ucznia, słyszałyśmy liczne słowa wsparcia, czułyśmy niezwykle ważne
podmiotowe traktowanie drugiego człowieka. Nie potrafiłyśmy odmówić wielokrotnym poprawkom naszych prac,
ponieważ nie chciałyśmy rozczarować pedagogów. To było
wspaniałe doświadczenie, które warto, żeby nauczyciele
doświadczali jak najczęściej.

Podróż przez Europę podróżą w głąb siebie
Naszym transportem był samochód. Najlepszy wybór na
covidowe czasy. Dzięki temu mogłyśmy pozwolić sobie
na dotarcie do różnych bardzo ciekawych miejsc. Przeje-
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chałyśmy prawie 5 tys. km. A właściwie zrobiła to Natalia
Szymaszek, która okazała się niezmordowanym i niezrównanym kierowcą.
Zaczęłyśmy od Wiednia. Tam w Belwederze, pięknym
barokowym pałacu położonym w centrum miasta w otoczeniu zachwycającej zieleni, oglądałyśmy arcydzieła
austriackiej sztuki z różnych czasów. To tutaj znajdują
się liczne prace Gustava Klimta ze słynnym Pocałunkiem
(1908/1909). Byłyśmy oczarowane bogactwem wystawy
i kunsztem artystów.
Następnie dotarłyśmy do Ravenny. Czas pobytu w szkole
w Marina Romea dzieliłyśmy z czasem spędzonym w Ravennie. Tam zwiedziłyśmy wszystkie miejsca z najlepszymi
mozaikami, w tym Mauzoleum Galli Placydii, uznane
przez ekspertów UNESCO za najwcześniejszy i najlepiej
zachowany z wszystkich zabytków mozaik i równocześnie
jeden z najdoskonalszych artystycznie. Kiedy zwiedzamy
obiekt, w którym znajdują się mozaiki, patrzymy na nie
z podziwem. Kiedy zaczynamy uczyć się sztuki mozaiki,
kiedy poznajemy tajniki pracy nad nimi, dopiero wtedy
możemy naprawdę docenić kunszt mistrzów, ich oddanie,
pasję. Rozumiemy to dzieło. Nasz podziw jest jeszcze
większy… jeśli to możliwe.
Byłyśmy też przy grobie Dantego Alighieri i obejrzałyśmy
niesamowitą wystawę multimedialną o życiu i twórczości
tego genialnego artysty. Odbyłyśmy też wycieczkę do delty
Padu w rejonie Rawenny - ulubionego miejsca pobytu stada różowych flamingów. Piękne ptaki! Jedno popołudnie
poświęciłyśmy na plażowanie i kąpiel w Marina Romea,
czyli włoskie dolce far niente.
Z Ravenny zrobiłyśmy dwie niezapomniane wycieczki do
Padwy i Bolonii. Szukałyśmy tam nie tylko dzieł mistrzów
mozaiki, ale także sztuki romańskiej, gotyckiej i kolejnych
wieków. Najprzyjemniejsze były spacery starymi uliczkami
miast, odkrywanie kolejnych zabytków, ale też przyglądanie
się ludziom żyjącym w miastach sięgających historią do
czasów Etrusków.
Nie mogłyśmy odmówić sobie obejrzenia fascynującej kolekcji samochodów i musiałyśmy poznać historię Ferruccio
Lamborghini w muzeum jednego z najbardziej prestiżowych
nazwisk w branży luksusowych samochodów.

Czas powrotu do domu wydłużyłyśmy kilka dni. Jak nie
zobaczyć niesamowitego koloru wody w jeziorze Garda, jak
nie zamyślić się nad historią zwaśnionych rodów Capuleti
i Montecchi, stojąc pod balkonem Julii w Weronie, jak nie
przepłynąć gondolą po kanałach i nie snuć się uliczkami
Wenecji.

Kulinaria
Bardzo ważną część naszej podróży stanowiły kulinaria.
Wszak dieta śródziemnomorska jest najzdrowsza i zapewnia
nie tylko zdrowie, ale długowieczność. Kuchnia włoska
jest bardzo różnorodna. Miałyśmy okazję sprawdzić to na
własnych podniebieniach. Charakterystyczną cechą kuchni
włoskiej jest przygotowywanie świeżych dań ze składników
dostępnych w okolicy w danej porze roku. Stała w całych
Włoszech jest pora spożywania poszczególnych posiłków
w ciągu dnia. Była więc pizza, jadłyśmy spaghetti, risotto,
ravioli, tortellini, gnocchi, caponatę i wiele innych pysznych
dań. Oczywiście tiramisu i codziennie lody, lody, lody…
Włosi traktują jedzenie jak wielką sztukę. Doświadczyłyśmy tego.

Po powrocie
O naszym udziale w szkoleniu powstały dwa artykuły we
włoskiej prasie, a film nakręcony przez Profesora został
udostępniony w mediach:
https://piunotizie.it/alla-s-i-s-a-m-si-e-concluso-il-6-seminario-di-mosaico-nellambito-di-un-progetto-erasmus-ka1/
https://www.ravennanotizie.it/scuola-universita/2021/08/29/
marina-romea-concluso-il-seminario-sul-linguaggio-artistico-del-mosaico-la-partecipazione-dellistituto-polacco
-szkota-podstawowa/
Naszymi doświadczeniami podzieliłyśmy się z innym
nauczycielami. Prezentacja miała miejsce na sierpniowym
spotkaniu nauczycieli, którzy odbyli lub planują mobilności w ramach szkolnych projektów. Więcej informacji
o tej i innych mobilnościach na stronie szkoły w zakładce
projekty Erasmus+.			
Marta Blauth
fot. N. Szymaszek, M. Sochacka-Kukiełka
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