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G2 Tegoroczne Święto Gminy Lesznowola odbyło się 09.06.2018 tradycyjnie
na błoniach orzed Urzędem Gminy
Lesznowola. Gwiazdą wieczoru była
Ania Dąbrowska.

  To wspaniały, widowiskowy dzień pełen 
atrakcji muzycznych, kulturalnych i sportowych! 
Ciepła rodzinna atmosfera, dobre jedzenie
i niezapomniane przeżycia - to właśnie 
Święto Gminy Lesznowola! 

 Organizatorzy: Wójt i Samorząd Gminy 
Lesznowola; Gminny Ośrodek Kultury
ww Lesznowoli; Centrum Sportu w Gminie 
Lesznowola; Jednostki OSP Mroków,
Zamienie, Nowa Wola; Zespół Obsługi 
Placówek Oświatowych w Lesznowoli; 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli
z siedzibą w Magdalence.

POWSPOMINAJMY
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Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Lesznowoli,
Stara Iwiczna, ul. Nowa 6, 05-500 Piaseczno,
22 757 92 09, gok@gok-lesznowola.pl
Jolanta Walentyna Sobolewska
Maciej Jakub Jagodziński
wraz z pracownikami GOK Lesznowola
www.gok-lesznowola.plwww.gok-lesznowola.pl
dział PUZDERKO KULTURALNE
550 egzemplarzy rozprowadzanych
na terenie gminy Lesznowola

Maciej Jakub Jagodziński  
GOK Lesznowola

KWARTALNIK KULTURALNY GOK LESZNOWOLA

2   Święto Gminy Lesznowola

3   Drodzy Czytelnicy

4   100. Rocznica Odzyskania Niepodległości

6   Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej;

   76 rocznica rozstrzelania więżniów Pawiaka

7   Koncert LOS; Koncert Leśny

      “Muzyka łączy”  - koncert akordeonowy

8   Jesienny Plener Malarski Trzy Korony 

10   Malarskie Niedziele  

11   Wianki nad Stawem w Mysiadle

12  Lesznowolskie Półkolonie Letnie

14   Gruszki na Wierzbie

15  Ireneusz Krosny. Milczący wieczór z mimem.

1616  “Muzyka mnie uskrzydla i napędza do działań

   artystycznych” - wywiad z Karoliną Kieś

17  Lipcowa Ceramika w Galerii na Górce

 Serdecznie witam Państwa w nowym roku
kulturalnymkulturalnym 2018/19. Na wstępie pragnę 
gorąco podziękować Pani Wójt Marii Jolancie 
Batyckiej-Wąsik oraz Radzie Gminy Lesznowola 
za wieloletnie wspieranie działań GOK i poprzez 
życzliwą politykę finansową Gminy Lesznowola, 
dbałość o rozwój uzdolnień i pasji artystycznych 
naszych aktywnych Mieszkańców. Dzięki temu 
kulturakultura w naszej gminie dostępna jest dla 
każdego. A gdzie jej można szukać?

 W dziewięciu placówkach GOK-owskich 
ruszyły zajęcia cykliczne dla wszystkich grup 
wiekowych. Znów, po wakacjach, spotykają
się studenci UTW a także GOK-owskie zespoły 
artystyczne oraz Kluby: Seniora, Rodziców, Klub 
Kobiet Panie Przodem, Klub Podróżnika
Po Horyzont oraz nowy - pod hasłem
„Mama ma wychodne” - Klub Mam.

 Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Magdalence 
oraz w Mysiadle, prócz wykładów odbywa
sięsię szereg zajęć fakultatywnych: warsztaty
plastyczne, ceramiczne, mozaiki i szkła oraz
kilka rodzajów zajęć ruchowych. Nowością
są interesujące zajęcia np. arytmetyka mentalna, 
jest to metoda, w której używając liczydła
soroban ćwiczy się pamięć, zdolność
koncentracjikoncentracji a także wzbudza kreatywność – 
tak ważną cechę w życiu.

 W 27 numerze „Puzderka Kulturalnego”
znajdziecie Państwo artykuły o wydarzeniach 
minionych. Na serię kolejnych wydarzeń
wszystkichwszystkich gorąco zapraszam. Wachlarz 
propozycji kulturalnych znajduje się na stronie 
www.gok-lesznowola.pl

Z artystycznym pozdrowieniem
Jolanta Walentyna Sobolewska

Redaktor Naczelny „Puzderka Kulturalnego”
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli

“Świt w Pieninach” - Magdalena Gruszczyńska



K4 W dniach 3-6 października 2018 Wójti Samorząd Gminy Lesznowola zorganizował 
obchody 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Wydarzenie miało 
rangę państwową, gdyż Patronat Narodowy 
nad nim objął Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej – Andrzej Duda.Polskiej – Andrzej Duda.

 5 października przed Urzędem Gminy
Lesznowola odsłonięto i poświęcono tablicę 
pamiątkową „100 lat niepodległości –
społeczność gminy Lesznowola w hołdzie
walczącym o wolną Polskę”. Uroczystego
charakterucharakteru temu wydarzeniu nadało odegranie 
Hymnu Państwowego i podniesienie flagi
państwowejpaństwowej na maszt oraz wojsko, które pełniło 
posterunek przy pamiątkowym kamieniu. 
Odsłonięcia tablicy dokonała Wójt Gminy 
Lesznowola – Maria Jolanta Batycka-Wąsik wraz 
z Przewodniczącą Rady Gminy Lesznowola – 
Bożenną Korlak oraz Zastępcą Przewodniczącej 
RGL Marianem Duszą. Tablicę poświęcił
proboszczproboszcz parafii św. Marii Magdaleny
w Magdalence – ks. Mirosław Cholewa.
Odczytano Apel Pamięci Oręża Polskiego,
po którym Bractwo Kurkowe „Lechity”,
ww umundurowaniu legionistów, oddało salwę 
honorową. Kwiaty złożyły delegacje organizacji 
kombatanckich, przedstawiciele samorządu, 
policji, straży pożarnej oraz harcerze.
Na zakończenie uroczystości hejnalista odegrał 
wojskowy utwór „Śpij kolego”, zaś zuchy
i harcerze z 247. szczepu „Płomienie”
im.im. Szarych Szeregów odśpiewały „Pierwszą 
kadrową” oraz „Legiony”. 
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 Druga, artystyczna część uroczystości miała 
miejsce w Szkole Podstawowej w Łazach.
Podczas koncertu galowego „Dla
Niepodległej” wystąpił chór ze szkoły
w Mysiadle pod kier. Iwony Manista-Kutryś,
chór Animato ze szkoły w Łazach pod kier.
OliviiOlivii Kaczyńskiej oraz Lesznowolska Orkiestra 
Symfoniczna, działająca przy GOK Lesznowola. 
Narratorem uroczystości przed UG oraz podczas 
koncertu był aktor Stanisław Biczysko. Koncert 
uświetniła wystawa pokonkursowa „Pocztówka 
dla Niepodległej”, podczas której
zaprezentowanozaprezentowano prace laureatów w oryginale. 
Ich reprodukcje w formie pocztówek można 
było zabrać na pamiątkę.

 W obchody zaangażowane były wszystkie 
jednostki gminne oraz szkoły. Urząd Gminy 
Lesznowola przeprowadził turniej wiedzy
historycznejhistorycznej dla uczniów klas VII i VIII.  Gminny 
Ośrodek Kultury odpowiadał za przygotowanie 
uroczystości centralnych, które miały miejsce
w piątek (5 października) pod Urzędem Gminy 
oraz za program koncertu, który odbył się tego 
samego dnia wieczorem na hali sportowej
przyprzy SP w Łazach. Ponadto GOK Lesznowola 
zorganizował konkurs plastyczny „Pocztówka 
dla Niepodległej”. Gminna Biblioteka Publiczna 
zainaugurowała wystawę „Jak zostałyśmy 
pełnoprawnymi obywatelkami wolnego
państwa naszego”, a wraz ze szkołami
przygotowała historyczne gry terenowe w lesie
ww Magdalence. W czwartkowy wieczór
rozpalono dwa niepodległościowe ogniska, 
podczas których śpiewano patriotyczne pieśni
i piosenki, zaś w sobotę Centrum Sportu
zorganizował Duathlon Niepodległości
XTBXTB Lesznowola. W sobotę odbyło się sadzenie 
„dębów niepodległości” w każdej miejscowości 
w gminie. 

Anna Piekutowska
GOK Lesznowola



E6 W dn. 6-8.07.2018 Zespół Śpiewaczy TĘCZA pod kier. dr Tomasza Nowaka i Grzegorza 
Toporowskiego wziął udział w XXVI Festiwalu 
Grup Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" w Szprotawie 
i wrócił z laurami!

 Gorąco gratulujemy zajęcia I miejsca
w Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej
ii życzymy wielu dalszych, wspaniałych
sukcesów!

 W dniu 28.05.2018 o godz. 14.00, w miejscu
Pamięci w lesie w Magdalence, rozpoczęła
się uroczystość 76. rocznicy rozstrzelania 
więźniów Pawiaka. Jak co roku zjawili się
uczniowieuczniowie z lesznowolskich szkół, władze 
samorządowe, harcerze, strażacy, kombatanci. 
Była też kompania reprezentacyjna Wojska
Polskiego. Tym razem o oprawę wydarzenia 
zadbała młodzież ze szkoły w Mrokowie.
PoPo odegraniu hymnu i wprowadzeniu pocztów 
sztandarowych głos zabrała Wójt Lesznowoli, 
Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która podkreśliła, 
że co roku do Magdalenki przybywają
przedstawiciele różnych środowisk, aby uczcić 
pamięć poległych w tym miejscu polskich
patriotów.



S W sobotę 16.06.2018r. w fili GOK w Łazach odbył się koncert Lesznowolskiej Orkiestry 
Symfonicznej pod batutą Arkadiusza Górki. 
Wieczór rozpoczął się uroczystym
powitaniem gości przez p. Jacka Pracza, 
wśród których znaleźli się p. Maria Jolanta 
Batycka-Wąsik - Wójt Gminy Lesznowola,
p.p. Bożenna Korlak – Przewodnicząca Rady 
Gminy Lesznowola, p. Wiesława
Komorowska – Radna i Przewodnicząca
Polityki Gospodarczej, p. Jerzy Wiśniewski – 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, 
p.  Dusza  – Zastępca Przewodniczącej Rady 
Gminy, oraz były dyrygent orkiestry
p. Mariusz Kolinko.p. Mariusz Kolinko.

 Po znakomitym koncercie, owacjach
na stojąco i bisie, muzycy zostali obdarowani 
ogromnymi gratulacjami oraz kwiatami, 
które miał zaszczyt wręczyć poprzedni
dyrygent orkiestry - p. Mariusz Kolinko.
To był wspaniały wieczór pełen wzruszeń
i ogromnych emocji.i ogromnych emocji.

Edyta Koźniewska,
opiekun filii GOK w Łazach

 Jedyny w tym roku Koncert Leśny
na Górkach Piaskowych w Magdalence 
odbył się 5.08.2018. Wystąpił bezbłędny Big 
Band Dla Frajdy, który bardzo spodobał
się publiczności, wśród której znaleźli się m.in. 
Radni Gminy Lesznowola i p. Sołtys
MagdalenkiMagdalenki Dziękujemy artystom oraz
gościom za letni, muzyczny wieczór.
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Z8 Powitanie gór. Pierwszy dzień plenerumalarskiego pod Trzema Koronami
w Pieninach i pierwsze górskie spacery nad 
pięknym korytem Dunajca. Rozpoczęliśmy 
pobyt podziwianiem pięknych terenów
ii miłym poznawanie się z uczestnikami 
pleneru oraz omówieniem zaplanowanych 
działań twórczych. A następnego dnia
po śniadaniu rozpocznie się wspólne, 
wielkie malowanie, które potrwa
aż do niedzieli. Tegoroczna kadra instruk-
torska pleneru: Karolina Kieś (plastyk -
malarstwo), Jan Drewicz (malarstwo), 
Jolanta Walentyna Sobolewska (dyrektor 
GOK Lesznowola/plastyk - malarstwo)
i Joanna Jagodziśka (plastyk - ceramik).

 Pierwsze plenerowe malowanie.  Uczestnicy 
pleneru rozpoczęli pracę twórczą.
Inspiracja górskim pejzażem przywołała 
wenę twórczą i piękne efekty. Powstało 
wiele szkiców rysunkowych i kolorystycznych. 
Na sztalugach oraz stołach można było
zaobserwowaćzaobserwować pierwsze podmalówki - 
rodzące się pierwsze obrazy.

 Wieczorne warsztaty. Wykład na temat 
rodzajów perspektywy w malarstwie
i rysunku poprowadził p. Jan Drewicz,
przypominając twórcom o tym, jak unikać 
podstawowych błędów. 

 Omawianie powstających prac.
Wieczorne, robocze korekty instruktorskie
ii koleżeńskie powstałych danego dnia 
prac odbywają się na dziedzińcu przed 
schroniskiem. Rodzą się rysunki ołówkiem, 
węglem, piórkiem a także obrazy olejne, 
akrylowe oraz gwasze. Różnorodność 
technik i stylów będzie można podziwiać 
na wystawie poplenerowej w Galerii PASAŻ 
w Mysiadle.w Mysiadle.
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 Spływ Dunajcem. Plenerowcze szukając 
nowych inspiracji skorzystali z okazji i wybrali 
się na spływ Dunajcem. A w górach
raz słońce, raz deszcz. Mieliśmy jedno
i drugie.
 Podczas spływu byliśmy też ostatnimi
świadkamiświadkami nienaruszonej jeszcze widocznej 
w całości 500-letniej, najsłynniejszej sosny, 
rosnącej na jednym ze szczytów. Była
symbolem Pienin. Chwilę później podczas 
akcji ratowniczej GOPRu, przez gwałtowny 
ruch powietrza śmigła helikoptera, 
odłamała się główna gałąź.

 Roboczy wernisaż prac jest naszą 
przemiłą plenerową tradycją. Zanim 
obrazy zawisną w pełnej krasie
nana eleganckich ścianach Galerii PASAŻ, 
zostały wyeksponowane w przedostatni 
dzień pleneru w górskim, drewnianym 
schronisku. Przemiły, artystyczny czas 
zwieńczony został wystawą obrazów
umieszczonych na stołach, krzesłach
i półkach - gdzie tylko znalazło się miejsce.
RozmowyRozmowy i ostatnie wspólne podziwianie 
przed pakowaniem plecaków. Powrót
do domów był bliski.

 Ostatnie, pamiątkowe zdjęcia przed 
naszym Schroniskiem PTTK "Trzy Korony"
pod wysokimi szczytami. Plener malarski
się skończył, następny będzie za rok. 
Pięknie dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za wspólnie spędzony czas!
 Owoce pracy malarzy można obejrzeć
ww oryginale na poplenerowej wystawie, 
której wernisaż  odbył się 7.10.2018 r.
w Galerii Pasaż w filii GOK Lesznowola
w Mysiadle przy Topolowej 2. Serdecznie 
na nią zapraszamy!

Jolanta Walentyna Sobolewska,
dyrektor GOK Lesznowola

 Zdobycie Trzech Koron. Podczas pobytu 
niektórzy plenerowicze, w niewielkich
grupach i z niemałym wysiłkiem zdobywali  
pobliskie górskie szczyty, by napawać
się pięknem okolic i inspirować się twórczo. 
Dzięki temu powstało wiele obrazów
z rozległą panoramą malowniczych Pienin.



O10 „Malarskie Niedziele” są skierowanedo Mieszkańców  z całej Gminy Lesznowola 
- do  dzieci, młodzieży i do osób dorosłych. 
W tym roku spotkania wypadały 15.07.18 
przy akompaniamencie zespołu piosenki 
biesiadnej MROKOWIACY; 29.07.18
przyprzy akompaniamencie p. Tomka Winiarskiego; 
19.08.18 przy śpiewie zepsołu śpiewaczego 
TĘCZA. Rodzice malujących dzieci mogli
np.np. rozłożyć sobie kocyki i urządzić w tym 
czasie mały piknik z przyniesionymi z domu 
koszyczkami ze smakołykami i miło spędzić 
niedzielne popołudnie. Mogli również sami 
stanąć przy sztalugach, słuchać muzyki oraz 
razem z wykonawcami zaśpiewać.

 Zarówno dorosłymi, jak i dziećmi, 
profesjonalnieprofesjonalnie zajęli się  instruktorzy –
plastycy, pomagając w tworzeniu
niepowtarzalnych, plenerowych dzieł
i dziełek sztuki.  GOK zapewnia materiały
plastyczne (farby wodne, pędzle, papier
i sztalugi) i dużo dobrej zabawy!
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 “Wiła wianki i rzucała je do falującej wody” - 
tak było w Mysiadle na Wiankach nad Stawem. 
Poza faktem, że woda nie falowała a wiciem 
wianków zajmowało się mnóstwo pań!
 
  23.06.2018 godz. 15.00 - Wianki w Mysiadle 
nad stawem - rodzinna impreza plenerowa. 
Pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Lesznowola Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik 
zapraszali: Radni, Sołtys i Rada Sołecka
Mysiadła,Mysiadła, GOK Lesznowola z Klubem Kobiet 
Panie Przodem (inicjatorkami pomysłu), OSP 
Zamienie i Klub Wędkarski Mysiadło.

 Podczas wydarzenia wystąpili: Tomasz Winiarski 
(prowadzenie i występ wokalny), dzieci
i młodzież ze Studio Piosenki pod kier.
prowadzącegoprowadzącego oraz Big Band Dla Frajdy pod 
kier. Tomasza Kłujszo z GOK Lesznowola.

  Podziwialiśmy także występ Iluzjonistyczny 
Arex Show oraz po zmroku magicznych Tancerzy 
Ognia. Gwiazdą wieczoru był znakomity, pełen 
energii i pasji  zespół Stonehenge z muzyczną, 
folkową podróżą dookoła świata, którą zagrali 
dla Państwa w szkockich strojach ludowych.

  Nie zabrakło też muzyki do tańca, wicia 
wianków i puszczania ich na wodę, ognisk,
samodzielnie pieczonych kiełbasek, straganów, 
warsztatów, zabaw i mnóstwa innych atrakcji!



O12  Wyjątkowi goście zapewnili mnóstwo
atrakcji! Nad bezpieczeństwem czuwał 
Urząd Marszałkowski, który zorganizował 
warsztaty na temat bezpieczeństwa
nana drodze. Dzieci mogły także spróbować 
swoich sił w sztuce samoobrony. Równie 
dużą frajdę sprawiły egzotyczne zwierzęta – 
gady i owady! Wielkie emocje wzbudziła
też wizyta mediów - odwiedziło nas Radio 
Niepokalanów – podczas której dzieci
aż rwały się do mikrofonu.
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 To były fantastyczne, intensywne trzy
tygodnie! Lato w tym roku dopisało zarówno 
pogodą jak i artystycznymi zajęciami
i kulturalną zabawą.

Maciej Jagodziński
instruktor GOK Lesznowola

 Tradycyjnie jeden dzień w tygodniu
poświęcony był na wycieczkę. W pierwszym 
tygodniu dzieci wraz z opiekunami wyruszyły 
do Muzeum Domków dla Lalek, które
znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki,
ww drugim tygodniu odwiedziły Warszawskie 
ZOO, zaś w trzecim poświęciły czas na warsztaty 
i zwiedzanie wystawy w Muzeum Azji
i Pacyfiku.



A14 Czy śliwki na sośnie? Za nami kolejny Wielki Przegląd Twórczości Uczestników Zajęć 
Cyklicznych w GOK Lesznowola.

 Raz w roku wszyscy uczestnicy zajęć 
cyklicznych we wszystkich placówkach
GminnegoGminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli mają 
okazję spotkać się razem i zaprezentować 
swoje umiejętności oraz talenty sceniczne
i manualne.  Wystąpiły znakomite Lesznowolskie 
zespoły - LOS  (Lesznowolska Orkiestra
Symfoniczna) pod kier. p. Arkadiusza Górki,
BIG BAND dla Frajdy pod kier. p. Tomasza
Kłujszo,Kłujszo, Zespół Piosenki Biesadnej MROKOWIACY, 
zespół śpiewaczy TĘCZA, oraz chóry - SEMPRE 
pod kierunkiem p. Olivi Kaczyńskiej i OKTAWA 
pod kier. p. Magdaleny Świderek. Na scenie
zaprezentwali się też uczestnicy zajęć
wokalnych p. Tomasza Winiarskiego, uczestnicy 
zajęć nauki gry na pianinie p. Andrzeja
Kakietka,Kakietka, p. Norberta Satory i p. Olivii
Kaczyńskiej oraz uczestnicy zajęć nauki gry
na gitarze p. Aleksandra Kabaciśnkiego. 
Tym razem wystawa odbyła się w innym
terminie - przez całe lato w Galerii OKNO
w siedziebie Gminnego Ośrodka Kultury
ww Lesznowoli w Starej Iwicznej, można było 
podziwiać wyjątkowe prace dzieci i dorosłych. 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w roku
kulturalnym z GOK a może to właśnie Państwo 
zaprezentują swój talent na naszej scenie
w przyszłym roku! 

  Całe wydarzenie dostępne jest do obejrzenia 
na naszym kanale YouTube.

Z artystycznym pozdrowieniem
Jolanta Walentyna Sobolewska
- Dyrektor GOK Lesznowola
wraz z Pracownikami
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M16 Przy okazji półkolonii letnich w GOK Lesznowola, miałem okazję chwilę
porozmawiać z jedną z opiekunek -
p. Karoliną Kieś, która opowiedziała czym 
zajmuje się w GOK Lesznowola
i co ją inspiruje.

Jaka jest twoja rola na półkoloniach?

  Jest to przede wszystkim opieka nad 
dziećmi oraz prowadzenie zajęć
plastycznych, na których mogą poznać 
różne techniki plastyczne. Przy okazji
zachęcam podopiecznych do udziału
w zajęciach cyklicznych prowadzonych
ww ciągu roku kulturalnego. Chętnie też gram 
z dziećmi w planszówki i prowadzę różne 
zabawy integracyjne.

Jakie zajęcia prowadzisz w ciągu roku?

 Rysunek, projektowanie mody, plastusie, 
sztuka z odzysku oraz nowe zajęcia - zakątek 
artysty. Na każdych zajęciach staram
sięsię rozwijać kreatywność i zainteresowania 
podopiecznych, dzięki temu zajęcia
są bardzo różnorodne – rysujemy zarówno 
martwą naturę jak i  komiks czy abstrakcję. 
Często bierzemy udział w konkursach
organizowanych przez różne instytucje
nana skalę ogólnokrajową. Na projektowaniu 
mody uczestnicy zapoznają
się z twórczością znanych projektantów 
mody i maja okazję odzwierciedlić swoje 

pomysły dotyczące np. kreacji wieczorowych. 
Tworzymy też biżuterię oraz szyjemy. Przy okazji 
uczymy się rysowania sylwetki człowieka
z odpowiednimi proporcjami. Projektujemy 
wzory, które możemy później nanieść na tkaniny. 
A z materiałów które nam pozostały chętnie
korzystamy podczas zajęć sztuki z odzysku,
nana których tworzymy piękne prace z pozornie 
nieprzydatnych rzeczy. Są to m.in. ozdobne
pudełka i wazony, kule śnieżne w słoikach,
lalki z łyżek drewnianych i zabawki dla zwierząt 
ze skarpetek. Utworzyłam też nowe zajęcia – 
zakątek artysty, które łączą umiejętności
praktycznepraktyczne znane z innych moich zajęć z wiedzą 
teoretyczną na temat sztuki i znanych artystów.

Rozumiem, że udaje Ci się wykorzystać
wiedzę teoretyczną z praktyką, gdzie nabyłaś
te umiejętności? 

  Na studiach o kierunku edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk plastycznych. Miałam styczność 
z wieloma dziedzinami sztuki jak chociażby
fotografia, rzeźba, projektowanie graficzne, film 
oraz oczywiście malarstwo i rysunek. Zajęcia
dotyczyły również innych tematów, takich
jak psychologia, historia sztuki, antropologia
kultury, czy arteterapia.kultury, czy arteterapia.

Arteterapia – proszę rozwiń zagadnienie.

 W dużym skrócie to po prostu leczenie przez 
sztukę. Dzięki tej dziedzinie miałam okazję
dowiedzieć się jak ważna jest sztuka  w życiu 
człowieka. Działalność plastyczna dobrze 
wpływa na pozytywny nastrój i w efekcie
nana poprawę samopoczucia. Dodatkowo
satysfakcja z wykonania czegoś twórczego
koi nerwy i pomaga redukować stres.

Jak rozpoczęłaś swoją przygodę z GOK 
Lesznowola?

 Zaczęłam od praktyk studenckich
na Malarskich Niedzielach prowadzonych
przezprzez p. Jana Drewicza. Pomagałam dorosłym
i dzieciom przy tworzeniu obrazów - w ten 
sposób  nabywałam doświadczenie.
W międzyczasie pracowałam na imprezach
i wydarzeniach plenerowych, na których między 
innymi malowałam dzieciom buźki.
PoPo ukończeniu studiów, dostałam propozycję 
prowadzenia własnych zajęć, co przerodziło
się w stałą współpracę. Obecnie pracuje 
głównie w filii Nowa Iwiczna, ale zajęcia
prowadzę też w innych świetlicach. Uczestniczę 
również w malarskich plenerach i wydarzeniach
weekendowych.
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Rozumiem, że łączysz swoje pasje i zaintereso-
wania z pracą zawodową?

Oczywiście! Nie widzę dla siebie innego
scenariusza. Praca daje mi możliwość rozwoju
artystycznego. Prowadząc zajęcia jestem
na bieżąco z tematami plastycznymi, robię
różnego rodzaju dekoracje na wydarzenia
oraz chodzę na wernisaże organizowane przez 
GOK. Pracując w takim miejscu często
rozmawiam z ludźmi o sztuce i mam z nią dużo 
do czynienia. Poza tym w wolnych chwilach
po prostu tworzę.

Twoje inspiracje?

PrzedePrzede wszystkim otaczający nas świat, który 
nadal kryje przed nami wiele tajemnic. Kocham 
zwierzęta i przyrodę, które dają mi mnóstwo
inspiracjiinspiracji do tworzenia. Interesuje mnie również 
świat na pograniczu baśni, jak również odważne 
kolory i ciekawe wzory. Bardzo cenię sobie 
twórczość takich artystów jak: Marc Chagall, 
Gustav Klimt i Frida Kahlo. Podziwiam klimat
ukazany na ich pracach. Inspiruje mnie również 
moda i makijaż, którego sztukę rozwinęłam
nana studiach podyplomowych, związanych
z wizażem i stylizacją. Ostatnio tworzę face 
charty, czyli projekty makijażu. Podczas
tworzenia lubię słuchać dobrej muzyki.
SwojeSwoje inspiracje muzyczne miałam przyjemność 
wykorzystać śpiewając w chórze – AURATUM 
działającym pod skrzydłami GOK. Muzyka mnie 
uskrzydla i napędza do działań artystycznych.

Dziękuję za rozmowę. Pani Karolina prowadzi
zajęcia w placówkach GOK Lesznowola.

Maciej Jagodziński,
GOK LesznowolaGOK Lesznowola
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