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BEZPŁATNY BIULETYN KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LESZNOWOLI

KULTURA I SZTUKA NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA
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G2 Koncerty Noworoczne to stały punktkulturalny na terenie gminy Lesznowola, 
podczas których od lat gościmy wybitnych 
artystów oraz liczne grono słuchaczy.

  W niedzielę 6 stycznia 2019r. miał miejsce 
niezwykły koncert, na którym wystąpił 
charyzmatyczny Mieczysław Szcześniak.
OrganizatoramiOrganizatorami wieczoru był Gminny 
Ośrodek Kultury w Lesznowoli oraz proboszcz 
parafii w Starej Iwicznej, całe wydarzenie 
pod patronatem Wójta i Samorządu Gminy 
Lesznowola.

 Mietek Szcześniak zaczął śpiewać jako
sześciolatek. W 1985 roku pojawił się
ww konkursie Debiutów na Festiwalu Polskiej 
Piosenki w Opolu, gdzie otrzymał nagrodę 
główną. Współpracował z wieloma
wybitnymi artystami z Polski i z zagranicy.
EksperymentowałEksperymentował z muzyką soul, blues, jazz, 
pop. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć 
kilka tradycyjnych kolęd oraz najbardziej 
znane utwory Mietka jak „O niebo lepiej”, 
„Spoza nas” czy „Twoja miłość”.

 Koncert noworoczny na stałe wpisał się
w kalendarium wydarzeń gminy Lesznowola w kalendarium wydarzeń gminy Lesznowola 
i parafii w Starej Iwicznej. Kolędowy wieczór 
to wydarzenie, podczas którego od lat 
gościmy wybitnych artystów oraz liczne 
grono słuchaczy.

Anna Piekutowska,
GOK Lesznowola
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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   Mietek Szcześniak - koncert noworoczny 2019

3   Drodzy Czytelnicy

4   Alexander Martinez. Lesznowolski Dzień Kobiet

5   Katarzyna Mrzygłód-Czyż - wystawa malarstwa

6   Kinga Łon - wystawa ubiorów i obrazów

7   Kostiumowy Bal Karnawałowy UTW;

      Bal Seniora Zgorzała

8   Makarony - pokaz kulinarny i warsztaty

   Ewy Szczęsnej

9   Warsztaty sushi połączone z degustacją

10  Dziecięcy Koncert Noworoczny

11   XX Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej

   i Młodzieżowej

1212  Big Band dla FRAJDY - koncert Jubileuszowy

13  Gniewomir Tomczyk Project - koncert jazzowy

14  Filharmonia Narodowa - koncerty dla dzieci

15  SUPERMENKA - Monodram Jowity Budnik

16  Warsztaty w GOK. Malarstwo Wstążkowe

18  Zima z GOK. Półkolonie 2019

19  Zrób Sobie Tęczę - zbuduj spektroskop

      warsztaty

20  “Odnalazłam się w przekazywaniu swojej

   fascynacji innym” Wywiad z Ulą Kuligowską

21  Kluby w GOK

22  Perły Kultury

23  Jadwiga Suwała. Pożegnanie.

 Pierwszy kwartał kolejnego roku powoli
dobiega końca. Za nami wiele noworocznych 
wydarzeń, wspaniałych koncertów,
integracyjnych spotkań i karnawałowych 
balów. Pozostało po nich mnóstwo pięknych 
wspomnień, którymi dzielimy się z Państwem
ww artykułach bieżącego 29 numeru „Puzderka 
Kulturalnego”.
 Niebawem pierwsze powiewy wiosny
zachęcą do pobudzających refleksji nad tym, 
cóż można by jeszcze zrobić, aby ubarwić 
codzienność.

  Mamy dla Państwa, prócz dotychczasowych 
działań, nowe propozycje spędzania wolnego 
czasu. W sposób twórczy, kreatywny,
wielopokoleniowy. Mam na myśli cykl
warsztatów rodzinnych, różniących się od zajęć 
cyklicznych tym, iż organizowane
są jednorazowo, bądź w krótkich cyklach,
iście tematycznych.iście tematycznych.

 Jako, że zbliżają się Święta Wielkanocne,
pomyśleliśmy i o tym, by zaproponować
Państwu warsztaty malarskie, palmowe oraz
ceramiczne. Owoce własnoręcznie wykonanej 
pracy twórczej będą zdobić domy i cieszyć 
oczy w ten uroczysty czas.

  Najserdeczniej zachęcam do śledzenia
informacji na stronie internetowej GOK 
Lesznowola oraz do polubienia fanpage
i korzystania z Newslettera GOK. Wszystkie
te proste narzędzia informacyjne pozwolą
być zawsze na bieżąco, w łatwy sposób
przybliżając szukane informacje.

  Nieustająco zapraszam do czynnego
przebywania w fascynujących przestrzeniach 
życia kulturalnego i artystycznego.

Z artystycznym pozdrowieniem
Jolanta Walentyna Sobolewska

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



K Lesznowolski Dzień Kobiet to wyjątkowe, muzyczne wydarzenie. Tym razem przekrój 
wielu gatunków i stylów muzycznych 
przygotował Alexander Martinez!

  W sobotę, 2 marca br. odbył się Koncert 
Alexandra Martineza, który wystąpił z okazji 
Lesznowolskiego Dnia Kobiet. Na muzyczny 
wieczór do sali sportowej SP w Łazach przy 
ul. Słojewskiego zaprosili Wójt i Samorząd 
Gminy Lesznowola oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Lesznowoli.

  Tradycją już stało się to, że uroczystość 
pięknie otworzyli panowie radni. Pan Łukasz 
Grochala - Zastępca Przewodniczącej Rady 
Gminy Lesznowola oraz pan Konrad 
Borowski złożyli wszystkim paniom
najserdeczniejsze życzenia, po czym
zaprosilizaprosili na scenę znakomitego piosenkarza 
Alexandra Martineza.

 Wokalista od razu porwał swym pięknym 
głosem oraz niezwykłą osobowością
sceniczną licznie przybyłą publiczność. 
Zaprosił także do tańca niektóre z lesznowolskich 
Pań! Podczas koncertu wysłuchaliśmy
największych,największych, światowych przebojów 
różnych gatunków muzycznych.

 Za wspaniały koncert podziękowali
Artyście p. Iwona Pajewska-Iszczyńska - Vice 
Wójt Gminy Lesznowola, p. Jolanta Walentyna 
Sobolewska - Dyrektor GOK Lesznowola oraz 
p. radny Konrad Borowski. Wszystkim
przybyłymprzybyłym paniom strażacy rozdawali
symboliczne, wiosenne kwiaty.

 Za ten uroczy wieczór serdecznie
dziękujemy znakomitemu Artyście
oraz naszej wspaniałej, lesznowolskiej
publiczności!
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 Magiczny świat pełen ciepła, dobroci
i miłości - takie właśnie jest malarstwo 
Katarzyny Mrzygłód-Czyż.

 W niedzielę 13 stycznia 2019 r. w świetlicy 
GOK Lesznowola w Mysiadle przy ulicy 
Topolowej 2 odbył się wernisaż Wystawy
MalarstwaMalarstwa Katarzyny Mrzygłód-Czyż.
Na wystawie zaprezentowano 38 prac
artystki.

 Katarzyna Mrzygłód-Czyż ukończyła
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
ww Warszawie. Przez trzydzieści lat zatrudnio-
na była w pracowni graficznej TVP, aż do jej 
likwidacji w 2012 roku. Wykonywała plansze, 
ilustracje oraz elementy graficzne
i scenograficzne. Po odejściu z TVP
przeprowadziła się wraz z mężem
do podwarszawskiej Nowej Iwicznej. Domek 
z ogródkiem były zawsze ich marzeniem. 
Oczywiście nie zabrakło w nim ukochanych
zwierząt – kota i psa. Pani Katarzyna
powróciła do malowania i rysowania.
Utrwala na płótnach i papierze ten swój 
magiczny świat. Świat pełen ciepła,
dobrocidobroci i miłości. Prace Pani Katarzyny
przywodzą na myśl piosenkę Magdaleny 
Czapińskiej i Janusza Strobla „W moim
magicznym domu”. Wydaje się, że sławna 
bossa nova snuje się i unosi nad tymi
„cudeńkami” zgromadzonymi w Galerii 
„Pasaż”.

GOK LesznowolaGOK Lesznowola



E Czy współczesne życie nie przypomina cyrku? Czyż wszechobecny pęd nie bywa 
komiczny? Kim jesteśmy w naszym życiu? 
Na te pytania odpowiada autorka poprzez 
swoje prace.

  W niedzielę 20.01.2019 r. w Galerii Wystaw 
Artystycznych OKNO w siedzibie GOK 
Lesznowola odbył się Wernisaż prac
artystycznych autorstwa Kingi Łon. Na wyst-
awie zaprezentowano ubiory i obrazy
inspirowane cyrkiem i teatrem ulicznym.
Kolekcja nosi tytuł „Cyrk nasz powszedni”. 
Tytuł wystawy jest bardzo przewrotny.
Przywodzi on na myśl „chleb nasz powszed-
ni”, czyli życie w ciągłym pośpiechu,
wypełnione ciężką pracą, codziennymi 
troskami o najbliższych. Ale czy nasze życie 
nie przypomina cyrku? Życie jako widowisko, 
w którym my jesteśmy aktorami. Tu radość 
przeplata się ze smutkiem. Jak aktorzy
cyrkowi pokonujemy przeszkody,
balansujemybalansujemy na krawędzi jak linoskoczek, 
udajemy kogoś, kim nie jesteśmy.

 Wystawa jest bardzo ciekawie 
zaaranżowana. Stroje i obrazy doskonale
się uzupełniają, tworząc niepowtarzalny 
klimat. Miłym akcentem podczas wernisażu 
był występ kataryniarza p. Tadeusza
Barankiewicza.Barankiewicza. Przybyli na wernisaż goście 
mieli okazje, aby porozmawiać z autorką
i pogratulować jej wspaniałych prac.

Jan Drewicz,
GOK Lesznowola
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S „Gdzie się podziały tamte prywatki
niezapomniane?” pytają na balach
karnawałowych studenci uniwersytetów 
trzeciego wieku, a my tu w Lesznowolskim UTW 
odpowiadamy, że u nas! 

 Tradycją stało się, że w okresie karnawału
organizujemyorganizujemy bal przebierańców, w czasie 
którego znakomicie się bawimy, a na parkiecie 
niczym na weselu wszyscy daja się porwać 
muzyce. Tak tez było 26 stycznia kiedy
to w świetlicy GOK Lesznowola w Łazach odbyła
się impreza, której gospodynią była Alicja
zz Krainy Czarów. Na dobry początek, dla 
rozgrzania zgromadzonych zagrał zespół 
Mrokowiacy. Energia i poczucie humoru nigdy 
nie opuszcza tych artystów więc natychmiast 
udzieliła się wszystkim zebranym.

Po części artystycznej nastał czas prawdziwych
szaleństwszaleństw na parkiecie. Najnowsze przeboje, 
przedwojenne tanga i warszawskie szlagiery
nie pozwalały usiedzieć w miejscu. Tańczyli 
wszyscy, nawet radni, którzy skorzystali
z zaproszenia i świetnie się z nami bawili. Niestety 
jest wiele prawdy w tekście pięknej piosenki
śpiewanejśpiewanej przez Annę Jantar “Nic nie może 
przecież wiecznie trwać” - więc i my
musieliśmy się rozstać obiecując sobie,
że jeszcze w karnawale uda nam
się spotkać by spędzić radośnie czas.

Joanna Zielińska,
GOK Lesznowola

 Mnóstwo dobrej zabawy i wzruszeń -
to właśnie Bal Seniora w Zgorzale!

 Bal Seniora odbył się 16.02.2019r. o godz. 17:00 
w Świetlicy Integracyjnej w Zgorzale.
WydarzenieWydarzenie tradycyjnie jest organizowane przez 
Panią sołtys Mariannę Rybarczyk i Radę 
Sołecką, a ma na celu integrację seniorów 
naszej miejscowości i jest wspaniałą okazją
do wspólnego spędzenia wieczoru w miłym
towarzystwie i przy dobrej muzyce połączonej
z tańcami.

  Na zaproszenie organizatorów przybyli 
również: wójt Gminy Lesznowola - p. Maria 
Jolanta Batycka–Wąsik, skarbnik Gminy 
Lesznowola p. Elżbieta Obłuska oraz Radny 
Gminy Lesznowola: p. Grzegorz Gonsowski.
 Po przywitaniu i rozpoczęciu części oficjalnej 
przez Panią Sołtys i Pana Radnego, głos
zabrałazabrała również Pani Wójt składając życzenia  
seniorom. Najstarsi seniorzy na balu to Państwo 
Janina i Edward Jemiołkowscy, którzy obchodzili  
69 rocznicę pożycia małżeńskiego! Z tej okazji 
zostali obdarowani kwiatami i życzeniami. 
Kwiaty utrzymali również Państwo Barbara
i Zbigniew Grzymek oraz Feliksa Osińska.

  Spędziliśmy czas przy suto zastawionych 
stołach i smacznym jedzeniu, które po raz
kolejny przygotował p.Łukasz  Paprocki. Całość  
imprezy świetna dopełniła muzyka, za którą
odpowiadał DJ Rafał, który niczym wodzirej
inicjowałinicjował wspólną tańce i porywał  do zabaw  
np. „Pociąg” czy „Kółeczko”. Łącznie bawiło się 
kilkadziesiąt osób, zabawa trwała  prawie
do białego rana!

Marianna Rybarczyk,
sołtys Zgorzały,

Marianna Zientała,
mieszkanka Zgorzałymieszkanka Zgorzały
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Z8 Pod koniec stycznia mieliśmy ogromną przyjemność gościć Panią Ewę Szczęsną, 
uczestniczkę znanego i lubianego progra-
mu kulinarnego.

 Pani Ewa na co dzień mieszka
w słonecznej Italii, dlatego w programie
zyskała przydomek "włoska mamma".
Nazwano ją też "królową makaronów",
bo makarony robi wyśmienite! 

 Korzystając z pobytu p. Ewy w Polsce
zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne
z jej udziałem. Ale się działo! Przyszło wielu 
amatorów włoskiej kuchni, tych małych
i tych trochę starszych. W ruch poszły mąki
ii wałki. Wszyscy zgodnie ugniatali, kroili, 
uczyli się nowych technik robienia
makaronu. Uczyliśmy się też robić sosy
do makaronów. Poznaliśmy też ciekawą
historię pochodzenia nazw wyrabianych 
makaronów.
  
  Na warsztaty przyszły całe rodziny. Mamy
z radością patrzyły na zaangażowanie 
dzieci i mężów, bo trzeba przyznać,
że to właśnie panowie z pomocą dzieci, 
przejęli stery w naszej kuchni. 

 Dania przygotowane przez nas
smakowałysmakowały wybornie, ale największą moją 
radością tego spotkania była integracja. 
Ludzie ze sobą rozmawiali, wymieniali
się numerami  telefonów, dzieci
się poznawały, często nie wiedząc,
że są sąsiadami, a smartfony służyły 
wyłącznie do robienia dokumentacji
fotograficznej. fotograficznej. 

 Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom, 
mam nadzieję, że jeszcze kiedyś razem
pogotujemy! Bardzo dziękuję Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Lesznowoli, bo bez tej 
pomocy warsztaty nie mogłyby się odbyć. 
Dziękuję również OSP Mroków za użyczenie 
Sali oraz firmie Kamis za zestawy przypraw
i udostępnienie naczyń i kuchenek.i udostępnienie naczyń i kuchenek.

Anna Lasek,
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy 
Lesznowola,
Sołtys Stefanowa

Autorka zdjęć: p. Aleksandra Śmietanka



N9

 Specjalnie dla miłośników kuchni 
japońskiej oraz tych, którzy chcieli poznać 
nowe smaki przygotowaliśmy warsztaty 
sushi.
 
 Sushi to najbardziej rozpoznawalna
potrawapotrawa japońska złożona z gotowanego 
ryżu zaprawionego octem ryżowym oraz 
różnych dodatków w postaci owoców 
morza, wodorostów nori, kawałków ryb, 
warzyw, grzybów. 

  Spotkanie połączone było z ćwiczeniami 
praktycznymi, które pozwoliły uczestnikom 
na samodzielne wykonanie
zaprezentowanych rodzajów sushi,
a po zakończonych ćwiczeniach można 
było poczuć się jak w restauracji
i degustować przygotowane potrawy.

  Warsztaty miały miejsce 16 lutego,
w siedziebie GOK Lesznowola w Starej 
Iwicznej, a poprowadzili je kucharze
z restauracji Sushi and Kimchi.

Aneta Zielińska,
GOK Lesznowola



O10 Koncert dla dzieci od dzieci - uczestnicy zajęć nauki gry na instrumentach
klawiszowych zaprezentowali swoje
umiejętności na wyjątkowym występie.

  W sobotę 26 stycznia 2019r. w Filii GOK 
Lesznowola w Nowej Iwicznej odbył się 
Dziecięcy Koncert Noworoczny. Był to event 
uczestników zajęć cyklicznych nauki gry
na instrumentach klawiszowych
organizowanych przez Gminny Ośrodek
KulturyKultury w Lesznowoli, na którym dzieci mogły 
pochwalić się owocem swojej pracy.

 Uczestników koncertu przywitała uroczyście 
Dyrektor GOK p. Jolanta Walentyna 
Sobolewska, a rolę konferansjera pełnił  
Rafał Gaja. Dzieci zagrały na pianinie
przepiękneprzepiękne kolędy i pastorałki przygotowane 
pod kierunkiem swoich instruktorów
p. Andrzeja Kakietka i p. Norberta Satory.

 W pierwszej kolejności wystąpili uczniowie 
p. Norberta Satory: Zofia Ukleja, Liliana
Łobodzińska, Mieszko Łobodziński, Natalia 
Frołow, Wiktor Frołow i Krzysztof Jaszczura.
    
 W drugiej części koncertu zaprezentowali 
się uczniowie p. Andrzeja Kakietka: Antoni 
Lizak, Krysia Lizak, Zofia Ślendakowska, 
Łukasz Płochocki, Rafał Gaja, Emilia 
Czarnowska, Korneliusz Bliźniuk, Patrycja
Bielawska i najmłodsza uczestniczka
Weronika Florek. Weronika Florek. 

 Licznie zgromadzona publiczność gorąco 
nagradzała młodych muzyków brawami.
Przybyli rodzice byli bardzo dumni ze swoich 
młodych muzyków i  z niecierpliwością
oczekują kolejnego tak pięknego koncertu.

  Na zakończenie były kwiaty i podziękowania 
dla naszych wspaniałych instruktorów,
a każdy artysta otrzymał dyplom pamiątkowy 
i upominki.

Katarzyna Ślendakowska,
GOK Lesznowola
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 Coroczny, w tym roku jubileuszowy konkurs
dla młodych talentów na terenie gminy Lesznowola.

 XX Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej odbył się w dniu 18 lutego 2019 roku. 
W tym roku w finale wzięło udział 43 uczniów
ww trzech kategoriach wiekowych. Koordynatorem 
konkursu była Anna Piekutowska. Jury w składzie: 
Edyta Ciechomska oraz Agata Duś przyznało
następujące nagrody:

-- kategoria: przedszkola i klasy 0
1. Miejsce Antoni Soboń Gminne Przedszkole
w Mysiadle
2. miejsce Gabriela Niedobit Przedszkole NUTKA2. miejsce Gabriela Niedobit Przedszkole NUTKA
w Nowej Iwicznej
3. miejsce Kalina Kalicka Muzyczna Przedszkolandia
wyróżnienia: Julia Boczek Przedszkole NUTKA
w Starej Iwicznej oraz Zuzanna Kiszkiel
Przedszkole NUTKA w Nowej Iwicznej

-- kategoria: klasy 1-3 SP
1. miejsce Zuzanna Zdral SP w Mrokowie1. miejsce Zuzanna Zdral SP w Mrokowie
2. miejsce Joanna Garbarska SP w Łazach
3. miejsce Karolina Bogusławska SP w Mrokowie
wyróżnienie: Anna Marcisz ZSP w Lesznowoli

-- kategoria: klasy 4-6 SP
1. miejsce David Santiago-Rybczyński ZSP
w Lesznowoli
2. miejsce Ignacy Gajda Akademia Dziecka2. miejsce Ignacy Gajda Akademia Dziecka
3. miejsce Patrycja Lelewska SP w Mysiadle
wyróżnienie: Krystyna Syguła SP w Łazach

 Serdecznie gratulujemy dobrego przygotowania
i wysokiego poziomu wykonania!

Jolanta Walentyna Sobolewska,
Dyrektor GOK Lesznowola
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 Melodyjny, spokojnie sączący się jazz wśród 
neo-soulowego wokalu i mocnych,
elektronicznych beatów - wyjątkowy wieczór
w GOK Lesznowola.

 We wtorek 26.02.2019 r. w siedzibie GOK 
Lesznowola w Starej Iwicznej, ul Nowa 6, odbył 
się znakomity koncert jazzowy: Gniewomir
TomczykTomczyk Project. Zespół zagrał w składzie:
Gniewomir Tomczyk – drums / samples, MIN t – 
vocal / rap / synth bass, Maciej Kądziela – sax, 
Zdzisław Kalinowski – keys.

 Wśród publiczności nie zabrakło p. Elżbiety 
Obłuskiej - Skarbnika Gminy Lesznowola oraz
p.p. Barłomieja Soszyńskiego - Radnego Gminy 
Lesznowola, a także p. Grzegorza Tylca - Redaktora 
"Kuriera Południowego" czy p. Agnieszki Adamus 
z Działu Promocji Gminy Lesznowola. Gości
i artystów powitała p. Jolanta Walentyna 
Sobolewska - Dyrektor GOK Lesznowola.

  Zespół, elektryzując publiczność, wykonał 
między innymi utwory zawarte na debiutanckiej 
płycie Gniewomira pt. "Event Horizon" oraz nowe 
kompozycje, które znajdą się na trzeciej,
powstającej płycie pt. "Pieces of My Journey".

 Po wysmakowanej uczcie pełnej wspaniałych 
dźwięków można było nabyć płyty
ii porozmawiać z młodymi artystami. To był
cudowny wieczór! Dziękujemy!

GOK Lesznowola
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 Opowieść o kilku latach życia współczesnej 
Polki. Kobiety wykształconej, inteligentnej,
błyskotliwej i pracowitej. Matki, żony, córki,
pracownika, pracodawcy, kobiety szczęśliwej
i nieszczęśliwej, zakochanej i samotnej,
spełnionej i zdesperowanej. 

 Półtorej godziny na pokazanie takiego
bogactwabogactwa doświadczeń, to bardzo mało. 
Chyba, że na scenie widzimy znakomitą aktorkę 
Jowitę Budnik, znaną z „Placu Zbawiciela”, 
„Nikifora”, „Jezioraka”, „Papuszy”,  „Na dobre
i na złe” oraz „M jak miłość”, nagradzaną
za główne role Złotymi Lwami i Orłem – Polską 
Nagrodą Filmową.
  W „Supermence” jak w życiu, dramat miesza 
się z komedią, ironia z życzliwością, filozofia
z banałem, a śmiech następuje po łzach
i wściekłości. „Supermenka”, to opowieść 
inteligentna więc podobnie jak w życiu
inteligentnego człowieka, nie ma w niej czasu
nana nudę.  W opowiadanej przez Jowitę Budnik 
historii pojawia się galeria groteskowych, choć
z życia wziętych postaci. Desperackie próby
bohaterki, aby poradzić sobie na niebezpiecznych 
zakrętach życia, wzbudzają z jednej strony wielki 
podziw, a z drugiej wywołuje salwy śmiechu.

 Możemy obserwować Jowitę Budnik
w przejmujących monologach, finezyjnych,
zabawnych dialogach, próbie tańca erotyczne-
go, w czasie przetykania kolanka pod zlewem
i w niezwykle bogatym repertuarze wokalnym. 
Tytułowa Supermenka, bierze na swoje barki 
ciężary, którym nie sposób podołać. Potrafi 
jednak krytycznie podejść do swoich relacji
z dziećmi, matką, ukochaną pracą oraz 
mężczyznami. Uczy się na swoich własnych, 
często bolesnych, błędach. I znajduje
rozwiązanie!rozwiązanie!
źródło: teatrkamienica.pl

Twórcy:
Scenografia: Krzysztof Kelm
Kostiumy: Grażyna Gudejko
Autor: Dorota Macieja
Reżyseria: Jerzy Gudejko

  Na spektakl GOK Lesznowola zaprosił 
11.01.2019r. o godz. 19.00 w siedzibie GOK 
Lesznowola, ul. Nowa 6.
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 Na prośbę uczestników, co nas bardzo cieszy, 
odbędzie się kontynuacja, więc już teraz 
zapraszamy do zapisywania się na kolejne 
“wstążkowe” warsztaty. “Wiosna w malarstwie 
wstążkowym” – w marcu, w kwietniu zaś
wielkanocnie. Czy będą i następne, zależy już 
tylko od Państwa! 
  Więcej informacji na naszej stronie
www.gok-lesznowola.pl.

Jolanta Walentyna Sobolewska,
Dyrektor GOK Lesznowola
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 W jaki sposób zbudować własną tęczę! 
Tego dowiedzieliśmy się na wyjątkowych 
warsztatach!

 Warsztaty dla dzieci - Zrób sobie tęczę - 
zbuduj spektroskop, odbyły się 23.02.2019 r.
w siedzibie GOK Lesznowola w Starej 
Iwicznej, ul. Nowa 6

  Uczestnicy pod kierunkiem członka klubu 
astronomicznego poznały zasadę działania 
spektroskopu i z prostych materiałów
plastycznych, recyklingowych
i montażowych wykonali modele
spektroskopów i przez nie obserwowali różne 
rodzaje światła.

WarsztatyWarsztaty to doskonała okazja do nauki
poprzez świetną zabawę. Każdy miłośnik 
technicznych rozwiązań i naukowego 
podejścia do rzeczy znalazł na warsztatach 
to czego szukał.

 Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli
organizuje w ciągu roku kulturalnego 
również wiele innych warsztatów, które
rozwijają wyobraźnię i pobudzają
kreatywność. Informacje na naszej stronie 
www.gok-lesznowola.pl.

Maciej Jagodziński,Maciej Jagodziński,
GOK Lesznowola
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 Klub Mam - Mama ma wychodne powstał
z myślą o wymianie doświadczeń wśród
wszystkich mam. Spotkania mają luźny
charakter, panuje miła i sympatyczna
atmosfera. Chwila relaksu dla każdej mamy,
odpoczynekodpoczynek od codziennych obowiązków przy 
kawie i pogaduszkach.

 Serdecznie zapraszamy na spotkania
w 2 i 4 wtorki miesiąca w godz. 17.00 - 19.00
do filii GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej przy
ul. Zimowej 25 c. Na spotkania wstęp wolny, 
uczestnictwo jest nieodpłatne.

Koordynator Klubu MamKoordynator Klubu Mam
p. Katarzyna Ślendakowska
tel. 22 703 36 84

 Głównym zadaniem Klubu Seniora jest
integracja osób starszych, organizacja
wolnego czasu a przede wszystkim pomoc
w przełamywaniu trudności, jakie ze sobą niesie 
wchodzenie w coraz dojrzalsze etapy życia. 

 Oferujemy pomoc w zorganizowaniu
spotkańspotkań integracyjnych, wieczorków
tanecznych, wycieczek, wyjazdów do kina, 
teatru itp. Zapraszamy także na interesujące 
wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Kluby Seniora działają w następujących
miejscach:

Filia GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej,
przy ul. Zimowej 25 c, tel. 22 703 36 84przy ul. Zimowej 25 c, tel. 22 703 36 84
koordynatorzy:
Krystyna Mastalerczuk,
Katarzyna Ślendakowska - opiekun filii

Spotkania odbywają się w 1 i 3 wtorek
miesiąca w godz. 17.00 - 20.00

Filia GOK Lesznowola w Magdalence (CIS), Filia GOK Lesznowola w Magdalence (CIS), 
przy ul. Lipowej 28, tel. 509 310 659
koordynatorzy:
Alicja Skowrońska-Marczuk - opiekun filii
Teresa Piotowska - sołtys Magdalenki

Spotkania odbywają się w środy
w godz. 17.00 - 20.00

Świetlica Klubu Seniora w Mysiadle,Świetlica Klubu Seniora w Mysiadle,
przy ul. Osiedlowej 2, tel. 601 206 973
koordynator:
Bożena Obłucka - sołtys Mysiadła

Spotkania odbywają się w środy
w godz. 17.00 - 20.00

  Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów 
do wspólnego spędzania czasu w miłym
towarzystwie i pełnej szacunku atmosferze!
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 W dniu 28.02.2019 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tarczynie odbyła się uroczysta 
Gala IV edycji corocznego Konkursu "Perły 
Mazowsza". Perły Mazowsza zostały 
przyznane!

 Wśród laureatów z gminy Lesznowola -
Big Band Dla Frajdy pod kierunkiem
TomaszaTomasza Kłujszo działający pod skrzydłami 
GOK  Lesznowola i świętujący niedawno
Jubileusz 6-lecia swojego istnienia został 
Perłą Kultury.

 Perłę Sportu otrzymała trener MUKS 
KRÓTKA p. Michalina Tokarska, która
otrzymała też ważny tytuł Perły wsród Pereł.

  Firma ANDCOM otrzymała Perłę
Przedsiębiorczości.

 Serdecznie gratulujemy wszystkim
zwycięzcom tak zaszczytnego wyróżnienia!

  Statuetki wręczali burmistrzowie i wójtowie 
gmin. Naszym nagrodzonym przedstawicielom 
gratulowała p. Iwona Pajewska-Iszczyńska - 
Vice Wójt Gminy Lesznowola.

 Przypomnijmy, iż nagradzano nomi-
nowanych ze wszystkich gmin Powiatu
Piaseczyńskiego w kategoriach: kultura, 
przedsiębiorczość oraz turystyka i sport.
O werdykcie decydowało głosowanie.

 Dziękujemy też Chórowi Gospeltrain
podpod kier. p. Aleksandry Puacz-Markowskiej 
za wspaniały występ artystyczny podczas 
uroczystości. Chór, jak i Big Band Dla Frajdy 
działają pod skrzydłami GOK Lesznowola,
z czego jesteśmy bardzo dumni.

Nominowani z gminy Lesznowola do Pereł 
Mazowsza:

PERŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- Hotel Książę Poniatowski z Łaz 
- Szkoła Podstawowa w Mrokowie 
- Andcom Sp. zo.o. - zwycięzca konkursu

PERŁA KULTURY

- Wielki Przegląd Twórczości Uczestników- Wielki Przegląd Twórczości Uczestników
 Zajęć Cyklicznych GOK Lesznowola
 pt. "Gruszki na wierzbie"
- Big Band dla Frajdy - zwycięzca konkursu
- Lesznowolska Orkiestra Symfoniczna  

PERŁA SPORTU

- Michalina Tokarska - zwycięzca konkursu
- Michał Zieliński- Michał Zieliński
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
 o Puchar Wójta Gminy Lesznowola GRAND  
 PRIX POLSKI GD DANCE SHOW



A23

 Zespół Tęcza z rodzinami i przyjaciółmi 
pożegnał  dniu  23 lutego 2019 r, naszą 
Drogą Koleżankę, wieloletnią członkinie
naszej tęczowej  społeczności – Jadwigę 
Suwałę.

 Tak bardzo zasmuciło nas Jej odejście.
OstatnioOstatnio choroba nie pozwoliła uczestniczyć 
Jadzi w naszych cotygodniowych
spotkaniach, ale kiedy była potrzeba 
pomocy innym, zawsze mogliśmy liczyć
na Jej udział w słusznej sprawie.

  Zapamiętamy Jadzię jako wspaniałego 
człowieka, obdarzonego wieloma talentami 
i czułym kochającym sercem. Swoim
czystym,czystym, dźwięcznym głosem wsparła 
kolędowy koncert charytatywny w styczniu 
2018 roku w naszym kościele, przez wiele lat 
pieśnią chwaliła Boga śpiewając w chórze 
kościelnym w naszej parafii. Za swoją
działalność i troskę o rodzinę została 
odznaczona Orderem serca - Matkom Wsi.

  Pamiętamy  z jaka radością opowiadała
o sukcesach Swoich wnuków i prawnuków. 
Rodzina była dla Niej najważniejsza.
My podziwialiśmy Ją za wyjątkową pamięć
i doskonały słuch i piękny głos, a komisje 
konkursowe wielu przeglądów
artystycznych doceniały Jej zdolności
nagradzając wielokrotnie dyplomami.nagradzając wielokrotnie dyplomami.

 Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Mińsku Mazowieckim w roku 
2004 przyznał Jadzi I miejsce w kategorii 
solistów, a w latach 2005 i 2012 uhonorował
III miejscem w tej samej kategorii. Była naszą 
chlubą.

  Dostarczała nam wielokrotnie wzruszeń 
na spotkaniach w Klubie Seniora solo 
wykonując różne pieśni, między innymi mało 
znane pieśni patriotyczne.

 Dziękujemy za piękny głos, zawsze szczery
i jasny uśmiech, który ogrzewał serca
wszystkich,wszystkich, których spotkała na swojej 
drodze. Taką zachowamy Ją w naszej
serdecznej pamięci.

Niech spoczywa w pokoju.

Anna Chachuła,
Zespół Tęcza
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 Tradycyjnie w miesiącu wrześniu, Gminny 
Ośrodek Kultury w Lesznowoli organizował 
będzie plener malarski dla uczestników zajęć 
malarskich. Tym razem plener będzie mieć mie-
jsce w Myczkowcach w Bieszczadach w dniach 
09-15.09.2019r. Noclegi w ośrodku "Bieszczady".

 Udział w nim mogą wziąć również osoby spoza 
grup prowadzonych przez GOK Lesznowola, 
pasjonujące się rysowaniem i malowaniem.

Szczegółowe informacje
Jan Drewicz - opiekun pleneru
Kontakt: jan.drewicz@gok-lesznowola.pl


