
ISSN 2082-2782

BEZPŁATNY BIULETYN KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LESZNOWOLI

KULTURA I SZTUKA NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA

M
aj
a 
Tr
os
zk
ie
w
ic
z 
- “
W
 p
os
zu
ki
w
an
iu
 s
tra
co
ne
go
 c
za
su
”



G2



O3

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   Malarskie Niedziele

3   Drodzy Czytelnicy

4   Piknik Europejski

5   Polska w Europie.

   Spotkanie z prof. Szeremietiewem;

   Żołnierze Wyklęci. Spotkanie z p. Żebrowskim

66   Maja Troszkiewicz. Wystawa malarstwa.

7   Ryszard Śliwak. Wystawa malarstwa.

8   Kobiece Światoprzestrzenie.

   Ogólnopolska Wystawa Malarstwa

10  Grażyna Szałkowska. Wieczór autorski.

11   Z buta do Maryi. Bartek Krakowiak

12  Maroko, sen o saharze. Wystawa fotoobrazów.

1313  Ciut żartem, ciut serio.

   Koncert Iwony Manisty-Kutryś

14  Gruszki na Wierzbie. Wielki Przegląd Twórczości

   Uczestników Zajęć Cyklicznych

16  Warsztaty Wielkanocne

18  Dzień Dziecka

19  Półkolonie Letnie

2020  Wianki nad Stawem w Mysiadle

21  XXXIV Rajd Szlakiem Historii

22  77. rocznica rozstrzelania więźniów Pawiaka

23  Lesznowolska Rada Seniorów

 Witam Państwa serdecznie w wakacyjnym 
wydaniu „Puzderka Kulturalnego”, w którym 
opisujemy ostatnie wydarzenia kulturalne, 
jakie miały miejsce na terenie gminy 
Lesznowola.

      Cóż proponujemy latem? Pikniki, seanse 
kina plenerowego, cztery malarskie niedziele 
z muzyką na żywo, półkolonie „Lato z GOK 
2019”  oraz dwa konkursy.

 Do 22 lipca na fanpage GOK trwał
wirtualnywirtualny konkurs fotograficzny pt. „Napisz 
post: Kolory mojego lata. II edycja konkursu 
fot.”. Wystarczyło napisać post
z dołączonymi maksymalnie pięcioma
najlepszymi zdjęciami własnego autorstwa
i cierpliwie oczekiwać werdyktu Jury.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 13-go,
a rozdanie nagród 25 sierpnia.a rozdanie nagród 25 sierpnia.

 Drugim, do którego gorąco zapraszamy 
miłośników pisania, to konkurs literacki
na opowiadanie wakacyjne. Tekst należy 
złożyć w siedzibie GOK do 30 sierpnia 
włącznie. Przed przystąpieniem
do konkursów należy zapoznać się
zz Regulaminami, które dostępne są na stronie 
internetowej GOK Lesznowola.

 Miło mi jest przypomnieć też
o dotychczasowych oraz nowych,
ciekawych zajęciach cyklicznych, które ruszą 
od października w placówkach GOK
nana terenie gminy. Informacje na temat zajęć 
ukażą się we wrześniu w zakładce „Zajęcia” 
na stronie: www.gok-lesznowola.pl
Zachęcam najserdeczniej i życzę 
wspaniałych wakacji!

Z artystycznym pozdrowieniem
Jolanta Walentyna Sobolewska

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



K Jak najlepiej świętować 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej? 
Wyjątkowym piknikiem z mnóstwem atrakcji!

  W niedzielę 12 maja Wójt i Samorząd 
Gminy Lesznowola zaprosili na Piknik Europejski. 
Dla uczestników wydarzenia przygotowano 
wiele atrakcji m.in. debatę z europosłami 
moderowaną przez znanego dziennikarza, 
turniej wiedzy o Unii Europejskiej, mecz piłki 
nożnej, gry, zabawy i konkursy dla
najmłodszych uczestników.najmłodszych uczestników.

 Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli 
demonstrował wszystkim chętnych jak
malować wyjątkowe kwieciste mandale
w kolorach flag krajów europejskich.
W naszym namiocie nie zabrakło chętnych 
do malowania!

  Muzyczną gwiazdą Pikniku był zespół 
Farben Lehre, który zaprezentował swoje 
największe przeboje i wspaniale uświetnił
to wyjątkowe wydarzenie.

 Harmonogram imprezy prezentował
się następująco:

10:00 – 13:00 - Turniej Piłkarski Mini Mistrzostwa

13:00 – 19:00 - Wesołe miasteczko, gry13:00 – 19:00 - Wesołe miasteczko, gry
i konkursy dla dzieci, strefa gastronomiczna

15:00 – 16:30 - Konkurs Wiedzy o UE

16:30 – 17:50 - Koncert Zespołu Farben Lehre

18:00 - Debata z Europosłami

Maciej Jagodziński
GOK Lesznowola
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L Centrum Integracji Społecznej
w Magdalence gościło znanego
ekonomistę, historyka, publicystę
i działacza społeczno-historycznego -
p. Leszka Żebrowskiego.

 Gość przedstawił swoją prelekcję
“Żołnierze“Żołnierze Wyklęci”, podczas której
szczegółowo opisuje i klaryfikuje wszystkie
informacje i domysły na temat partyzantów. 

  Spotkanie odbyło się 29.03.2019 r. o godz. 
18.00. Jego moderatorem był mieszkaniec 
Magdalenki - p. Paweł Taras. Przybyło 
bardzo dużo zainteresowanych miesz-
kańców, którzy chętnie wymieniali
się poglądami i zadawali pytania.
Pod koniec można było zakupić książki
p. Leszka Żebrowskiego.
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 W dniu 12 czerwca w Centrum Integracji 
Społecznej w Magdalence odbyło się spot-
kanie z p. Romualdem Szeremietiewem.
Tematem spotkania była „ Polska w Europie”.

 Rozważania dotyczyły różnych cywilizacji 
na terenach Europy, cywilizacji  turańskiej – 
Hunowie, Mongołowie, Moskale, Kozacy,
bizantyjskiej, Niemcy, Rosja, Francja,
żydowskiej, islamskiej, prawosławnej oraz 
możliwości porozumienia między nimi
w oparciu o  koncepcję jaką zaprezentował                
Feliks Koneczny (1862 – 1949).

 Spotkanie było bardzo ciekawe,
dotyczące zagadnień współżycia
nana naszym kontynencie, nad którymi
na co dzień się nie zastanawiamy. 

Alicja Skowrońska - Marczuk
GOK Lesznowola



E W poszukiwaniu siebie, w poszukiwaniu stylu, w poszukiwaniu szczęścia,
w poszukiwaniu straconego czasu -
to właśnie wystawa malarstwa Mai
Troszkiewicz!

  W niedzielę 28 kwietnia 2019 r. w Galerii 
Wystaw Artystycznych OKNO w GOK 
Lesznowola w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6 
odbył się wernisaż Wystawy Malarstwa Mai 
Troszkiewicz pt. „W poszukiwaniu straconego 
czasu”.

  Na wystawie zaprezentowano 22 prace 
malarskie: abstrakcje, martwe natury,
pejzaże i portrety. Różnorodność prac jest 
wynikiem poszukiwań twórczych autorki. 
Maja Troszkiewicz inspiruje się różnymi stylami 
i kierunkami w malarstwie. Dużą część
ekspozycjiekspozycji stanowią prace namalowane 
pod wpływem twórczości artystów
związanych ze szkołą nowojorską: Willema 
de Kooninga, Jacksona Pollocka, Marka 
Rothko, Barnetta Newmana. W gronie
ulubionych artystów Mai Troszkiewicz jest 
także artystka japońska Yayoi Kusama.
PaniPani Maja Troszkiewicz maluje od 12 lat. Swój 
warsztat malarski doskonaliła na UTW
w Lesznowoli, w Pałacu Pod Blachą
nana Zamku Królewskim oraz w SDK na Rynku 
Starego Miasta w Warszawie. Ukończyła 
także Studia Podyplomowe na Akademii 
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Rysunku.

 Autorka bardzo ciekawie opowiadała
o swojej twórczości i o swoich fascynacjach 
malarskich. „Malarstwo owładnęło mną 
całkowicie i otworzyło drzwi do niezwykłej 
krainy sztuki, którą wciąż odkrywam
ii przemierzam z nieustannym zachwytem” – 
powiedziała.

 Podziękowania i gratulacje artystce złożyli 
Dyrektor GOK Lesznowola Jolanta Walentyna 
Sobolewska oraz opiekun wystawy Jan
Drewicz.

Jan Drewicz
GOK LesznowolaGOK Lesznowola
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S Sugestywny przekaz emocjonalny pokazujący cząstkę życia artysty opowiedziany w dużych 
uproszczeniach zbliżonych do abstrakcji.

 W niedzielę 19 maja 2019 r. w Galerii PASAŻ filii 
GOK Lesznowola w Mysiadle przy ulicy Topolowej 
2 odbył się wernisaż Wystawy Malarstwa Ryszarda 
Śliwiaka.

  Ryszard Śliwiak urodził się w Warszawie w 1948 r. 
Już jako 7-latek wykazywał zdolności i zamiłowania 
do rysunku. Od roku 1977 zajmował się również 
rzeźbą w drewnie, a w latach 1984 -1995
projektowałprojektował i wytwarzał ze skór obrazy, kilimy, 
gobeliny i inne artystyczne drobiazgi. W połowie 
lat 90-tych zainteresował się grafiką. Obecnie 
zajmuje się również malarstwem sztalugowym. 
Obrazy maluje farbami akrylowymi, olejnymi 
oraz akwarelami. Wypracował sobie także 
swoje własne techniki. Używa różnych
materiałówmateriałów uzyskując w ten sposób bardzo 
ciekawe artystyczne efekty.

 Ryszard Śliwiak mówi o swojej twórczości:
„ inspiruje mnie natura, istota istnienia,
ukochane miasto Warszawa, zwierzęta”.
WW obrazach doskonale przedstawia swoje 
emocje, uczucia i przeżycia. Jego artystyczny 
przekaz jest bardzo sugestywny. Widz odnajduje 
w obrazach artysty cząstkę własnego życia.
Artysta stosuje w pracach duże uproszczenia,
co zbliża je do abstrakcji. Tego typu obrazy
przeważają na wystawie.

 Ryszard Śliwiak umiejętności i wiedzę na temat 
malarstwa i rysunku poszerza na kursach
organizowanych przez Akademię Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Pod kierunkiem
prof.prof. Jacka Dyrzyńskiego i dr Igora Przybylskiego 
rozwija swoje zdolności plastyczne. Uczestniczy 
także w kursie malarstwa olejnego w Pracowni 
Działu Muzealnego Zamku Królewskiego
w Warszawie.

 Od roku 2008 należy do Stowarzyszenia 
Twórców „Piękny Świat”, a od roku 2016
jestjest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia 
Plastyków.

Jan Drewicz
GOK Lesznowola
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Z8 Różne odczucia, różne myśli, różne światy, różne przestrzenie - świat niby jeden, ale 
punktów widzenia całe mnóstwo. A tego 
wieczoru rządziły kobiece punkty widzenia.  

 Ogólnopolska Wystawa Malarstwa
„Kobiece Światoprzestrzenie” wpisała
sięsię już na stałe do kalendarza ważnych 
imprez kulturalnych Gminy Lesznowola.
Tegoroczna V edycja „Kobiecych
Światoprzestrzeni” zgromadziła prace 60
artystów z całej Polski. Organizatorem
wystawy jest Gminny Ośrodek Kultury
w Lesznowoli. Wystawa objęta jest
honorowymhonorowym patronatem pani Wójt Gminy 
Lesznowola – Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik.

 W niedzielę 24 marca 2019 r. o godzinie 
18.00 w Galerii Wystaw Artystycznych OKNO 
w GOK Lesznowola w Starej Iwicznej przy
ul. Nowej 6 odbył się uroczysty wernisaż
wystawy.wystawy. Tematyka wystawy, która jest 
dowolną interpretacją tak fizycznego, 
codziennego, jak i duchowego życia
kobiety spotkała się z dużym
zainteresowaniem twórców. Bogactwo 
przedstawień „świata kobiet”
zaproponowane przez artystów zachwyca
i skłania do refleksji.i skłania do refleksji.

 Wieczór prowadzili dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lesznowoli p. Jolanta 
Walentyna Sobolewska oraz
p.p. Jan Drewicz - opiekun wystawy, którzy 
wraz z p. Elżbietą Obłuską - skarbnik Gminy 
Lesznowola oraz z radnym p. Bartłomiejem 
Ludwikiem Soszyńskim gratulowali malarzom 
pięknych owoców pracy twórczej oraz 
wręczali certyfikaty wystawy i pamiątkowe 
upominki.
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 Tradycyjnie wernisaż uświetnił koncert
poetycko–muzyczny. Tym razem swoje 
wiersze czytała poetka Ewa Jowik,
a piosenki zaśpiewała wokalistka
i kompozytorka Iwona Manista-Kutryś. 
Warto nadmienić, że niektóre
zz wykonanych na koncercie piosenek
są autorstwa obu Pań. Warto nadmienić, 
że niektóre z wierszy p. Ewy otrzymały nowe 
życie poprzez skomponowaną przez
p. Iwonę muzykę i stały się pięknymi
piosenkami.

  W wystawie wzięli udział: Ewa Adamczyk, 
Helen Arut, Urszula Bąkowska, Ewa 
Bieńkowska-Mochtak, Małgorzata Bocian, 
Anna Connoly, Wiesława Czarnecka-Koź-
lik, Michał Dębski, Jacek Dittwald, Elżbieta 
Hampson, Elżbieta Hutnik, Hanna Janusze-
wska, Krzysztof Kargol, Hanna Karpińska, 
Jolanta Helena Kazana, Elżbieta
Kazimierczyk, Bogumiła Kędziora, Karolina 
Kieś, Izabella Kloch, Teodora Kurek, 
Stanisław Kurek, Joanna Latos, Agnieszka 
Lisowska-Kalicka, Justyna Madajewska, 
Anna Makowska, Zofia Matuszak-Czekier-
da, Katarzyna Mrzygłód-Czyż, Leokadia 
Nastały, Wiesława Nastały-Płaskocińska, 
ArkadiuszArkadiusz Neubauer, Mirosława Nowak, 
Ewa Pacholewicz, Ignacy Pałka, Sylwia 
Ewa Paszko, Monika Pawłowska, Teresa
Pietras, Agnieszka Piotrowska, Beata
Rajewska, Julita Rajkowska, Maja Raszews-
ka, Barbara Rybiańska, Anna Siłuch,
Jolanta Walentyna Sobolewska, Urszula 
Sosnowska, Ludmiła Sowińska, Izabela 
Szymczak, Anna Szymczyk, Violetta
Tatarowska,Tatarowska, Barbara Trojanowska, Maja 
Troszkiewicz, Iwona Warchoł, Katarzyna 
Waś, Ewa Witkowska, Dorota Wittwer, 
Maryla Wierzbowska, Maria Wiśniewska, 
Wiesław Wojciechowski, Jadwiga Wolska, 
Bogusława Zwolińska, Iwona Żelazko.

Jan Drewicz
GOK LesznowolaGOK Lesznowola



O10 Zasłuchaj się w poezji, bajkach, wyjąt-kowej muzyce i wspaniałych słowach. 
Zasłuchaj się w sztuce!

 7 maja 2019 r w ramach Klubu Seniora
w Nowej  Iwicznej odbyło się spotkanie 
muzyczno-poetyckie „Zasłuchaj się‘’
z p. Grażyną Szałkowską -  GraSza.

 GraSza  wspaniała poetka, pisarka, malarka. 
Autorka kilku tysięcy wierszy, kilku książek 
prozą, kilkunastu tomików poezji oraz 
wierszowanych  bajek dla dzieci. Podczas 
spotkania autorka osobiście czytała
wybrane wiersze z antologii poezji  
„Potańczyć z deszczem”, gdzie znajduje
sięsię zbiór jej 740 najpiękniejszych wierszy 
spisanych na 586 stronach.

  Pani Grażynie towarzyszyła  Mira Marciniuk 
– MirMar, która  śpiewała  wiersze GraSzy do 
autorskich aranżacji muzycznych. Pod 
koniec spotkania wystąpiła  Elka – Elżbieta 
Domińczak, która zauroczyła publiczność 
grą na pile orkiestrowej.

  Na koniec panie Dyrektor GOK Lesznowola 
Jolanta Walentyna Sobolewska i Krystyna 
Mastalerczuk - Przewodnicząca Klubu
Seniora w Nowej Iwicznej  podziękowały
artystkom  za wspaniały wieczór, a licznie 
przybyła publiczność nagrodziła artystki 
gromkimi oklaskami.

Katarzyna ŚlendakowskaKatarzyna Ślendakowska
GOK Lesznowola
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O12 Maj w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli zakończyliśmy "Snem o Saharze", do którego 
wpuściła nas podróżniczka i dziennikarka pani 
Dorota Chojnowska, współautorka zdjęć cyklu
o tym samym tytule. 

  Podczas niedyspozycji swojego przyjaciela, 
współtwórcy zdjęć i towarzysza podróży Selima 
Saffarini bardzo interesująco opowiadała o ich 
wspólnej wyprawie do Maroka.

Choć kraj ten kusi wrzawą Marrakeszu i kolorami 
Fezu to Sahara stała się najistotniejszym
punktem wyjazdu. Jej za dnia rozgrzane
palącympalącym słońcem piaski oraz opuszczone 
miasta dominują na pięknych fotografiach.
I choć nieraz stanowią tło do uwiecznionych 
scen czy portretów, hipnotyzują i kuszą
do podróży.

 Oglądając wystawę  trudno się oprzeć
wrażeniu, że pustynia rozkochała w sobie
nienie tylko Nomadów, którzy mimo jej surowości 
nie potrafią jej opuścić. Zakotwiczeni
w jej wydmach i skałach od pokoleń zostawili
tutu swoje serca, kobiety i dzieci, którym budują 
nowe życie w mieście. Jednak także pani 
Dorota pozostawiła część swego serca wśród 
tych zjawiskowych krajobrazów i ludzi. O tym 
jakie wrażenie zrobiła na niej burza piaskowa 
opowiadała tak pięknie, że choć dotąd 
zwykliśmy myśleć o tym zjawisku jak o czymś
niebezpiecznymniebezpiecznym nabraliśmy poczucia, że może 
to być malowniczy spektakl, moment, w którym 
wszystko przekracza granice, a niebo i ziemia 
stają razem w natchnionym tańcu poruszając  
milionami milionów ziarenek piasku.

 Wieczór bezsprzecznie był dla nas,
oglądających zdjęcia i prezentację
z tej podróży ucztą artystyczną. Jednak
jak każdy, dobrze zjedzony posiłek pozostawił 
niedosyt i apetyt na podróż śladami karawan, 
wyschniętych rzek i opuszczonych miast.

Joanna ZielińskaJoanna Zielińska
GOK Lesznowola
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 Zarówno słodko, jak i gorzko, żartem i serio 
- zupełnie jak w życiu. To był wyjątkowy 
koncert pełen uśmiechów i wzruszeń. 

 W niedzielę, 19 maja 2019, w GOK Lesznowola 
w Starej Iwicznej miał miejsce niesamowity 
koncert. Wystąpiła Iwona Manista-Kutryś
w towarzystwie muzyków – Elizy Hanisch
(wiolonczela),(wiolonczela), Piotra Boczka (piano),
Tomasza Kłujszo (saksofon) oraz Michała 
Wojnarskiego (perkusja i perkusjonalia).

  Artystka ma w swoim repertuarze własne, 
autorskie utwory oraz piosenki cenionych 
twórców, poetów i tekściarzy jak Wojciecha 
Młynarskiego, Jeremiego Przybory, Jonasza 
Kofty czy Agnieszki Osieckiej. Muzyka to jej 
największa pasja, choć dobrze czuje
się także w teatrze – wcześniej gościliśmy
artystkęartystkę z komediowym przedstawieniem 
ADAMM.

 Tego wieczoru Iwona Manista-Kutryś
zaproponowała szeroki wachlarz piosenek 
poetyckich, aktorskich i musicalowych. 
Usłyszeliśmy m.in. „Niebuszko” do słów Jacka 
Cygana, „Kabaret” w tłumaczeniu
WojciechaWojciecha Młynarskiego czy znany polski
szlagier „Dla ciebie miły”. Było lekko
i humorystycznie oraz nostalgicznie
i nastrojowo, słowem – ciut żartem, ciut serio.

Anna Piekutowska
GOK Lesznowola



A14 Coroczne, wielkie święto uczestników zajęć Gminnego Ośrodka Kultury
w Lesznowoli!

  Raz w roku wszyscy uczestnicy zajęć 
cyklicznych we wszystkich placówkach 
Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli 
mają okazję spotkać się razem i zaprezentować 
swoje umiejętności oraz talenty sceniczne
i manualne.  Występują zespoły artystyczne, 
wokaliści, mali i duzi muzycy grający
nana instrumentach ze wszystkich placówek 
GOK Lesznowola na terenie gminy. 

 XI Wielki Przegląd Twórczości Uczestników 
Zajęć Cyklicznych Gminnego Ośrodka
KulturyKultury w Lesznowoli „Gruszki Na Wierzbie 
2019”  był  podsumowaniem działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury w roku kulturalnym 
2018/2019. Dla wszystkich instruktorów oraz 
ich podopiecznych jest okazją
do zaprezentowania się szerokiej publiczności.

  Gości powitała pani Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lesznowoli Jolanta 
Walentyna Sobolewska oraz prowadzący 
wydarzenie instruktor GOK - Jan Drewicz.

 Po przywitaniu Pani Dyrektor GOK
przybliżyła zebranej publiczności strukturę
organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury
ww Lesznowoli oraz złożyła także gratulacje 
wszystkim pracownikom, doceniając efekty 
ich całorocznej pracy.

 Po części oficjalnej Wielki Przegląd 
rozpoczęła swoim występem Lesznowolska 
Orkiestra Symfoniczna - LOS pod batutą
p. Arkadiusza Górki. Orkiestra zagrała 
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klasyczne utwory i wprowadziła wszystkich
w wyjątkowo muzyczny nastrój. Jako drudzy 
wystąpili wokaliści z Chóru SEMPRE pod
kierunkiemkierunkiem instruktorki Olivi Kaczyńskiej, 
którzy zachwycają niesamowitym repertuarem. 
Kolejny występ to kolejny chór - OKTAWA 
działający na UTW pod kierownictwem
p. Magdaleny Świderek, klasyczne,
wzruszające pięśni chóralne stanowiły 
wspaniały wstęp do występów
najmłodszych muzyków.najmłodszych muzyków.

 Najpierw zaprezentowali się młodzi pianiści 
pod kierunkiem instruktora Andrzeja Kakietka, 
następnie na scenie wybrzmiały afrykańskie 
rytmy za sprawą uczestników warsztatów 
bębniarskich prowadzonych przez
instruktorkę Katarzynę Kosycarz, a zaraz
popo nich wystąpili uczestnicy zajęć z emisji 
głosu prowadzonych przez instruktorkę 
Katarzynę Tarkowską. Kontynuując
muzyczny nastrój, tym razem w wersji 
gospel, wystąpił chór GOSPELTRAIN pod
kierunkiem Aleksandry Puacz-Markowskiej.

 Następnie przyszedł czas na klasyczny
instrumentinstrument - gitarę. Uczestnicy zajęć
instruktora Aleksandra Kabacińskiego
zagralli klasyczne gitarowe kawałki i nastroili 
publiczność przed niezwykle energicznym 
pokazem ZUMBY prowadzonej przez
Agnieszkę Musioł-Posyniak.

 Jako kolejna zaprezentowała się sekcja
pianina,pianina, zajęć prowadzonych przez
instruktora Norberta Satorę, a później 
powrót do gitary i uczestników zajęć
instroktora Michała Sawickiego. Przegląd 
zakończył występ zespołu BIG BAND
dla FRAJDY pod kierunkiem Tomasza Kłujszo, 
który zagrał funkowo-jazzowe standardy
ii pozostawił publiczność rozentuzjaz-
mowaną, która tanecznym krokiem udała 
się do galerii OKNO zobaczyć wystawę prac 
artystycznych uczestników naszych zajęć.

 Wszystkie występy przyjęte były gorąco 
przez zebraną publiczność i nagradzone 
głośnymi oklaskami. Przegląd zakończył 
wernisaż wystawy prac uczestników
wszystkich pracowni plastycznych
Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli.

 Dziękując za piękne występy i przemiłą
atmosferęatmosferę zapraszamy do powspominania 
tego dnia i do obejrzenia zdjęć oraz filmu
z wydarzenia!

Maciej Jagodziński
GOK Lesznowola
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 Półkolonie w GOK to wyjąkowe przeżycie 
pełne artystycznych dzieł i wspaniałej
atmosfery.

 Lesznowolskie półkolonie to już tradycja. 
Zarówno zimą jak i latem GOK Lesznowola 
oferuje wyjątkowe warsztaty artystyczne
i kulturalną rozrywkę dla najmłodszych.

  Z GOK Lesznowola można wypoczywać 
ciekawie, aktywnie, a także artystycznie! 
Gorąco zapraszamy na szereg
interesujących zajęć animacyjnych,
artystycznych i ruchowych oraz wycieczek 
organizowanych podczas półkolonii Lato
z GOK Lesznowola.

 Tego lata zapraszamy do filii GOK Lesznowola 
w Mysiadle przy ul. Topolowej 2 na trzy
turnusy  w następujących terminach:

Tydzień 1 - 29.07-02.08.2019 r. w godz. 8.00 - 
16.00 
Tydzień 2 -  05-09.08.2019 r. w godz. 8.00 - 
16.00
Tydzień 3 - 19-23.08.2019 r. w godz. 8.00 - Tydzień 3 - 19-23.08.2019 r. w godz. 8.00 - 
16.00

 Lato z GOK Lesznowola to również
ekscytujące wycieczki! W pierwszym
tygodniu mamy zaplanowaną wycieczkę
do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
W następnym tygodniu jedziemy
dodo Runowa - do wioski westernowej!
W ostatnim tygodniu półkolonii uczestnicy 
dowiedzą się jak powstaje prawdziwy chleb 
w Kawęczynie.

Koszt:
100 zł tygodniowy pobyt + 12 zł/obiad/dzień

  Więcej informacji, plan zajęć, regulamin 
oraz oświadczenia na naszej stronie
www.gok-lesznowola.pl



Z20 22.06.2019 odbyły się Wianki w Mysiadle nad stawem. Na tej rodzinnej imprezie 
plenerowej na scenie wystapili dla
Państwa: Tomek Winiarski, który prowadził 
imprezę, zespół Pozytywnie Nakręceni 
oraz folkowy zespół Dzikie Jabłka.
PodziwiaćPodziwiać także mogliśmy energetyczny 
występ ZUMBY pod kier. Agnieszki
Musioł-Posyniak, a tuż przed nocą
magiczne Tancerki Ognia.

  Przez cały dzień Organizatorzy zapewniali 
mnóstwo wspaniałych atrakcji dla 
całych rodzin. Kwiat Paproci odnalazła 
Tosia Szymczak, której gorąco
gratulujemy.

 Wspólnie spędzony dzień zakończył
się uroczystym odpaleniem neonu
MYSIADŁOMYSIADŁO przez Wójta Gminy Lesznowo-
la p. Marię Jolantę Batycką Wąsik,
Przewodniczącą Rady Gminy Lesznowola 
p. Bożennę Korlak oraz Sołtys i Radną
Mysiadła p. Bożenę Obłucką oraz
Koordynator KKPP i członkinię Rady 
Sołeckiej Mysiadła a także inicjatorkę tak 
Wianków, jak i wskrzeszenia płonącego 
neonu w Mysiadle p. Marzennę
Malinowską. To był niezwykły dzień!

 Pod honorowym patronatem Wójta 
Gminy Lesznowola Marii Jolanty
Batyckiej-WąsikBatyckiej-Wąsik zapraszali: Radni, Sołtys
i Rada Sołecka Mysiadła, GOK Lesznowola 
wraz z Klubem Kobiet Panie Przodem, 
Klub Seniora w Mysiadle, CEiS, OSP
Zamienie, Klub Wędkarski Mysiadło oraz 
Sponsor Mazowiecki Wrak Race.
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Z22 W środku lasu, na wzgórzach Magdalenki,
w strugach deszczu, po raz kolejny obchodziliśmy 
rocznicę jednego z ważniejszych wydarzeń
historycznych na terenie gminy Lesznowola.

 To już 77. rocznica rozstrzelania więźniów
Pawiaka.Pawiaka. Na wzgórzach Magdalenki, o godzinie 
14:00 rozpoczęły się obchody ku pamięci
poległych.poległych. Część oficjalna prowadzona była 
przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Nowej 
Iwicznej. Po przemowie Pani Wójt Marii Jolanty 
Batyckiej-Wąsik nastąpiło uroczyste składanie 
wieńców. W części artystycznej wystąpił chór 
OKTAWA oraz zuchy ze SP w Łazach. Po części 
oficjalnej rozpoczęła się Msza Święta polowa.

  Na uroczystości zaprosili Wójt i Samorząd 
Gminy Lesznowola, Proboszcz Parafii
pw. Św. Marii Magdaleny w Magdalence, Sołtys 
i Rada Sołecka Magdalenki, Gminny Ośrodek 
Kultury w Lesznowoli, Szkoła Podstawowa
w Nowej Iwicznej, Muzeum Więzienia Pawiak - 
Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie.
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 Dwie gwiazdy, jedna scena, jeden 
niezapomniany wieczór - koncert gwiazd
w naszej gminie!

 8 czerwca 2019 Lesznowola gościła dwie 
topowe wokalistki. Młodziutka i utalentowana 
Roksana Węgiel oraz równie utalentowana
ii nieco starsza Margaret zaśpiewały swoje 
przeboje podczas Koncertu Gwiazd na hali 
sportowej w Łazach. Bezpłatne bilety
na oba występy rozeszły się niczym 
przysłowiowe ciepłe bułeczki.
 
 Obie artystki mają już swoją markę.
RoksanaRoksana Węgiel, przez fanów zwana Roksi, 
wywalczyła pierwsze miejsce podczas
Eurowizji Junior 2018 w Mińsku. Wcześniej 
zwyciężyła w pierwszej polskiej edycji 
The Voice Kids. Wyśpiewany przez nią utwór 
„Anyone I want to be” stał się hitem,
nie tylko kanału YouTube. Margaret jest
laureatkąlaureatką wielu nagród, w tym tak 
prestiżowej jak MTV Music Awards. Stała się, 
jako jedna z nielicznych, muzycznym
polskim towarem eksportowym. Single
obu artystek trafiły na zagraniczne rynki.

  Koncert Gwiazd był fantastyczną imprezą 
rodzinną. Swoje idolki chciały zobaczyć 
główne nastolatki i dzieci, które przyszły
z rodzicami. Po koncercie fani skandowali 
bisy i oczekiwali w kolejce na autograf
lub wspólne zdjęcie. Organizatorem
wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury
ww Lesznowoli, przy nieocenionym
logistycznym wsparciu wszystkich jednostek 
OSP z gminy Lesznowola.

Anna Piekutowska
GOK Lesznowola
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 Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli 
ogłasza Konkurs literacki na opowiadanie 
wakacyjne dla młodzieży i dorosłych. Prace
literackie należy złożyć do 30 sierpnia 2019 r. 
(piątek do godz. 16.00) w siedzibie GOK 
Lesznowola.

3.09.2019 r. godz. 19.00 - Koncert pt. "Queen 
akustycznie". Bilety. Miejsce: siedziba GOK 
Lesznowola w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6.
Bilety w przedsprzedaży 20 zł/os., w dniu kon-
certu 30 zł. Przedsprzedaż trwa w siedzibie GOK 
Lesznowola, Stara Iwiczna ul. Nowa 6.
Informacje pod numerem telefonu 22 757 92 09
Honorujemy Lesznowolską Kartę Dużej Rodziny 
oraz Kartę Seniora.


