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LLArtyści zebrali gromkie brawa

Na wydarzenia przybyło wielu znakomitych gości

... i perfekcyjną synchronizacją

Artyści zachwycili publiczność swoją choreografią...

 Jezioro łabędzie w Lesznowoli – historia
miłosna z happy endem.

 W niedzielę, 5 marca 2017, na hali sportowej
w Łazach kolejny raz świętowaliśmy Lesznowolski 
Dzień Kobiet. W tym roku dla pań wystąpił
ImperialImperial Lviv Ballet – grupa artystów i luminarzy 
Lwowskiego Narodowego Akademickiego 
Teatru, Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej 
wraz z Międzynarodowym Teatrem Baletu
„Premiera”, którzy zachwycili publiczność
spektaklem baletowym „Jezioro łabędzie”.

  Całe wydarzenie poprowadzili Łukasz Grochala 
oraz Konrad Borowski – radni gminy Lesznowola. 
W przerwie między pierwszym a drugim aktem 
każda kobieta i kobietka otrzymała po tulipanie, 
a wręczali je lesznowolscy strażacy i radni. Balet 
w dwóch aktach i dwóch odsłonach do słynnej 
muzyki Piotra Czajkowskiego zgromadził sporą 
publicznośćpubliczność – hala przy ZSP w Łazach wypełniona 
była po ostatnie krzesło. Nawet dzieci znalazły 
swoją niszę bezpośrednio przed sceną. Wśród 
widzów gościliśmy także panie: wice wójt – 
Iwonę Pajewską-Iszczyńską, skarbnik gminy 
Lesznowola – Elżbietę Obłuską oraz przewodniczącą 
Rady Gminy Lesznowola – Bożennę Korlak.

 „Jezioro łabędzie” to historia o księciu, który 
zakochuje się w księżniczce zaklętej w ptaka.
Zły czar może zdjąć z niej tylko szczera i wierna 
miłość narzeczonego. Czarownik, który
to zaklęcie rzucił, próbuje odwieść księcia
odod złożonej obietnicy i zmusić go do złamania 
przysięgi. W tym celu, w czasie balu na zamku, 
przedstawia księciu czarnego łabędzia – swoją 
córkę, łudząco podobną do zaklętej księżniczki. 
Książę początkowo pada ofiarą podstępu,
lecz później pojmuje swoją pomyłkę. Oryginał 
jest mroczną opowieścią o miłości - para
kochanków,kochanków, aby być razem, musi zginąć. 
Niedzielny balet w Lesznowoli miał zupełnie inne 
zakończenie. Oleg Petryk, twórca przekładu
libretta, udowodnił, że nic nie może pokonać 
czystej miłości, a zło, zwyciężone jej potęgą,
nie triumfuje.

Anna Piekutowska
GOK LesznowolaGOK 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
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więc spacerowym nastroju. Zimowe chłody nareszcie 
już za nami, a co za tym idzie, coraz milej jest wyjść
z domu na rodzinny spacer, czy wziąć udział
w organizowanych specjalnie dla Państwa
imprezach plenerowych.

  W najbliższym kwartale, prócz wydarzeń
w salach koncertowych Gminnego Ośrodka Kultury 
na terenie gminy, odbędzie się wiele cenionych
i lubianych cyklicznych imprez pod gołym niebem.  
Najbliższe z nich odbędą się w Magdalence i będą 
miały charakter patriotyczny. Przed nami kolejny, 
organizowanyorganizowany już po raz trzydziesty pierwszy, Rajd 
Rowerowo-Pieszy „Szlakiem Naszej Historii”
w dn. 22 kwietnia. Następnie zapraszamy na leśną 
uroczystość jubileuszową – 75 Rocznicę rozstrzelania 
więźniów Pawiaka na wzgórzach Magdalenki,
na którą wyjątkowo zapraszamy w dniu
29 maja (a nie 28). 

  Największą plenerową imprezą będzie oczywiście 
Święto Gminy Lesznowola organizowane przez Wójta 
i Samorząd Gminy Lesznowola, GOK, ZOPO, CS, GBP
i zaprzyjaźnionych sponsorów. Ten wielki festyn,
na którym nie może zabraknąć żadnego Mieszkańca 
gminy, w tym roku odbędzie się 10 czerwca – prosimy
toto zanotować. Na wielkiej scenie gościć będziemy 
wielkich artystów. Wystapią: Ray Wilson z zespołem 
GENESIS (tak, tak, ten prawdziwy!), Zespół Sorry Boys, 
dla dzieci Majka Jeżowska a do śmiechu skłoni
nas zabawny Kabaret Zachodni.

  Nie zabraknie także mniejszych imprez takich jak 
corocznie organizowane pikniki gminne czy sołeckie, 
np. Wielka Majówka w Nowej Iwicznej (27 maja) czy 
Dzień Dziecka w sołectwach gminy. Podczas 
Wianków w Mysiadle (24 czerwca) odbędą się także 
tegoroczne Gruszki Na Wierzbie – Przegląd
Uczestników Zajęć GOK Lesznowola, a na koniec
imprezy wystąpi słynny folkowy zespół Żywiołak.imprezy wystąpi słynny folkowy zespół Żywiołak.

 Zachęcam gorąco do udziału tak w imprezach 
„pod chmurką” jak i w tych, które odbędą
się w naszych placówkach. Warto jest wyjść z domu
i wspólnie to wszystko przeżyć. Polecam!

Z artystycznym pozdrowieniem

Jolanta Walentyna Sobolewska
Redaktor Naczelny „Puzderka Kulturalnego”Redaktor Naczelny „Puzderka Kulturalnego”

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli



S4 Zakochani są wśród nas... i właśniedla nich Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli 
zorganizował walentynkowy koncert, który 
odbył się 12 lutego 2017r. w Starej Iwicznej.
Na scenie wystąpiła Natalia Capelik-Muianga
zz zespołem w składzie: Sławomir Dumański - 
perkusja, John Laisner - bas, Artur Sekura -
instrumenty klawiszowe, gitara.
   Młoda wokalistka, dysponująca charaktery-
stycznym „czarnym” głosem i niepospolitą urodą 
wciągnęła publiczność w świat muzyki funk
i soul. Brzmienia lat 70-tych i opracowania
piosenek z wytwórni MOTOWN, a także
interpretacje utworów Edyty Górniak i Seweryna 
Krajewskiego sprawiły, że był to niezapomniany 
wieczór. Wśród publiczności dostrzegliśmy
Sekretarz Gminy Lesznowola – Mariolę
Uczkiewicz-Kampczyk, Dyrektora ZOPO – Jacka 
Bulaka oraz radną – Wiesławę Komorowską.
NaNa koniec odbyło się losowanie nagród 
niespodzianek, którymi były uroczysta kolacja
oraz książki dla zakochanych par.
   Koncert był fantastyczną ucztą muzyczną
dla koneserów. Mamy nadzieję, że Natalia
z zespołem jeszcze kiedyś nas odwiedzą.
Tomasz Winiarski
GOK LesznowolaGOK Lesznowola

 W Walentynkowy wieczór mieszkańcy
Magdalenki i nie tylko, spotkali się w Centrum
Integracji Społecznej  na koncercie Duetu "Let’s 
Play" Piotra Czaplickiego i  Tomasza
Winiarskiego.

 Na koncert zaprosili: Radna
MagdalenkiMagdalenki p. Wiesława Komorowska, 
Sołtys  p. Teresa Piotrowska, Rada Sołecka oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli.                  
 Sala udekorowana była czerwonymi balonami 
w kształcie serca, do kawy i herbaty również 
zaserwowaliśmy czekoladowe serca.
 Duet "Let's Play" zaśpiewał znane i lubiane
piosenkipiosenki o miłości nieistniejących już zespołów. 
Piosenek tych właściwie nie można usłyszeć
już w radio, z tym większą przyjemnością
słuchaliśmy ich podczas koncertu. Publiczność 
jak zawsze nas  nie zawiodła, śpiewała razem
z wykonawcami.Usłyszeliśmy piosenkę Jacka 
Skubikowskiego "Było nas dwoje", "Dom,
któryktóry czeka" zespołu Wawele, "Będziesz moją 
Panią" Marka Grechuty, Cohena "Słynny
niebieski prochowiec" czy "Tańcz mnie po miłości 
kres" i wiele innych.
  W trakcie koncertu Rada Sołecka częstowała 
słuchaczy okolicznościowymi lizakami
w kształcie serca.
  Duet "Let’s Play" był gorąco oklaskiwany,
nie obyło się bez bisów. 

Alicja Skowrońska-Marczuk                                                      
GOK Lesznowola
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N6 W okresie ferii zimowych Gminny OśrodekKultury w Lesznowoli zorganizował dla dzieci 
półkolonie „Wesoła Zima 2017”. W filii GOK
w Mysiadle pierwszy tydzień ferii minął pod
znakiem teatru. Dzieci przygotowywały teatrzyk 
na podstawie sztuki Doroty Dankowskiej
„Baśniowy„Baśniowy ambaras”. Pod okiem opiekunów
szlifowały swoje role. Dekoracje i rekwizyty
do przedstawienia dzieci przygotowywały
na warsztatach plastycznych. Również
uczestniczyły w doborze strojów.

 Oprócz zajęć związanych z realizacją teatrzyku 
na dzieci czekało dużo innych atrakcji. Były
toto różne zabawy integracyjne oraz
animacyjno-ruchowe. Zajęcia z ceramiki,
gry planszowe, karaoke i seanse filmowe.
We wtorek gościliśmy pracowników Biblioteki 
Publicznej w Lesznowoli z programem
„Poznaj„Poznaj Lesznowolę”. Panie przebrane za postacie 
z herbu Lesznowoli, tj. dziewczynę o imieniu 
Leszna i Smoka wyjaśniły dzieciom symbolikę 
herbu oraz opowiedziały legendę związaną
z jego powstaniem. To było bardzo miłe
spotkanie. Ogromną atrakcją było skakanie 
przez ogon Smoka.

  W czwartek dzieci z filii w Mysiadle i Nowej 
Iwicznej pojechały na wycieczkę do Muzeum 
Figur Stalowych w Pruszkowie. Jest to jedyne 
takie muzeum na świecie. Na wystawie można 
podziwiać imponujących rozmiarów roboty, 
postacie filmowe, bohaterów kreskówek
orazoraz wiernie odtworzone luksusowe samochody. 
Wszystko to zostało wykonane ze złomu przez 
wybitnych artystów-rzemieślników. Ekspozycja 
stanowi niebywałą atrakcję nie tylko dla dzieci 

ale i dla dorosłych. Po muzeum dzieci
odwiedziły Centrum Sportu w Mysiadle, gdzie
na hali sportowej ustawione były „dmuchańce” 
(dmuchane zamki, zjeżdżalnie, ścianki
wspinaczkowe itp.).

 W piątek odbyła się uroczysta premiera
przedstawienia,przedstawienia, na którą przybyła Dyrektor GOK 
Lesznowola Jolanta Walentyna Sobolewska, 
Główna Księgowa GOK Monika Soboń oraz
rodzice dzieci. Przedstawienie wszystkim
bardzo się spodobało. Oklaskami doceniono 
pracę i ogromne zaangażowanie dzieci.

 Podczas II tygodnia „Wesołej Zimy 2017” dzieci
zz półkolonii w Mysiadle i Nowej Iwicznej
realizowały wspólny program dotyczący
bezpiecznego zachowania się podczas ferii. 
Były to zajęcia filmowe prowadzone przez
Macieja Jagodzińskiego i Tomasza Winiarskiego. 
Dzieci wymyśliły krótkie scenki związane
z bezpiecznym zachowaniem się w czasie
zimowegozimowego wypoczynku. Następnie scenki
te zrealizowane były w postaci krótkich filmików.



O W filii GOK w Mysiadle odbyło się bardzociekawe spotkanie z p. Kasią Pisarską. Pani 
Kasia, która przybyła na spotkanie ze swoimi
podopiecznymipodopiecznymi – pieskami o imionach Hacker, 
Jocker i Jack, przedstawiła dzieciom temat 
schronisk dla psów oraz adopcji bezdomnych 
psów Dzieci dowiedziały się także jak należy 
opiekować się swoimi pupilami. Mowa była 
również o wolontariuszach, którzy poświęcają 
swój czas, aby nieść pomoc chorym
ii bezdomnym zwierzętom. Pani Kasia poprosiła 
dzieci, aby jeśli tylko mogą wspomagały
zwierzaki ze schronisk. Następnego dnia wiele 
dzieci przyniosło karmę i zabawki dla psów.
Dary te będą przekazane za pośrednictwem
p. Kasi Pisarskiej do jednego ze schronisk.

 W środę dzieci z Mysiadła i Nowej Iwicznej
pojechałypojechały na wycieczkę do Warszawy do Teatru 
„Lalka” na spektakl „Wakacje Mikołajka”.
Przedstawienie bardzo się dzieciom podobało
i wzbudziło wiele emocji.

 Dzieci z półkolonii w Mysiadle oprócz
wspomnianych wcześniej zajęć filmowych
uczestniczyłyuczestniczyły także w przygotowanych dla nich 
specjalnie zabawach animacyjno-ruchowych, 
integracyjnych, ceramicznych, plastycznych 
oraz oglądały filmy.

 Na zakończenie „Wesołej Zimy 2017” odbył
się w filii GOK w Mysiadle tradycyjny bal.
Tym razem była to impreza otwarta, nie tylko
dla uczestników półkolonii. Przyszło bardzo dużo 
dzieci wraz z opiekunami. Bal poprowadził
zaproszonyzaproszony specjalnie na tę okazję Klaun Fred. 
Klaun Fred przygotował dla dzieci mnóstwo 
atrakcji. Okazał się także wspaniałym wodzire-
jem. Wciągnął do wspólnej zabawy nie tylko 
dzieci ale także i ich opiekunów. Tym radosnym 
akcentem zakończyły się ferie z GOK
w Lesznowoli. Zapraszamy za rok!

Jan Drewicz
GOK Lesznowola
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W8  9 marca 2017 r. w filii GOK Lesznowola
w Mysiadle zagościły Anioły.

 Już po raz piąty w Galerii „Pasaż”
zaprezentowane zostały prace dzieci ze szkół
i przedszkoli z Gminy Lesznowola wykonane
nana konkurs „Anioły”. Każda z edycji konkursu 
miała określony temat wiodący. Tym razem 
dzieci miały przedstawić Anioły, które żyją 
wśród nas i opiekują się nami. Młodzi artyści 
doskonale wywiązali się ze swojego zadania. 
Na konkurs wpłynęło ponad 80 prac.
PomysłodawcamiPomysłodawcami i organizatorami konkursu 
są nauczyciele świetlicowi z ZSP w Nowej 
Iwicznej pp. Małgorzata Woźniak-Kłoda
i Marek Ciężkowski.

 Dzięki przychylności Dyrektora Szkoły
p.p. Pawła Żurowskiego rozwijają to przedsięwzięcie 
z roku na rok. Pan Dyrektor zaszczycił swoją 
obecnością wernisażową galę, podkreślając 
tym samym jak ważna w edukacji dzieci jest 
sztuka. Pięć edycji i ilość nadsyłanych prac 
świadczą o tym, że konkurs ten stał się jednym 
z najważniejszych konkursów plastycznych dla 
dziecidzieci w Gminie Lesznowola. Na ten sukces 
składa się nie tylko zaangażowanie i talent 
plastyczny dzieci ale także codzienna praca 
nauczycieli plastyki w poszczególnych
szkołach i przedszkolach. To oni przecież
szlifują te młode talenty. Zwróciła na to uwagę
p. Małgorzata Woźniak-Kłoda wręczając 
nauczycielom plastyki dyplomy uznania.
Pan Marek Ciężkowski opowiedział o samym 
konkursie, podkreślając wysoki poziom
nadesłanych prac. Nie szczędził też słów
uznania dla młodych artystów oraz
ichich opiekunów. Laureaci konkursu otrzymali 
atrakcyjne nagrody książkowe.
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 Wernisaż uświetnił mini koncert przygotowany 
specjalnie na tę uroczystość. Wystąpiły dwie 
gimnazjalistki z ZSP w Nowej Iwicznej Anna Maj 
(wokal, pianino) i Barbara Matusiewicz
(pianino). Dziewczęta zebrały gromkie oklaski 
od licznie przybyłych gości wernisażowych.
TuTu należy nadmienić, że na otwarcie wystawy 
przybyły dzieci i ich opiekunowie z następujących 
szkół: ZSP Lesznowola, ZSP Łazy, ZSP Mroków, 
ZSP Nowa Iwiczna oraz przedszkoli: Gminne 
Przedszkole w Mysiadle i Niepubliczne
Przedszkole „Nutka”.

  Jan Drewicz – opiekun wystawy z ramienia 
GOK Lesznowola podziękował bardzo
organizatorom konkursu za wspaniałą 
współpracę oraz pogratulował wszystkim
dzieciom pięknych prac. Sztuka dziecięca 
zachwyca nas wszystkich swoją naiwnością
i spontanicznością. Warto ją zatem
prezentowaćprezentować poza terenem szkoły,
aby udostępnić ją szerszej publiczności.
Jan Drewicz wręczył laureatom karnety
na bezpłatne i dowolnie wybrane zajęcia 
plastyczne w GOK Lesznowola. Karnety ważne 
są w terminie od marca do czerwca br.
PoPo części oficjalnej wszyscy udali się do sali 
wystawowej podziwiać prace.

 Wystawę będzie można oglądać przez 
miesiąc od daty wernisażu. Serdecznie 
zapraszamy!

Jan Drewicz
GOK Lesznowola



L10 idealne uzupełnienie dla szarmanckiego
i akordeonisty.

 Jako zdeklarowana miłośniczka jazzu i swingu 
mam nadzieję, że jeszcze wiele takich
koncertów przed nami. 
                                                                                                                                                                                              
Joanna Zielińska
GOK Lesznowola

 W niedzielę 19.03.2017 r. o godz. 18.00,
w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej 
odbył się koncert zespołu Swing Motion
pt. „Sing a Swing”. 

 Dla amatorów dobrej muzyki GOK Lesznowola 
przygotował naprawdę znakomity koncert.
WW świetlicy w Starej Iwicznej wystąpił znakomity, 
w 100% składający się z młodych muzyków 
kwartet Swing Motion. Zgodnie z oczekiwaniami 
utwory prezentowane przed licznie przybyłą 
publicznością miały charakter swingująco-jazzowy. 
Kontrabas i pianino to znakomity początek
ii solidna podstawa zespołu o takim charakterze, 
a akordeon to prawdziwy rarytas,
który bardziej przeniósł nas pod dachy Paryża 
czy uliczki Buenos Aires niż na Brodway
ii do zadymionych klubów gdzie królował jazz. 
Tymczasem kwartet zabrał nas w niesamowitą 
muzyczną podróż i to zarówno w wyżej wymienione 
miejsca jak i na… księżyc.

 Muzycy zagrali takie klasyki jak Deszczowa
Piosenka czy liczne, dobrze wszystkim znane
przeboje Franka Sinatry. Te utwory już same
ww sobie potrafią rozkołysać publiczność. Jednak 
to właśnie dzięki tym wyjątkowym aranżacjom
i mocnemu głosowi Aleksandry Błachno czułam 
przyjemną gęsią skórkę na ramionach,
a publiczność każdy utwór nagradzała
sowitymi oklaskami.

 Całość występu wzbogacona ciekawymi
didaskaliamididaskaliami Piotra Kopietza, który profesjonalnie 
i wesoło dzielił się informacjami na temat
prezentowanych piosenek pozostawiła publikę 
w radosnych nastojach przeplecionych nadzieją, 
że to nie ostatni raz gdy Ci wspaniali artyści 
występowali przed lesznowolską publicznością.

  Na koniec, gdy muzycy po długich oklaskach 
rozpoczęli bisy wyraźnie można było odczuć,
że na sali zapanowała większa frywolność
i coś co muzycy nazywają feelingiem po którym 
poznajemy, że wszyscy, z zespołem na czele
świetnie się bawimy. Pianistka Gabriela
Machowska-Kopietz spoglądająca wesoło
nana ukrytego za kontrabasem Michała Zdunia 
oraz drobna, bardzo kobieca i niesamowicie 
utalentowana Aleksandra Błachno stanowili 
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G12 W niedzielę 26 marca w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Magdalence wystąpił z Koncertem 
Pasyjnym Chór Archidiecezji Warszawskiej.

 Organizatorzy tego wspaniałego Koncertu
to Wójt i Samorząd Gmin Lesznowola, Proboszcz 
parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Magdalence, 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli.
  Chór Archikatedry Warszawskiej powstał
w 1983 roku. Założycielem i pierwszym
dyrygentem chóru był ks. prof. Andrzej Filaber - 
obecnie proboszcz parafii katedralnej
i opiekun zespołu. Od września 2004 r. funkcję
kierownika artystycznego pełni Piotr Rachoń,
zaśzaś dyrygentem jest Dariusz Zimnicki. Zespół 
działa przy bazylice archikatedralnej św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie, czynnie uczestnicząc 
w niedzielnych i świątecznych liturgiach oraz 
ważnych uroczystościach kościelnych
i diecezjalnych organizowanych zarówno
w katedrze jak też poza nią.

  Chór jest amatorskim zespołem mieszanym, 
skupiającym osoby w różnym wieku i różnych 
zawodów - uczniów, studentów, inżynierów,
rzemieślników, nauczycieli, psychologów, 
prawników, lekarzy, itp. Przeważającą część 
jego obszernego repertuaru stanowi muzyka
liturgiczna, przede wszystkim polskich
kompozytorów.kompozytorów. Chór wykonuje polskie
kompozycje wszystkich epok począwszy
od "Bogurodzicy "poprzez utwory średniowiecza, 
renesansu, baroku, romantyzmu aż do muzyki 
współczesnej. Często sięga po utwory zapomniane 
bądź rzadko wykonywane.

  Chór znany jest słuchaczom wielu miast Polski. 
Występował już w 20 krajach europejskich oraz 
w USA i Kanadzie. Zespół został wyróżniony
za całokształt swej działalności nagrodą Ministra 
Kultury i Sztuki (1993, 1998), dyplomem Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr (1993) oraz medalem 
Prymasa Polski "Zasłużonemu dla Kościoła
i Narodu".i Narodu".

 Chór nagrał dziewięć płyt z muzyką polską
i cerkiewną muzyka religijną. Za nagranie
polskichpolskich kolęd został nagrodzony w 2000 roku 
podwójną platynową płytą. Na początku 2005 
roku wydana została płyta "Oto drzewo Krzyża", 
zawierająca wybrane kompozycje pasyjne 
różnych epok. 

 Na niedzielnej Mszy Świętej, którą uświetnił 
chór, a potem w czasie  koncertu Pasyjnego 
właśnie utwory z tej płyty wybrzmiały
„na żywo”.  Licznie zebrani słuchacze zgotowali 
artystom owacje na stojąco, nie chciano
wypuścić ich bez bisów. Rozmawiając
ze słuchaczami po koncercie, wszyscy mówili,
żeże są oczarowani brzmieniem i pięknym
wykonaniem zaprezentowanych pieśni.

Alicja Skowrońska-Marczuk
GOK Lesznowola



O W pierwszych dniach marca w całej Polsce miały miejsce uroczystości związane
z Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy
Wyklętych". 4 Marca w Magdalence mogliśmy 
wziąć udział w III Biegu Żołnierzy Niezłomnych. 
Jedna z tras dla biegaczy miała długość 1963 
metry, dla upamiętnienia daty śmierci
ostatniego Żołnierza Wyklętego.ostatniego Żołnierza Wyklętego.

 Przyczyną działań Żolnierzy Niezłomnych była 
próba narzucenia siłą nowego ustroju
politycznegopolitycznego w Polsce i oderwanie Kresów 
Wschodnich przez ZSRR. Niestety zwyciężyły Siły 
Bezpieczeństwa, co doprowadziło do umocnienia 
w Polsce reżimu komunistycznego. Żołnierzy 
spotkały represje za podjętą próbę walki
o wolność Polski. Wielu z nich straciło życie,
dlategodlatego naszą powinnością jest utrzymywanie 
pamięci o nich.

 Wydarzenie otworzyła prelekcja i spotkanie
z p. Tadeuszem Płużańskim, dziennikarzem
historycznym i publicystą, który specjalizuje
sięsię w powojennej historii Polski. Na zakończenie 
obchodów, w kościele pw. św. Marii Magdaleny 
w Magdalence, odprawiona została uroczysta 
Msza Św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych.

Organizatorzy i Sponsorzy:
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące  
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach-Magdalence
rzymsko-katolicka parafia rzymsko-katolicka parafia pw. św. Marii Magdaleny 
w Magdalence
Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola
Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli
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K14 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 spotkań
integracyjnych,integracyjnych, wieczorków tanecznych, wycieczek, 
wyjazdów do kina, teatru itp. Zapraszamy także
na interesujące wykłady i spotkania z ciekawymi 
ludźmi.

 Serdecznie zapraszamy na spotkania Klubu Kobiet 
Panie Przodem w drugie i czwarte środy miesiąca 
do filii GOK Lesznowola w Mysiadle przy
ul. Topolowej 2. Na spotkania wstęp wolny,
uczestnictwo jest nieodpłatne. Koordynatorem 
Klubu Kobiet Panie Przodem jest p. Marzenna
Malinowska, tel. 606 671 770

Początki Klubu Kobiet Panie PrzodemPoczątki Klubu Kobiet Panie Przodem

 W piątek - 13.02.2015 r. o g. 18.00  odbyło się 
pierwsze spotkanie  dot. Projektu integracyjno-
kulturalnego pt.  PANIE PRZODEM I RAZEM FAJNIEJ. 
Zaprosiliśmy wtedy wszystkie chętne Panie
dodo zapoznania się z propozycjami działań na rzecz 
rozwoju aktywności w rodzinie, otoczeniu i swoim 
własnym. Podczas wieczoru Koordynator projektu 
p. Marzenna Malinowska wprowadziła Panie
w treść zagadnień dot. projektu i proponowanych 
działań  na terenie gminy Lesznowola.

 Klub filmowy powstał z zamiłowania
prowadzącego do sztuki filmowej. Każde spotkanie 
to ucieczka w świat kina, w dyskusjach filmowych 
poznasz historię filmy, prześledzisz kariery
najsłynniejszych aktorów i reżyserów, poznasz
najbardziejnajbardziej klasyczne tytuły. Nasze spotkania 
zaczęły się bardzo kameralnie, w duchu
kinematografii - tak jak pierwsze filmy braci
Lumiere, nieco nieśmiało, ale z potencjałem.
Kolejne spotkania były już zdecyowanie lepiej 
udźwiękowione i obfitowały w gorące dyskusje 
rodem z filmów Woody’ego Allena. Esencją
naszegonaszego klubu jest wzajemne słuchanie i dzielenie 
się wiedzą, przeżyciami. Dyskutujemy zarówno
o warstwach fabularnych filmów jak
i rozwiązaniach technicznych.
  Jeśli interesujesz się filmem, przyjdź i spróbuj nas 
zaskoczyć czymś, czego nie wiemy. Spotykamy się 
w każdy ostatni czwartek miesiąca, od godziny 
18:30 w filli GOK Lesznowola w Janczewicach. Klub 
prowadzi Maciej Jagodziński.
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