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BEZPŁATNY BIULETYN KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LESZNOWOLI

KULTURA I SZTUKA NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA
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L Twoje myśli biegają po pustyni na zebrze pośród stopniałych zegarów? Nachodzi Cię żabaw kapeuluszu z propozycją ubezpieczenia od roześmiania? Nadal nie widziałeś tyle słońca
w całym mieście? To dobrze!

 W takim razie nie możesz przegapić wystawy malarstwa surrealistycznego Zbigniewa Wiśniewskie-
go! Wernisaż wraz z rozstrzygnięciem Konkursu Literackiego na opowiadanie surrealistyczne,
który odbył się 11.02.2018r, w Galerii Wystaw Artystycznych w siedzibie GOK Lesznowola
w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6. Ogólnopolski konkurs literacki inspirowany obrazem pt. "Zabawki"
autorstwa polskiego surrealisty Zbigniewa Wiśniewskiego, skierowany do osób dorosłych,
został ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli w dniu 29.11.2017 r. Konkurs był objęty 
patronatem Wójta i Samorządu Gminy Lesznowola. Lauretów, spośród różowych chmur i mglistych 
oparów wyłoniła Komisja Konkursowa w składzie:  Kinga Facon – pisarka, Anna Chachuła – polonistka,  
Jan Drewicz – malarz i prezes mazowieckiego oddziału Związku Artystów Plastyków. Nagrodzone
i wyróżnione prace zostaną opublikowane w kolejnym numerze Puzderka Kulturalnego!

 Do konkursu fotograficznego zgłosiło się 23 ucz-
estników, którzy zamieścili łącznie 196 fotografii. 
Komisja składająca się z pracowników GOK 
Lesznowola, wyłoniła laureatów oraz przyznała 
nagrody rzeczowe.
Zwycięzcami są:
I miejsce: Łukasz Knop
II miejsce:  Grzegorz Emanuel (Geman Eman)
III miejsce:  Alexandra Hendrysiak
Wyróżnienia otrzymali:
Teresa Jaskulska-Gil i Robert Prasolik

Łukasz Knop - I miejsce

Alexandra Hendrysiak - III miejsce Geman Eman - II miejsce
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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

3   Drodzy Czytelnicy
4   Supraśl. Wystawa poplenerowa
5   E=MC2 - wystawa Izabeli i Antosi Szymczak
6   Wystawa rysunku satyrycznego
   Macieja M. Michalskiego 
7   Beata Rajewska. Wernisaż wystawy malarstwa
      i rysunku  
8   Mrokowiacy. X lecie zespołu
9   Jesienne chóry SEMPRE i ANIMATO
10   XIV Teatralia Lesznowolskie
12  Dzień Pluszowego Misia
13  Jarmark Świąteczny
14  Inauguracja roku akademickiego UTW
1616  Kultura. Sztuka. Relaks

 Witam Państwa w pierwszym w tym roku
wydaniu naszego kwartalnika. Przemijający rok 
obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych
i artystycznych, a było niemalże 200!
Tyle to razy mieliśmy radość spotykać Państwa, 
organizując małe i wielkie koncerty,
przedstawienia,przedstawienia, zapadające w pamięć
wystawy czy też poszerzające horyzonty
spotkania z ciekawymi ludźmi.
   
 Mam wielki zaszczyt podziękować Pani Marii 
Jolancie Batyckiej-Wąsik - Wójtowi Gminy 
Lesznowola oraz Radzie Gminy Lesznowola
zaza wielkie wsparcie w organizacji kultury
na terenie naszej gminy. Dziękuję  Dyrektorom 
jednostek gminnych i oświatowych, Prezesom 
OSP, Sołtysom i Radom Sołeckim
z którymi owocna współpraca przyniosła 
ogromne korzyści dla całej społeczności.
PracownikomPracownikom GOK Lesznowola oraz instruktorom 
współpracującym za ich codzienną i kreatywną 
pracę. A najpiękniej dziękuję Mieszkańcom 
Gminy Lesznowola – najmilszym odbiorcom
kultury - za to, że zawsze jesteście!

  Pragnę przypomnieć też o nowych,
ciekawychciekawych zajęciach cyklicznych, które ruszają 
od lutego w placówkach GOK na terenie 
gminy. Masaż Shantala dla kobiet w ciąży
i mam z niemowlętami, czy też nabór
do Amatorskiego Teatru Wielopokoleniowego – 
to przykładowe propozycje niezwykle
ciekawych warsztatów. Na te i wiele innych,
jużjuż trwających, gorąco zapraszamy. Informacje 
na temat zajęć w zakładce „Zajęcia”
na stronie: www.gok-lesznowola.pl

Zachęcam najserdeczniej!

Z artystycznym pozdrowieniem
Jolanta Walentyna Sobolewska

Redaktor Naczelny „Puzderka Kulturalnego”
Dyrektor Gminnego Ośrodka KulturyDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Lesznowoli



G4  Przybyłych na wernisaż gości serdecznie
powitali Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Lesznowoli Jolanta Walentyna Sobolewska 
oraz Jan Drewicz – opiekun pleneru i wystawy.

 Jan Drewicz podziękował uczestnikom pleneru 
za udostępnienie prac na wystawę.
NawetNawet osoby mieszkające daleko przesłały 
pocztą swoje obrazy. Dzięki temu powstała 
piękna ekspozycja prezentująca w pełni
artystyczny plon pleneru w Supraślu. Plener
był bardzo udany i choć pogoda nie była
najlepsza to doskonałe humory nie opuszczały 
uczestników ani na chwilę. Dobre warunki
dodo pracy oraz miła i twórcza atmosfera
spowodowały, że powstało na plenerze dużo 
bardzo interesujących obrazów. Pani Dyrektor 
pogratulowała uczestnikom pleneru udanych 
prac oraz każdemu z nich wręczyła pamiątkowy 
certyfikat. Zaprosiła także do uczestnictwa
w przyszłorocznym plenerze.

Jan DrewiczJan Drewicz
opiekun pleneru i wystaw

 Dobre warunki do pracy oraz miła i twórcza
atmosfera spowodowały, że powstało
na plenerze dużo bardzo interesujących 
obrazów.

 Wernisaż Wystawy Poplenerowej pt. „Supraśl - 
na skrzyżowaniu kultur” miał miejsce w piątek
2020 października 2017 r. w świetlicy GOK Lesznowola 
w Mysiadle.

  W plenerze zorganizowanym przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Lesznowoli wzięło udział 44 
osoby. To największy zorganizowany dotychczas 
przez GOK plener malarski. Na wystawie zaprez-
entowali swoje prace: Antonina Arkuszewska, 
Urszula Bąkowska, Małgorzata Cesnowska, 
Małgorzata Chojnacka, Roman Czumaj, Kama 
Dembińska,Dembińska, Jacek Dittwald, Jan Drewicz, 
Małgorzata Filipowicz, Ewa Fronczak, Grażyna 
Głuch, Magdalena Gruszczyńska, Elżbieta 
Hampson, Alexandra Hendrysiak, Joanna Ja-
godzińska, Renata Janiszewska, Helena Kazana, 
Karolina Kieś, Małgorzata Kondrat, Elżbieta 
Kwapińska, Wojciech Kwapiński, Elżbieta 
Łupieżowiec, Joanna Mianowska, Wioletta 
Peczyk, Maria Piotrowska-Brejnak, Elżbieta 
Popławska, Elżbieta Pyra, Anna Siłuch, Magda-
lena Sławińska, Jolanta Walentyna Sobolewska, 
Dariusz Sobolewski, Antonina Szymczak, Izabela 
Szymczak, Maja Troszkiewicz, Anna Walews-
ka-Kozak, Danuta Wardak, Ewa Witkowska, 
Joanna Zielińska.
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K6 Czujne oko, bardzo celne teksty, na odwróti w krzywym zwierciadle - wernisaż wystawy 
satyrycznej rozbrzmiał dźwiękami skrzypiec!

 Przybyłych na wernisaż gości powitali
Dyrektor GOK w Lesznowoli Jolanta Walentyna 
Sobolewska wraz z bohaterem wieczoru
MaciejemMaciejem M. Michalskim. Uroczystość
zaszczycili swoją obecnością: Starosta Powiatu 
Piaseczyńskiego Wojciech Jerzy Ołdakowski 
wraz z Małżonką, Wiceburmistrz Piaseczna 
Daniel Putkiewicz, Radna Powiatu
Piaseczyńskiego Honorata Kalicińska,
Radny Powiatu Piaseczyńskiego Marcin
Żegliński,Żegliński, Radna Gminy Lesznowola Anna
Niezabitowska, Radna Gminy Lesznowola 
Katarzyna Przemyska, Radny Gminy Lesznowola 
Krzysztof Klimaszewski,  Z-ca Dyrektora DPS
w Górze Kalwarii Grzegorz Pruszczyk a także 
redaktorzy z "Tygodnika Solidarność"
oraz "Kuriera Południowego".

  Wernisaż otworzył koncert skrzypcowy
w wykonaniu dzieci – uczniów Studia Suzuki 
Marii Michalskiej. Mali artyści pod czujnym 
okiem swojej nauczycielki – Marii Michalskiej
i przy akompaniamencie Marii Boreckiej 
wykonali 10 utworów. Wykonawcy zostali
nagrodzeni gromkimi oklaskami.

  

 Po koncercie Pani Dyrektor GOK przeprowadziła 
krótki wywiad z autorem. Maciej Michalski 
opowiedział o swojej twórczości i zdradził 
pewne tajemnice warsztatowe.

Rysunki Macieja M. Michalskiego trafnie
komentują absurdy naszego życia codziennego. 
Autor jest doskonałym i bardzo wrażliwym
obserwatorem.obserwatorem. W krzywym zwierciadle ukazuje 
nam różne zjawiska, obyczaje, stosunki społeczne 
i politykę.

 Wernisaż Wystawy rysunku satyrycznego
Macieja M. Michalskiego odbył się w niedzielę 
26 listopada 2017 r. w Galerii Wystaw
Artystycznych OKNO w GOK Lesznowola
w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6.w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6.

 Zapraszamy do oglądania wystawy, która 
będzie trwała przez miesiąc od daty
wernisażu.

Jan Drewicz
opiekun wystawy



L7

 Pejzaże i portrety przy akompaniamencie 
poetyckiej muzyki.

 W niedzielę 3 grudnia 2017 r. w Galerii 
„Pasaż” w filii GOK Lesznowola w Mysiadle przy 
ulicy Topolowej 2 odbył się wernisaż wystawy
malarstwa i rysunku Beaty Rajewskiej.

  Artystka w swoich obrazach stara się oddać 
piękno człowieka i otaczającego go świata. 
Przedstawione portrety, pejzaże, martwe 
natury, kwiaty a nawet abstrakcje są afirmacją 
życia, miłości, wiary. Na uwagę zasługuje 
wspaniała kompozycja i kolorystyka prac.

 Wernisaż uświetnił koncert poetycko
muzycznymuzyczny w wykonaniu Agaty de Mezer
i Karola Rajewskiego. Strofy poezji
najwybitniejszych polskich poetów i wspaniała 
muzyka doskonale współgrały z pięknymi 
obrazami Pani Beaty.

 Wystawę będzie można oglądać przez 
miesiąc od daty wernisażu.

Jan DrewiczJan Drewicz
opiekun wystawy
GOK Lesznowola



E8 Kto twierdzi, że piosenka biesadna umarła dawno temu jest w ogromnym błędzie!
Zespół Piosenki Biesiadnej MROKOWIACY 
udowadnia, że biesiada trwa!

 23 września 2017 r. w świetlicy OSP w Mrokowie 
miał miejsce wspaniały Jubileusz 10-lecia
istnienia Zespołu Piosenki Biesiadnej
MROKOWIACYMROKOWIACY pod kier. Henryka Popławskiego 
i Albina Rydzewskiego. Zespół powstał przed 
dekadą z inicjatywy p. Barbary Rosiek i składa 
się z mieszkańców Mrokowa i okolic.
Pierwszym instruktorem muzycznym zespołu
był Ryszard Pasiński.

  Uroczystość otworzyła Dyrektor GOK Lesznowola 
Jolanta Walentyna Sobolewska, serdecznie 
witając bohaterów wydarzenia oraz wszystkich 
przybyłych gości, wśród których nie zabrakło 
Marii Jolanty Batyckiej Wąsik i Przewodniczącej 
Rady Gminy Bożenny Korlak wraz z Radnymi 
Gminy: Wiesławą Komorowską, Zenonem
Wójcikiem,Wójcikiem, Sławomirem Świtkiem, Piotrem
Gąsiorowskim.  Obecna była także Skarbnik 
Gminy Elżbieta Obłuska, przedstawiciele
OSP Mroków, pracownicy GOK Lesznowola
i zaprzyjaźnione zespoły folklorystyczne
z okolicznych gmin.

 W pierwszej kolejności Pani Wójt i Pani
PrzewodniczącaPrzewodnicząca RGL złożyły Jubilatom
najpiękniejsze życzenia i pogratulowały 
wspaniałej działalności artystycznej. Następnie 
do życzeń przyłączyli się wszyscy zgromadzeni, 
ofiarowując kwiaty, dyplomy uznania
oraz drobne upominki. Następnie rozpoczął
się niezwykły i barwny Festiwal Zespołów
Regionalnych.Regionalnych.

 Dla Jubilatów i gości pięknie zaśpiewali: Zespół 
Śpiewaczy TĘCZA pod kier. Dr Tomasza Nowaka 
i Grzegorza Toporowskiego, Zespół KŁOSOWIANKI 
ze Złotokłosu pod kier. Elżbiety Witkowskiej, 
Zespół SENIORKI z Raszyna pod kier. Edyty 
Ciechomskiej i przy akompaniamencie Piotra 
Piskorza oraz druga grupa pod tym samym
kierownictwemkierownictwem -  Zespół Folklorystyczny
RYBIANIE działający przy Centrum Kultury Raszyn 
przy ogromnym wsparciu i pomocy Świetlicy
Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu.
 
  Wzruszeni Jubilaci także wykonali wspaniały 
koncert dla swoich miłych gości, za co zostali 
nagrodzeni wielkimi, gromkimi brawami.
Życzymy Zespołowi Piosenki Biesiadnej 
MROKOWIACY radości  i pomyślności oraz 
dalszych sukcesów na niwie artystycznej! 

Jolanta Walentyna Sobolewska
Dyrektor GOK LesznowolaDyrektor GOK Lesznowola



S Dwie nazwy, dwa chóry, dwa różne styleale jedna pani Dyrygent - Olivia Kaczyńska. 
Wieczór pełen emocji, muzyki i śpiewu w filii 
GOK Lesznowola Łazach.

 Rozbudzenie naszej naszej muzycznej
wyobraźniwyobraźni nastąpiło 19.11.2017r o godz. 18. 
Licznie przybyli gości wśród których znaleźli
się Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola 
pani Bożenna Korlak, Przewodniczący Komisji 
Polityki Społecznej pan Jerzy Wisniewski
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
ww Lesznowolo pani Jolanta Walentyna 
Sobolewska, mieli możliwość na dużej sali
teatralnej w Łazach usłyszeć spektrum muzyki 
chóralnej. Oba chóry prowadzone przez
wybitną Olivię Kaczyńską zaprezentowały
się wzorowo - SEMPRE, który przyzwyczaił nas
do wysokiego poziomu oraz ANIMATO,
któryktóry wyznaczył nowy standard w zakresie 
dziecięcych chórów.

Dziękujemy i prosimy o więcej!
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Z10 Dwa dni tetralnej uczty.  A w rolach głównych - lesznowolska młodzież! Przegląd zespołów
aktorskich odbył się już po raz czternasty!

 W dniach 14-15 grudnia 2017 roku w filii GOK 
Lesznowola w Mysiadle odbyły się XIV Gminne 
Teatralia Lesznowolskie. Nad prawidłowym
przebiegiem przeglądu czuwała dyrektor
GminnegoGminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli –
Jolanta Walentyna Sobolewska. W jury
zaś zasiedli: Anna Mizińska (Dział Teatru
Mazowieckiego Instytutu Kultury), Elżbieta
ZaleskaZaleska (członek Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Lesznowola) 
oraz Grzegorz Emanuel (aktor filmowy, teatralny 
i telewizyjny, także reżyser teatralny). Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objął Mazowiecki 
Instytut Kultury. Współfundatorami nagród
w przeglądzie był Mazowiecki Związek
Pracodawców w Gminie Lesznowola.Pracodawców w Gminie Lesznowola.
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 Tradycyjnie już, w Gminnych Teatraliach 
Lesznowolskich, dzieci i młodzież wystąpiły
w dwóch kategoriach wiekowych. Grupy
w kategorii „przedszkola i klasy 0-III” były
najliczniejsze i prezentowały się podczas 
obydwu dni przeglądu . Pierwszego dnia
nana deskach sceny w Mysiadle wystąpiło sześć 
zespołów: Grupa 5-latków (Przedszkole
w Jastrzębcu), klasy 0a, 0b, 0c i 0d (Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich
w Lesznowoli) oraz grupa Razem (Szkoła
Podstawowa w Mrokowie).

 Drugiego dnia przeglądu mieliśmy możliwość
zobaczyćzobaczyć grupy: Srebrną (Niepubliczne
Przedszkole NUTKA), Truskawki (Przedszkole
Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi 
TRUSKAWKOWO), Postęp (Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa AKADEMIA DZIECKA), klasę 3e
(Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów
PolskichPolskich w Lesznowoli) oraz grupę XD (Szkoła 
Podstawowa w Mrokowie).

 Przegląd dorobku artystycznego amatorskich 
teatrów dziecięcych i młodzieżowych z terenu 
gminy Lesznowola zwieńczyły nagrody
w postaci statuetek, dyplomów i łakoci dla
aktorów i ich instruktorów.

Anna PiekutowskaAnna Piekutowska
GOK Lesznowola



O12 Co łączy glinę, prezydenta Stanów
Zjednoczonych Ameryki i Gminny Ośrodek
Kultury w Lesznowoli? Dzień Pluszowego Misia!

 Dzień Pluszowego Misia co rok obchodzimy
25 listopada i jest to rocznica powstania
tejtej maskotki. W 2002 roku pluszowy miś obchodził 
swoje setne urodziny!

 Wszystko zaczęło się od prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Ameryki - Theodore’a Roosevelta,
który w 1902 roku wybrał się wraz z przyjaciółmi 
na polowanie. Podczas tej wyprawy postrzelono 
małego niedźwiadka, co tak poruszyło
prezydenta,prezydenta, że kazał go wypuścić. Historia
ta natychmiast pojawiła się w waszyngtońskiej 
prasie w postaci komiksu. Ten z kolei zainspirował 
do działania miejscowego producenta
zabawek, który stworzył pluszowego misia
i nadał mu imię Teddy Bear, co było oczywistym 
nawiązaniem do imienia prezydenta USA.

  Teddy Bear mimo upływu czasu jest do dzisiaj 
kultową zabawką wielu pokoleń.

 W związku z tym wydarzeniem, w Pracowni 
Ceramiki i Rzeźby „Na Górce”
we Władysławowie, zebrały się dzieci ze swoimi 
pluszowymi misiami w towarzystwie mam
i tatusiów. Pluszowe misie zajęły zaszczytne
miejscemiejsce pośrodku stołu, a uczestnicy zajęć wzięli 
się do pracy. Dzieci przy pomocy instruktorów 
lepiły misie z gliny, próbując odzwierciedlić 
wygląd swoich pupilków, a ich rodzice brali 
czynny udział w  zajęciach. Wszyscy dobrze
sięsię bawili, trudni stwierdzić kto lepiej dzieci czy 
rodzice, w efekcie czego powstały ciekawe 
prace wyrażające dziecięcą kreatywność.

 Gliniane misie suszą się już na półkach
w pracowni, po czym zostaną wypalone
w specjalnym piecu ceramicznym, a następnie 
zostaną poszkliwione i ponownie pójdą
dodo pieca. Po wypaleniu będą już gotowe
do odbioru przez uczestników zajęć.

Joanna Jagodzińska
GOK Lesznowola
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 Święty Mikołaj, renifer, pierniki, rękodzieło, 
ozdoby i dużo myuzyki - prawdziwy przedsmak 
Świąt!
 W sobotę 16 grudnia 2017 r. w godz. 10.00 - 
16.00 lesznowolski samorząd po raz pierwszy
zorganizowałzorganizował Jarmark Świąteczny w Lesznowoli, 
zapraszając rękodzielników oraz producentów 
zdrowej żywności do zaprezentowania towarów 
przy Urzędzie Gminy. Gminna Biblioteka Publiczna 
oferowała książki, stoiska szkolne - ozdoby.
Podczas Jarmarku, pod wielką, strojną choinką 
czynna była Wioska Świętego Mikołaja.
NaNa scenie, ze światecznym repertuarem 
wystąpiły dzieci i młodzież z lesznowolskich szkół 
oraz uczestnicy zajęć wokalnych w GOK.
GOK zaprosił też dzieci na warsztaty dekorowania 
pierniczków oraz tworzenia własnych kartek 
świątecznych. Do zobaczenia za rok!



O14 Bez względu na aurę za oknem, w szeregach Lesznowoskiego UTW zawsze jest ciepło. Gorące 
serca pełne serdeczności i dobrej energii
to kwintesencja braci studenckiej.

 Kiedy 8 października w świetlicy GOK
ww Starej Iwicznej spotkaliśmy się by uroczyście 
zainaugurować kolejny rok pełen wykładów 
wszyscy goście byli bardzo podekscytowani 
faktem, iż mogą się po wakacyjnej przerwie 
spotkać. Jak zawsze panowała rodzinna
ii serdeczna atmosfera. Nim rozpoczęła się część 
artystyczna w imieniu pani wójt Marii Jolanty 
Batyckiej-Wąsik głos zabrała przewodnicząca 
Rady Gminy pani Bożenna Korlak, życząc zebranym 
radości z przygody, jaką są studia na UTW. Trady-
cją stało się, iż szanowni goście, reprezentujący 
lokalny samorząd, wspierają naszych seniorów 
nienie tylko uczestnicząc w wydarzeniach
im dedykowanym, ale również pamiętając
o najstarszych mieszkańcach gminy w swojej 
codziennej pracy. Zdając sobie z tego sprawę 
szczególnie podziękowania złożono radnej pani 
Wiesławie Komorowskiej, która przyczyniła
się do powstania UTW w Magdalence oraz pani 
Elżbiecie Obłuskiej, dzięki której znalazły
się na ten cel fundusze. Obecny na inauguracji 
UTW radny pan Krzysztof Klimaszewski wyraził 
swoje uznanie i podziw dla studentów,
zdobywających wiedzę na wtorkowych i czwart-
kowych wykładach.

 Po oficjalnej części nadszedł moment
na koncert chóru Oktawa, który pod troskliwym 
okiem pani Magdaleny Świderek ćwiczy
co poniedziałek w świetlicy GOK Lesznowola
w Magdalence. Panie w znakomitej formie 
wykonały wiele utworów, jednak pierwszy
byłbył klasyczny Gaudeamus w wersji „na wesoło”. 
Wśród licznych pieśni była japońska „Sakura” 
dedykowana tegorocznemu nobliście.

 Kolejnym punktem programu był koncert 
niespodzianka. Na scenę weszli artyści z zespołu 
Sonanto, którzy w niesamowity sposób porwali 
publiczność w podróż w czasie i przestrzeni.
Na krótką chwilę świat zawirował, a świetlica 
znalazła się w cudownych latach 20-tych
ii 30-tych. Przystojny wokalista i pełna seksapilu 
artystka rozkołysali publiczność. Oczarowana 
występem publiczność wyklaskała piękne bisy.

 W radosnych nastrojach z pieśnią na ustach 
wszyscy rozpoczęliśmy  kolejny rok akademicki.

Joanna Zielińska
Koordynator UTW

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Ś.P. DANUTY MALICKIEJ, Studentki 
Lesznowolskiego UTW działającego

przy GOK Lesznowola.

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie 
składają Dyrektor GOK Lesznowola

wraz z pracownikami,wraz z pracownikami,
Koordynator i studenci UTW,
Przyjaciele i Znajomi.
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