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KULTURA I SZTUKA NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA
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G2 02.12.2018 r. godz. 18.00 - Recital Yuko Kawai - przedświąteczny koncert
fortepianowy. Miejsce: filia GOK Lesznowola 
w Łazach, ul. Przyszłości 8

 Urodziła się w Nagoi (Japonia). Gra
nana fortepianie od piątego roku życia. Uczyła 
się w Okazaki w prefekturze Aichi. W trakcie 
studiow podyplomowych w Aichi została 
zauważona przez przebywającego
wówczas w Japonii prof. Jana Ekiera.
RezultatemRezultatem spotkania był przyjazd pianistki 
do Polski w 1991 roku, kontynuacja studiów 
w Akademii Muzycznej w Warszawie pod
kierunkiem prof. Jana Ekiera i uzyskanie
dyplomu tej uczelni w 1994 roku.

  Jako pierwsza zaprezentowała światowe 
prawykonanie Koncertów fortepianowych 
e-moll i f-moll Chopina w wersji na fortepian 
solo według Wydania Narodowego.
OdOd 2001 r. kontynuuje historyczny projekt 
„Chopinissimo” (seria recitali wszystkich dzieł 
Chopina w oparciu o Wydanie Narodowe). 
"Śmiało można uznać, że liryzm przenikający 
jej pełną śpiewności grę godny jest Lipattiego”- 
The Art of Records, 2008.

 Yuko Kawai prowadzi intensywną
działalnośćdziałalność koncertową, występuje
m.in. w Filharmonii Narodowej, Tokyo Opera m.in. w Filharmonii Narodowej, Tokyo Opera 
City Takemitsu Memorial, Hamarikyu Asahi 
Hall, Suntory Hall. W 2010 r. odbyła tournée 
po Japonii z Kwartetem Filharmonii 
Warszawskiej, podczas którego wykonywała 
Koncerty fortepianowe Chopina. W tym 
samym roku wystąpiła w cyklu programu 

telewizyjnego pt.”Yuko Kawai talks about 
Chopin National Edition (vol.1-13)” dla 
CLASSICA JAPAN TV. W 2011 r. ten program 
otrzymał prestiżową nagrodę “The 1st Satellite 
Broadcasting Association Award”.

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   Yuko Kawai - przedświąteczny koncert

3   Drodzy Czytelnicy

4   Wieczór patriotyczny UTW OKTAWA

5   Wspomnienia dawnych dni

6   Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości

7   El Salsero - koncert Latin Jazz

8 8   Program Przemian. Spotkanie z Moniką Honory 

9   Andrzejki dla dzieci;

   Ceramiczne Mikołajki

10  Grupa Piaseczno - wernisaż wystawy

11   Elżbieta Hampson - Malarstwo

12  Anna M. Masul-Gozdecka - Malarstwo

13  XV Teatralia Lesznowolskie

1414  Wycieczki UTW

15  Święta, święta...

 Grudzień to emocjonalnie najpiękniejszy 
miesiąc w roku. Szykując nasze domy i serca, 
oddajemy się często tym dobrym, najcichszym 
refleksjom, które przypominają nam, co w życiu 
jest najcenniejsze.
 
  W oczekiwaniu na upragnione Święta Bożego 
Narodzenia odczuwamy silniejszą potrzebę 
spotykania się z bliskimi i cieplej myślimy
o innych.  

 Tradycyjnie, przed tą rodzinną, domową, 
wiele społeczności organizuje Wigilie, zapraszając 
miłych gości do łamania się opłatkiem
ii wspólnego kolędowania. Są to spotkania
w swym charakterze cudownie wyjątkowe, 
pełne uroku, uśmiechu oraz serdecznych 
życzeń.

 W ten przedświąteczny czas pragnę w imieniu 
całego zespołu GOK Lesznowola i w swoim 
własnym, złożyć Państwu najserdeczniejsze
życzeniażyczenia pogodnych, rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia. Niech przepełnione szczęściem 
ukoją, utulą i  uradują, a Nowy Rok 2019 niechaj 
przyniesie siłę do kreatywnego spełniania 
nawet  największych marzeń!

 A już w Trzech Króli zapraszamy do kościoła
w Starej Iwicznej na wspaniały Koncert
NoworocznyNoworoczny w wykonaniu znakomitego artysty 
Mietka Szcześniaka, który swym pięknym 
głosem przedłuży magię Świąt i otworzy całą 
plejadę artystycznych zdarzeń, jakie czekają
na Państwa w ten nadchodzący rok.

Do Siego Roku!

Z artystycznym pozdrowieniem
Jolanta Walentyna SobolewskaJolanta Walentyna Sobolewska

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



K4 Wieczór patriotyczny z chórem UTW OKTAWA to pełne wzruszeń i pięknych 
pieśni wydarzenie w duchu patriotyzmu.

 Rok 2018 jest wyjątkowy - już od 100 lat
jesteśmyjesteśmy niepodległym Państwem i z tego 
właśnie powodu cały kraj świętuje. Tym rzem 
do wspólnego świętowania zaprosił chór 
UTW OKTAWA. To właśnie 10 listopada 2018 
r. Radna, Sołtys, Rada Sołecka Magdalenki, 
Prezes i Zarząd Stowarzyszenia Miłośników 
Osiedli Magdalenka i Sękocin oraz Gminny 
OśrodekOśrodek Kultury w Lesznowoli zaprosili
mieszkańców na „Wieczór Niepodległości”.

 Wieczór i narrację historyczną poprowadził 
pan Marian Granowicz. Koncert pieśni
patriotycznych wykonał Chór UTW OKTAWA 
pod kierownictwem Magdaleny Świderek, 
którą przeplatały wiersze recytowane przez  
Chórzystki oraz panią Joannę Wojdalską,
a pan Stanisław Świderek czytał fragmenty 
książki „O Paderewskim”. Wieczór zakończył
się wspólnym śpiewem pieśni
niepodległościowych,niepodległościowych, a w całym wydarzeniu 
udział wzięło ponad 60 osób. 

Alicja Skowrońska-Marczuk,
GOK Lesznowola
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 W przededniu okrągłej, setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości jako 
naród kochający wolność spotykamy się by 
wspólnie, mimo różnic i dzięki podobieństwom 
cieszyć się z tego co tak bardzo nam drogie.

 Drogie, bo wywalczone przez pradziadów,
dziadkówdziadków i ojców. Smak wolności to język polski 
w szkołach i urzędach, to nasze ambasady
na wszystkich kontynentach. Wolność to także 
rzeczy tak proste jak spacer ulicą czy spotkanie 
w gwarnej kawiarni. To wystawy w galeriach
z przyjaciółmi to także pachnące polnymi
kwiatamikwiatami randki z ukochanym i koncerty takie 
jak dzisiejszy.

 Spotykaliśmy się by wspólnie świętować
i cieszyć się z tego co dla nas wywalczyli nasi
przodkowie. Radość tę współdzielili z nami
wybitni muzycy: Piotr Kopetz kompozytor
i aranżer grający dziś na akordeonie
ii bandoneonie Michał Zuń kontrabasista
oraz wokalistka: Joanna Hort. Szlagiery
międzywojnia, które zaprezentowali przed
zgromadzoną publicznością są wszystkim 
dobrze znane.

 Kompozycje Jerzego Petersburskiego
rozgrzewające do czerwoności parkiety
nana całym świecie także dziś sprawiły wiele
radości słuchaczom. Ja się boję sama spać
czy piękne tanga zmieniły GOK w Mysiadle
w przedwojenną kawiarnię. Wiele osób
z trudem powstrzymywało się od tańca
przytupując, nucąc, a nawet głośno śpiewając 
dobrze znane piosenki.

 To był jeden z tych wieczorów, który udowadnia, 
że podróże w czasie nie tylko są możliwe,
aleale i się zdarzają. Zupełnie jak w przedwojennym 
kabarecie publiczność opuszczała salę nucąc 
piosenki i czując niedosyt, nic dziwnego, 
przecież karnawał i tańce jeszcze przed nami. 
Dziś jednak czując się wolni celebrujemy naszą 
niepodległość tak by nasi przodkowie wiedzieli, 
że czujemy wdzięczność za ofiarę krwi, której 
ona wymagała.ona wymagała.

Joanna Zielińska
Koordynator UTW



E 11.11.2018 r. godz. 9.30 - Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola zaprosili na  obchody 
Narodowego Święta Odzyskania
Niepodległości.

 Rankiem o godzinie 9.30 odbyło
się uroczyste złożenie kwiatów pod
obeliskiem z okolicznościową tablicą
pamiątkowąpamiątkową z okazji Święta Niepodległości 
przed Urzędem Gminy Lesznowola.
Na wydarzeniu obecni byli przedstawicielie 
gminy, dyrektor GOK Jolanta Walentyna 
Sobolewska, Radni Gminy Lesznowola,
Sołtysi oraz Wójt Gminy Lesznowola - Maria 
Jolanta Batycka Wąsik.

  Po krótkim, lecz uroczystym wystąpieniu,
zebrani goście przespacerowali do kaplicy
w Lesznowoli przy ul. Szkolnej, gdzie odbyła 
się Msza Święta wraz z koncertem patriotycznym 
w wykonaniu chóru dziecięcego ANIMATO 
pod kier. art. p. Olivii Kaczyńskiej.

GOK Lesznowola
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S Latynoski Jazz zawitał do siedzieby GOK Leszwnoola 23.10.2018 r. o godz. 19.00,
za sprawą zespołu EL Salsero!

 Zespół El Salsero powstał w 2007 roku w San 
Jose, Costa Rica co jest konsekwencją
szalonych pomysłów, miłości do muzyki oraz 
pasji do realizacji celów oraz postanowień.

  W tym roku, w październiku 2018 zespół
El Salsero przyjeżdża na drugie w swojej historii 
tournee do Europy. Zespół został zaproszony 
przez Mariusza Adamiaka, legendarnego
promotora muzyki jazzowej na polskim rynku,
na 60 edycję prestiżowego festiwalu Jazz
JamboreeJamboree 2018. Zespół podczas 2 tygodniowego 
tournee po Polsce, koncertować będzie
nie tylko na Mazowszu, wystąpi również
w Poznaniu, Świnoujściu oraz w JAROCINIE!

 Konwencja sali podczas koncertu - taneczna, 
więc zaprosiliśmy i do słuchania, i do tańca!

GOK Lesznowola
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Z8 Na zmiany zawsze jest dobry czas!A najlepszy gdy tak ważna motywatorka 
opowiada o tym, jak udało jej się pokonać 
własne lęki i stawić czoło wyzwaniom!

  "Kiedy nadwaga spotyka odwagę" - 
Spotkanie z wielką motywatorką Moniką 
Honory, która na podstawie własnego 
doświadczenia stworzyła autorski program 
odchudzający: Program Przemian.
Dzięki niemu schudła 40 kg bez efektu
jo-jo. Ta ogromna zmiana sprawiła,
żeże różnica pojawiła się nie tylko
w wymiarze fizycznym, ale także psychicznym. 
Postanowiła opowiedzieć o tym
i zainspirować innych do zmian. 

 Monika Honory otrzymała wiele nagród. 
Najnowszym laurem jest Certyfikat
zaza Program Przemian  jako kolejne ważne 
wyróżnienie pn. Kobieca Marka Roku 2018. 
20 listopada br. odbyła się uroczysta
Gala oraz  wręczenie statuetki.

 Wspólne przemiany odbyły się 27.10.2018 r. 
w siedzibie GOK Lesznwola w Starej 
Iwicznej, ul. Nowa 6.

GOK LesznowolaGOK Lesznowola
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 Moc prezentów i artystycznych tworów - 
to Cermiczne MIkołajki w Mysiadle!

W świetlicy GOK w Mysiadle, 8 grudnia  
odbyły się ceramiczne mikołajki. Tego
dnia licznie przybyłe dzieci lepiły piękne 
gliniane anioły, które po wyschnięciu
zostayzostay wypalone w piecu by młodzi artyści 
mogli je starannie pomalować lub
poszkliwić na zajęciach ceramicznych.

 Gdy wszystkie prace były już gotowe,
a dzieci starannie umyły ręce, dwa
rozśpiewane aniołki zaprosiły wszystkich
do sali z choinką. Chwilę później
nana specjalne zaproszenie Świętego 
Mikołaja przyjechała Pani Mikołajowa
z podarunkami dla najgrzeczniejszych. 
Szybko okazało się, że wszystkie
dzieci są grzeczne i znakomicie znają 
kolędy, które razem śpiewaliśmy
co czasu kiedy Pani Mikołajowa nie
odjechałaodjechała reniferowym zaprzęgiem
do dalekiej Laponii.

Joanna Zielińska,
GOK Lesznowola

 Staropolską tradycją w Andrzejkowy 
wieczór spotykamy się by wesoło spędzić 
czas. Dawniej charakter tego świeta
był wyłącznie matrymonialny.

 Panienki na wydaniu chcąc poznać 
swoją przyszłość oddawały się wróżbom
ii zabobonom, które choć na chwilę miały 
je uspokoić i zapewnić, że nawet jeśli
nie tej wiosny czy kolejnej zimy,
to na pewno kiedyś wreszcie przybędzie 
oblubieniec i wyrwie ją ze stanu wolnego.

  Dziś zabawy są koedukacyjne. Panowie 
nie czekając do Katarzynek, poznają 
imiona przyszłych żon, a nawet teściowej. 
Tak też było na naszej andrzejkowej
zabawie dla dzieci. Wróżby z monet
z dalekich krajów ujawniały talenty
ii przyszłe zawody. Lany wosk w interpretacji 
pana Jana Drewicza odkrywał tajemnice 
przyszłości, a losowanie kartek z kwiatami 
niczym wróżba z cygańskich kart dawało 
radę lub przestrogę na najbliższe dni. 
Wśród zabaw nie brakowało też konkursów 
z nagrodami. Na wszystkie dzieci czekał 
poczęstunek i drobne upominki.poczęstunek i drobne upominki.

GOK Lesznowola



O10 W sobotę 27.10.2018 r. w Galerii WystawArtystycznych OKNO w siedzibie GOK 
Lesznowola, w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6 
odbył się  Wernisaż Wystawy Poplenerowej 
Grupy Plastycznej Piaseczno. Ta prężnie 
działająca Grupa od ponad 40 lat skupia
ww swoich szeregach twórców
profesjonalnych i amatorów. Działalność
artystów jest częścią życia kulturalnego 
miasta i gminy Piaseczno.

 Prace zaprezentowane na wystawie
są plonem tegorocznego pleneru Grupy
ww Podgórzynie. Miejscowość położona jest 
w obrębie Pogórza Karkonoskiego i Kotliny 
Jeleniogórskiej w tzw. Dolinie Pałaców
i Ogrodów. Walory turystyczne, przyrodnicze 
i architektoniczne tej krainy dostarczyły
plastykom wielu inspiracji do malowania.

  Na wystawie zaprezentowali swoje prace: 
Małgorzata Chojnacka, Wiesława Czarnecka 
-Koźlik, Agnieszka Górska, Barbara Kamińska, 
Zofia Kujawa, Anna Lignar, Kinga Łon, 
Joanna Mianowska, Leokadia Nastały, 
Hanna Oknińska-Wiśniewska, Wiesława 
Płaskocińska-Nastały, Joanna Szewczyk, 
EwaEwa Witkowska, Jadwiga Wolska, Sylwia
Zabor-Żakowska, Filip Zabor-Żakowski.

 Wystawa zachwyca swoją różnorodnością, 
zarówno w podejściu artystów do realizowanego 
tematu, jak i użytej techniki plastycznej.

 Na wernisaż przybyli uczestnicy pleneru,
a wśród nich artyści, którzy stanowili trzon 
założycielski Grupy Piaseczno – wieloletnia 
Prezes Grupy  Leokadia Nastały oraz Hanna 
Oknińska-Wiśniewska. Aktualna Pani Prezes- 
Wiesława Czarnecka-Koźlik w swoim 
przemówieniu nawiązała do wspaniałej
historiihistorii Grupy oraz opowiedziała o tegorocznym 
plenerze w Podgórzynie. Na koniec 

podziękowała przybyłej na uroczystość Pani 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Lesznowoli Jolancie Walentynie 
Sobolewskiej za zorganizowanie w Galerii 
Wystaw Artystycznych OKNO wystawy 
poplenerowej.

  Dyrektor Jolanta Walentyna Sobolewska 
wraz z opiekunem wystawy Janem
Drewiczem wręczyli  uczestnikom wystawy 
pamiątkowe certyfikaty i kwiaty. Pani
Dyrektor pogratulowała artystom pięknych 
prac oraz zaproponowała Grupie Piaseczno 
rozwijanie współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Lesznowoli.Ośrodkiem Kultury w Lesznowoli.

Jan Drewicz,
opiekun wystawy
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 W niedzielę 18 listopada 2018 r. w „Galerii 
Pasaż” filii GOK Lesznowola w Mysiadle przy 
ulicy Topolowej 2 odbył się wernisaż Wystawy 
Malarstwa Elżbiety Hampson.

 Elżbieta Hampson maluje od 5 lat. Należy
do Grupy Plastycznej Piaseczno. Swoje
zamiłowaniazamiłowania malarskie rozwija w Staromiejskim 
Domu Kultury oraz od 3 lat w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lesznowoli. Uczestniczy w plenerach 
malarskich i wystawach poplenerowych
organizowanych przez te placówki kulturalne.

  Na wystawie w „Galerii Pasaż” zaprezen-
towano 44 prace malarskie. Zarówno tematyka 
prac jak i technika ich wykonania jest różnorodna. 
Tak więc obok pejzaży, martwych natur
i kwiatów znalazły się także na wystawie
abstrakcje. Elżbieta Hampson mówi o swojej 
wystawie: „[…] jest wynikiem ciągłych
poszukiwań najbardziej odpowiadającego
mi sposobu wypowiedzi”. Efekty tych
poszukiwań są bardzo interesujące. Autorka
nie boi się eksperymentować. Oglądając 
prace malarskie  Elżbiety Hampson poznajemy 
ją jako osobę bardzo wrażliwą, osobę
o bogatej wyobraźni.

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Lesznowoli Jolanta Walentyna Sobolewska 
oraz Jan Drewicz – opiekun wystawy
pogratulowali autorce udanych prac
oraz wręczyli pamiątkowy certyfikat
oraz kwiaty.

  Po części oficjalnej licznie przybyli na wernisaż 
goście mieli okazję porozmawiać z autorką,
poprosić o autograf na folderze wystawy
oraz wpisać się do księgi pamiątkowej.

Jan Drewicz
opiekun wystawy
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 W dniu 7.12.2018 r. w filii GOK Lesznowola
w Mysiadle odbyły się Gminne Teatralia 
Lesznowolskie 2018, organizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Lesznowoli od 15 lat. Celem 
tego corocznego Przeglądu jest prezentacja, 
konfrontacja, wymiana doświadczeń, ocena
ii promocja dokonań artystycznych amatorskich 
grup i zespołów teatralnych z gminy Lesznowola.

 Jurorami Przeglądu byli p. Anna Mizińska
z działu teatralnego Mazowieckiego Instytutu 
Kultury w Warszawie, który od lat obejmuje
patronatpatronat nad Teatraliami oraz p. Grzegorz Ema-
nuel - aktor, filmowiec i fotografik. Nad przebiegiem 
wydarzenia czuwała p. Jolanta Walentyna 
Sobolewska - dyrektor GOK Lesznowola. Naszym 
miłym gościem był także p. Jacek Arendarski - 
Prezes MZPwGL, fundator nagród. Anna
Piekutowska - opiekun Przeglądu - prowadząc 
artystyczny dzień, kolejno zapraszała na scenę 
zgłoszone wcześniej grupy.

  Niepubliczne Przedszkole Nutka z Nowej 
Iwicznej - Złota Grupa - zaprezentowało spektakl 
muzyczny "1:0 dla Nieba". Następnie przedstawienie 
pt. "Prawdziwy Święty Mikołaj" wykonała grupa 
dzieci z Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu.
PublicznePubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 
Truskawkowo pokazało swych aktorów w przed-
stawieniu pt. "Królowa Śniegu". Niepubliczne 
Przedszkole Nutka ze Starej Iwicznej - Grupa Złota 
- zagrało w przedstawieniu pt. "Poszukiwany 
Święty Mikołaj". Jako kolejne wystąpiło Przedsz-
kole Niepubliczne Fantazja z Łaz - z przedstawieniem 
pt. "Kopciuszek". Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
Noblistów Polskich w Lesznowoli wystawiło grupę 
Teatralne Mole - dzieci ujawniły swe talenty
w przedstawieniu pt. "Potyczka w przestworzach". 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia 
Dziecka" - grupa Progres - z Nowej Woli zagrała 
swe role w spektaklu pt. "Cinderella in the sneakers, 
czyli Kopciuszek w trampkach", wykonanym
w języku angielskim. Grupa "Mszadła" ze SP im. 
Polskich Olimpijczyków w Mysiadle
zaprezentowało zbiór skeczy pt. "Jeden dzień
zz życia belfra". Jako ostatnia wystąpiła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia 
Dziecka" - grupa Postęp - w przedstawieniu
pt. "Żywe obrazy historii".

 Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym
za cudowny dzień!

GOK Lesznowola



A14 Czy dobrze znamy nasz własny kraj? Jakie skarby kryją Siedlce? Obrazy jakiego 
słynnego artysty są chlubą tego miasta?
Na te właśnie pytania studenci UTW szukali 
odpowiedzi na wycieczce krajoznawczej!

 W środę 28 listopada 2018 r. seniorzy z UTW
w Lesznowoli wybrali się na wycieczkę
dodo Siedlec. Jak się okazało to niewielkie 
miasto ma interesującą historię, kilka pereł
architektonicznych z "małym Louvrem",
Jackiem i przepiękną katedrą na czele.

 Prowadzeni przez przewodnika po owianym 
mrozem mieście rozmyślaliśmy czy obrazy, 
które ostatnimi czasy sprowadzają
ww te strony wielkie rzesze fanów El Greco
są tak spektakularne jak "Ekstaza
św Franciszka", pokazana nam przed laty
w Zamku Królewskim w Warszawie.

 Posileni obiadem regionalnym i słodkim 
poczęstunkiem wyruszyliśmy w 2 grupach
dodo Muzeum Diecezialnego gdzie niczym 
warowni wnętrz pełnych cennych
rekwizytów strzegł roztropny strażnik.
EnergnicznymEnergnicznym ruchem otwarte drzwi 
stanowiły zaproszenie do klimatyzowanego 
wnetrza z obrazami. Po latach stanęliśmy 
przed dziełami Mistrza. Wizja i wykonanie 
zapierały dech, a my czekaliśmy
na przewodnika.

 Magia miejsca i ogromna wiedza
o.o. proboszcza sprawiła, że zwiedzanie stało 
się ogromna przyjemnością. Z ogromną
radością zobaczyliśmy dostępne zbiory
i wysłuchaliśmy szybkich opisów
dotyczących eksponatów muzealnych.

 Mimo porządnego ataku zimy, która dała 
nam się odczuć w kościach wszyscy wrócili
zadowoleni i zadziwieni ile ciekawostek
kryją "takie" Siedlce. Cudze chwalicie - 
Siedlec nie znacie!

Joanna Zielińska,
Koordynator UTW
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 Spotkanie Wigilijne Lesznowolskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku tradycyjnie 
odbyło się w duchu dostojności i prestiżu
- w Hotelu Książę Poniatowski 12.11.2018r.
NieNie zabrakło wyjątkowych gości oraz 
wspaniałego występu i kolędowania chóru 
OKTAWA.

 W bardzo rodzinnej atmosferze,11.12.2018r 
odbyło się rozśpiewane spotkanie wigilijne 
Zespołu Piosenki Biesiadnej Mrokowiacy.

 Okres świąteczny to pełen magii,
życzliwości i podarunków czas dobroci
dla innych. Spotkania wigilijne
to najpiękniejsza okazja do podsumowań 
kończącego się roku.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom,uczestnikom, prowadzącym, instruktorom, 
zespołom artystycznym, Radnym i Radzie 
Gminy Lesznowola, Sołtysom, Pani Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Jolancie 
Walentynie Sobolewskiej oraz Pani Wójt 
Gminy Lesznowola - Marii Jolancie
Batyckiej-Wąsik za wspaniały rok pełen
artystycznychartystycznych wzruszeń. Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku!

Pracownicy GOK Lesznowola

Stroiki świąteczne wykonane na zajęciach UTW

Uroczyste odpalenie choinki w Mysiadle.
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