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KWARTALNIK KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LESZNOWOLI

 Za nami wyjątkowo piękny czas Świąt Bożego
Narodzenia. Minął też kolejny rok obfitujący
w wiele ciekawych wydarzeń. Mnóstwo
koncertów i wernisaży zapadło w naszą pamięć. 
Spektakle i teatrzyki bawiły dorosłych i dzieci.
Festyny i pikniki zebrały całe rodziny,
aa patriotyczne święta oddały hołd historii. Zawsze 
byliście Państwo z nami, za co gorąco dziękuję,
bo bez Waszej obecności nic nie może się odbyć.
Przed nami następny rok, także pełen kulturalnych
i artystycznych planów, przygotowanych dla
najmilszych odbiorów - mieszkańców gminy 
Lesznowola.
  Czy wiecie Państwo o tym, że wśród nas mieszka 
wiele gwiazd? Na naszym terenie
zdecydowali się zamieszkać znani aktorzy, muzycy, 
wokaliści a także pisarze, profesorowie, politycy, 
wielcy podróżnicy. Bardzo chętnie dzielą się swą 
wiedzą i talentem, wzbogacając często ofertę 
Gminnego Ośrodka Kultury.
  W  gościnnej gminie Lesznowola nigdy nie brakuje 
miejsca dla znakomitości z zewnątrz. W nadchodzą-
cym roku będzie ich naprawdę wielu, a jeden z nich 
zaśpiewa dla Państwa już wkrótce. W niedzielę
8 stycznia gościć będziemy znakomitego Stanisła-
wa Soykę, który wykona dla Państwa Koncert 
Noworoczny.  Gorąco zapraszamy!
 Nie chcę jeszcze zdradzać innych znakomitych 
nazwisk ani nazw zaproszonych zespołów –
i o światowej sławie! ale na razie sza...
- natomiast gorąco zachęcę do śledzenia na
bieżąco informacji kulturalnych na stronie inter-
netowej www.gok-lesznowola.pl, na Facebook
i plakatach.

 W Nowym 2017 Roku pragnę życzyć Państwu 
wielu cudownych wzruszeń, spełnienia marzeń
i planów, rozwijania pasji, kreatywnych działań
i mnóstwa satysfakcji z rozwoju talentów w gościn-
nych progach placówek GOK Lesznowola
na terenie gminy.

Z artystycznym pozdrowieniem
Jolanta Walentyna Sobolewska

Redaktor Naczelny „Puzderka Kulturalnego”
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Lesznowoli

Drodzy Czytelnicy!

4   Kluby w GOK
   Grzegorz Toporowski wyróżniony!
5   Ceramiczne Mikołajki
   Dzień Pluszowego Misia
6   Gminny Konkurs Piosenki
   Dziecięcej i Młodzieżowej
      Gminne Teatralia Lesznowolskie
7   Gruszki na Wierzbie 2016
8   Plener Malarski i wystawa Kazimierz 2016
9   Wystawy malarskie w GOK
10   Jubileusz Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej
11   Jubileusz Zespołu Śpiewaczego Tęcza
12   Koncert Tablao Flamenco
      Półkolonie w GOK
13   Felieton: Grafika lat 80
   - recenzja wykładu
14   Wyniki konkursu literackiego
   Spotkanie Wigililijne UTW
   Wigilia Zespołu Biesiadnego Mrokowiacy



K4KK Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwaw prelekcjach Klubu Podróżnika PO HORYZONT.
Na spotkaniach możecie dowiedzieć się Państwo
oo egzotyce dalekich krajów, o zwyczajach ich miesz-
kańców, a także poznać ich historię, religię oraz życie 
codzienne. Będziemy również zapraszać na ciekawe 
prelekcje i opowieści o najpiękniejszych zakątkach 
naszego ojczystego kraju. Zapraszamy w każdą 
pierwszą środę miesiąca o godz. 18.00 do filii GOK 
Lesznowola w Mysiadle przy ul. Topolowej 2.

 Wszystkich rodziców z malutkimi dziećmi serdecznie 
zapraszamy do wspólnej zabawy, wymiany doświad-
czeń oraz integracji. Do Państwa dyspozycji oddajemy 
salę wyposażoną w maty, dywaniki, zabawki oraz 
pomoce dydaktyczne dla małych dzieci. Bezpiecznie, 
przyjaźnie i kolorowo. Miejsce i termin spotkań: Filia 
GOK Lesznowola w Mysiadle, ul. Topolowa 2,
Środy i piątki w godz. 10.00 - 12.00

 Gminny Klub Dyskusyjny Miłośników Historii w CIS
w Magdalence, serdecznie zaprasza do dołączenia 
wszystkich pasjonatów historii. Podczas spotkań odby-
wają się interesujące wykłady, ciekawe prelekcje
ilustrowane prezentacjami multimedialnymi, żywe
dyskusje i wycieczki o charakterze historycznym. 
Zapraszamy młodzież, dorosłych oraz seniorów.
Miejsce spotkań: filia GOK Lesznowola - w Magda-
lence (CIS) przy ul. Lipowej 28 w każdy piątek
o godz. 18.00.

Zapraszamy do dołączenia
do pozostałych klubów, o których informacje 

znajdują się na naszej stronie!
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M8    Jan Drewicz opowiedział o przebiegu pleneru. Dla wielu osób 
prezentujących swoje prace na wystawie był to pierwszy plener 
malarski w życiu. Nic więc dziwnego, że warsztatom
plenerowymplenerowym towarzyszyły wielkie emocje. Wśród początkują-
cych malarzy panowała bardzo twórcza atmosfera. Przełożyło 
się to na ilość powstałych prac. Na wystawie zaprezen-
towanych jest 39 obrazów. Na obrazach oprócz znanej wszystkim 
dobrze zabytkowej zabudowy Kazimierza Dolnego,
jak np.: Fara, rynek ze studnią, spichlerze pojawiały się także 
malownicze kazimierzowskie zaułki oraz pejzaże wiślane, 
wiatrak w Męćmierzu i Wąwóz Korzeniowy. Jan Drewicz przedstawił 
wernisażowym gościom uczestników pleneru oraz każdemu
z nich wręczył pamiątkowy certyfikat.

  Grażyna Głuch, w imieniu wszystkich plenerowiczów 
podziękowała Dyrektorowi GOK p. Jolancie Walentynie 
Sobolewskiej za organizowanie plenerów malarskich
(tegoroczny był już siódmym z kolei), na których artyści ama-
torzy mogą rozwijać swoje malarskie pasje. Podziękowała także 
instruktorom GOK za opiekę i pomoc artystyczną na plenerze.

   Po części oficjalnej zgromadzeni goście zostali zaproszeni 
przez organizatorów wernisażu do oglądania
wystawy i na słodki poczęstunek. Wystawę będzie można 
oglądać do 19 października. Serdecznie zapraszamy!

Jan Drewicz
opiekun pleneru i wystawM



W9WW Bo i maratończyk musi czuć zmęczenie. A jednak. W swoich 
opowieściach przybliżał wernisażowym gościom nie tylko miejsca 
uwiecznione na fotografiach, ale opowiadał również za-
bawne anegdoty związane z wielkim zaskoczeniem włodarzy 
innych krajów, którzy nie tak wyobrażali sobie sposób
podróżowania ważnego przybysza z Polski. Były wicepremier
i minister finansów raczył nas też wspomnieniami ciekawych 
przygód, które przeżywał w podróżach. A urzeczeni goście 
słuchali i słuchali.
    Jednak zanim to nastąpiło, zanim Galeria OKNO zaczęła 
tętnić życiem, na teatralnej sali wysłuchaliśmy koncertu.
DlaDla bohatera wieczoru i wszystkich przybyłych gości zaśpiewał 
bardzo pięknie jeden z zespołów muzycznych GOK Lesznowola. 
Chór Auratum pod kierownictwem pani Liliany Bach 
oczarował wszystkich muzycznym występem.
   Wieczór pełen opowieści, obrazów i muzyki zakończył
się przy stoisku z książkami pana profesora. Można
byłobyło zakupić kilka z najnowszych pozycji razem z autografem. 
Na koniec spotkaliśmy się przy stole ze słodkim poczęstunkiem, 
przy którym pan profesor prowadził dalsze żywe rozmowy
z wszystkimi gośćmi.
        Wystawa fotografii pt. "Okna" jest już piątą z kolei wystawą 
autorstwa prof Grzegorza W. Kołodko eksponowaną w GOK 
Lesznowola. Wcześniejsze wystawy: "Świat jaki jest...", "Sąsiedzi", 
"Módlmy się" i "Następne pokolenie" cieszyły się także dużym 
zainteresowaniem odbiorców.
    Wystawa eksponowana jest w Galerii Wystaw Artystycznych 
OKNO w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
ww Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6 i będzie trwać do 6 stycznia. 
Wstęp na wystawę jest wolny. Trzeba te prace zobaczyć!

Jolanta Walentyna Sobolewska
Dyrektor GOK Lesznowola
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 Szkoda tylko, że obok tych poszczególnych grafik wysta-
wa prawie wcale nie pokazała konkretnych ludzi
i ich postawy w tym okresie. Trudno jednak się temu dziwić. 
Anonimowość tych dzieł wynikała przecież z niebez-
pieczeństwa tamtych czasów. Byli jednak ludzie odważni,
a może szaleni, którzy podpisywali się pod swoimi dokona-
niami, jak chociażby Jacek Fedorowicz, który wprowadził 
motyw Wałęsy do twórczości podziemia.

 Wykład oraz prezentowane na wystawie grafiki
i druki propagandowe przekazały niepowtarzalną
atmosferę lat 80. Mroczna rzeczywistość stanu
wojennego aż po dekadencką  beznadzieję końcowej 
fazy komunizmu przeplata się stale z radosnym patrzeniem 
w przyszłość, niepozbawionym oczywiście autoironii 
względem własnych wizji utopijnego raju.

  Sztuka lat 80. stale zachwyca swą bezkompromisowością 
i nowatorstwem osiągnięć formalnych. Bezpośrednie trak-
towanie życia jako materii w połączeniu z nieokiełznaną 
wyobraźnią i determinacją, jaka cechowała wszystkich 
bez wyjątku prezentowanych na wystawie artystów
(często nieznanych z nazwiska), stanowiły mieszankę
„wybuchową”, nieznośną nie tylko dla „ugrzecznionych”
salonów i oficjalnych instytucji sztuki, lecz także
dla strażników reżimu, urzędników, milicji i służb
wywiadowczych.

 Funkcja grafiki politycznej lat 80. była wyjątkowa,
przede wszystkim z racji swego zaangażowania
w „sprawę społecznej natury”. Jej wartość artystyczna 
miała charakter drugorzędny, bo po pierwsze
ii najważniejsze – spełniała ona funkcję utylitarną – stała 
bowiem na straży wolnościowego mitu, który,
swoją drugoobiegową naturą dodatkowo podsycała.
Jak każda działalność artystyczno-polityczna
przyczyniała się do utrzymania i rozwijania więzi
międzyludzkich – jedni rysowali, drudzy drukowali,
inniinni kolportowali. A wszystko to pod sztandarem jednej 
racji – upragnionej wolności. 

Sylwia Wyszkowska
GOK Lesznowola



W14  W poniedziałek 12.12.2016 r. o godz. 18.00 odbyło 
się Spotkanie Wigilijne Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Hotelu Książę Poniatowski w Łazach. 
Przedświąteczny występ muzyczny w wykonaniu 
Chóru UTW OKTAWA pod kier. p. Magdaleny
Świderek zakończył się spontanicznym dołączeniem 
gości do chóru i wspólnym  śpiewaniem kolęd.

 13.12.2016 r. godz. 18.00 odbyło się Spotkanie Wigilijne 
Zespołu Piosenki Biesiadnej MROKOWIACY
w świetlicy OSP w Mrokowie. Tego wieczoru 
świętowały z nami zaprzyjaźnione zespoły z sąsiedz-
kich gmin: Zespół RYBIANIE pod kier. p. Swietłany 
Żarczyńskiej i p. Piotra Piskorza z Centrum Kultury
w Raszynie (Rybie) oraz zespół ludowy KŁOSOWIANKI
ze Złotokłosu.
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