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 Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa
w Nowym Roku Kulturalnym 2017/2018,
który rozpoczęliśmy, jak zwykle, w październiku.

 Co to oznacza dla naszych drogich
uczestników zajęć? Oczywiście to, iż znów
jest codzienna możliwość przychodzenia
dodo placówek GOK na terenie naszej gminy 
Lesznowola i korzystanie z szerokiej gamy
warsztatów i spotkań cyklicznych.

 Dbanie o stały rozwój talentów i pasji
mieszkańców jest dla nas ważnym  zadaniem, 
które wypełniamy sumiennie i z wielką
przyjemnością. Jak co roku, wsłuchując się
ww Państwa zainteresowania, oferujemy szereg 
nowych i ciekawych propozycji, które zwykle 
spotykają się z akceptacją większych grup osób, 
chętnie korzystających z codziennych zajęć 
cyklicznych.

 Gorąco zachęcam do zapoznawania się
zz aktualizacjami na naszej stronie internetowej. 
Odnaleźć tam można z łatwością pełną ofertę 
zajęć, tematy spotkań klubów, harmonogramy 
wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wiele 
innych interesujących informacji dotyczących 
życia toczącego się w placówkach GOK 
Lesznowola w dni powszednie.

  W tygodniu zajęcia, a w weekendy szereg
wydarzeń artystycznych! Czytając aktualny 
numer Puzderka powróćmy wspomnieniami
do tego, co już się zadziało. I budujmy kolejne 
miłe wspomnienia przychodząc do GOK cały 
rok! Zapraszamy!

Z artystycznym pozdrowieniem
Jolanta Walentyna SobolewskaJolanta Walentyna Sobolewska

Redaktor Naczelny „Puzderka Kulturalnego”
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Lesznowoli

Drodzy Czytelnicy!



G4  1 lipca 2017 r. odbyły się uroczystości z okazji 
90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
z Nowej Woli. 

 Uroczystości rozpoczęły się paradnym
przemarszem główną ulicą Nowej Woli.
Następnie, już na placu apelowym, odprawiona 
została msza święta, a po niej przyszedł czas
nana okolicznościowe przemowy, gratulacje
i życzenia. W części oficjalnej wzięli udział
przedstawiciele samorządu, Państwowej Straży 
Pożarnej oraz zaprzyjaźnionych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakończyły
jąją występy artystyczne w wykonaniu Orkiestry 
Dętej z OSP Krasocin oraz Zespołu Śpiewaczego 
Tęcza. 

 Dla przybyłych na jubileusz gości organizatorzy 
zapewnili moc atrakcji. Dzieci mogły
pomalować buzie, wziąć udział w występach 
klauna czy wyszaleć się na dmuchańcach,
ww strażackiej pianie, a wszyscy chętni popłynąć 
łódką po stawie.

 Na zakończenie uroczystości odbyła
się impreza taneczna z zespołem Kapela
na Wesela.

Aneta Zielińska
GOK Lesznowola

   Nietypowo, uroczyście i wyjątkowo – tak 
właśnie było na Święcie Policji na błoniach 
przed Urzędem Gminy Lesznowola.

   Po raz pierwszy w powiecie piaseczyńskim 
Święto Policji zorganizowano w formule
pikniku dla mieszkańców. 

Na wydarzenie, które odbyło się 15.07.2017
zaprosilizaprosili organizatorzy - Komendant Powiatowy 
Policji oraz Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik 
z Samorządem Gminy Lesznowola. 

   Uroczystości zapoczątkowała Msza
św.św. polowa w intencji funkcjonariuszy. Po niej 
odbył się uroczysty Apel Policyjny, podczas 
którego Komendant wręczył policjantom 
odznaczenia, medale i nominacje. Część
rozrywkową z wielką pompą otworzyła Orkiestra 
Reprezentacyjna Komendy Głównej Policji
a zakończył energetyczny występ zespołu
ReyRey Ceballo & Tripulacion Cubana.
W międzyczasie mieszkańcy korzystali z licznych 
atrakcji i znakomicie się bawili. 

   Podczas uroczystości nominacje na wyższy 
stopień otrzymało 69 funkcjonariuszy, medale
za długoletnią służbę - czterech policjantów, 
dwie osoby odebrały odznaki "Zasłużony
policjant",policjant", a dwie osoby otrzymały medale 
zasługi dla policji.

Agnieszka Adamus
UG Lesznowola
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   Piknik sołecki Pieczenie Ziemniaka
w Lesznowoli miał w tym roku swoją
jubileuszową odsłonę.

   W sobotę 26 sierpnia świętowaliśmy
10-lecie10-lecie wspólnych zabaw i spotkań. Mieszkańcy 
mogli pobiesiadować przy ruszcie i pieczonym 
ziemniaku, a dzieci powspinać
się na dmuchane zamki i wziąć udział
w żołnierskim biegu z przeszkodami. Ponadto
instruktorzy GOK Lesznowola prowadzili
warsztatywarsztaty malowania na sztalugach oraz farbami 
dekorowali dziecięce twarze, natomiast pro-
fesjonalni animatorzy zamykali w bańkach
i skręcali balony. Atrakcji nie zabrakło również
w postaci rękodzielniczych kramów i straganów 
z zabawkami. Na placu znalazły się także samo-
chody terenowe. Można było w nich zasiąść
i wczuć się w rolę kierowcy rajdowego lub jego 
pilota. Miłośnicy koni mogli skorzystać
z przejażdżki bryczką. Do tańca przygrywała 
kapela Pasjonat. Jednak największym
wydarzeniem był koncert zespołu
Złoty Maanam, który zagrał najznakomitsze 
rockowe przeboje śpiewane przez Korę.

Anna Piekutowska,Anna Piekutowska,
GOK Lesznowola



K6   Dzień pełen radości, świetnej zabawy, doskonałej muzyki i mnóstwa atrakcji - czyli 
wszystko najlepsze co ma do zaoferowania 
Gmina Lesznowola.

      W sobotę 10 czerwca 2017 mieliśmy 
okazję bawić się na kolejnym Święcie Gminy 
Lesznowola. Jak co roku uczestnicy mogli 
wziąć udział w wielu atrakcjach artystycznych 
i sportowych, a na placu zaopatrzyć
się w produkty regionalne i rekodzieło.

      Imprezę zainaugurował występ Zespołu 
Śpiewaczego TĘCZA. Później na scenie 
czarował iluzjonista Konrad Modzelewski,
po nim zaś występ Majki Jeżowskiej połączył 
pokolenia.

   W konkursie wiedzy o gminie Lesznowola 
rywalizowały szkoły. Na scenie pojawiło
się także trochę egzotyki – panie
zeze Stowarzyszenia Chinek w Polsce wykonały 
pokaz taneczno-muzyczny, natomiast Kabaret 
Zachodni rozbawił publiczność słownymi 
gagami i ubiorem. Jako suport zagrał zespół 
Sorry Boys, który doskonale wprowadził 
widzów  w nastrój występu gwiazdy wieczoru. 
A był nim Ray Wilson – były wokalista Genesis, 
współtworzącywspółtworzący obecnie projekt Genesis
Classic.

Anna Piekutowska
GOK Lesznowola
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   Ostatni czwartek czerwca był dla braci 
studenckiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
dniem bardzo uroczystym. Po dwóch
semestrach akademickich wyzwań nadszedł 
czas egzaminów końcowych i zakończenia 
sesji letniej.

  Studenci, którzy pilnie uczestniczyli w wykład-
ach, warsztatach oraz zajęciach
dodatkowych nie musieli się obawiać o swoją 
promocję. Jednak Ci, którym w tym roku 
zdrowie czy inne okoliczności pokrzyżowały 
szyki, po zdaniu dodatkowego egzaminu
z turystyki  otrzymali świadectwo
ukończenia roku.

   Zapewne wszyscy seniorzy z radością
przychodzą na organizowane dwa razy
w  tygodniu wykłady. Atmosfera
im towarzysząca  jest rodzinna i bardzo
serdeczna, a wykładowcy to specjaliści
w swoich wąskich dziedzinach. Uniwersytet
toto miejsce gdzie zdobywamy wiedzę,
ale i przyjaciół, z którymi można wyruszyć
na działkę czy rockowy koncert.  Studenci
wyjeżdżają na liczne wyprawy do muzeów, 
galerii czy innych miast.

 Tak też było 29 czerwca kiedy to wybraliśmy 
się w podróż do miasta o najdłuższym
w Europie rynku. Pułtusk choć tak nieodległy 
od Warszawy i naszej Lesznowoli okazał
się miastem nieodkrytym przez naszych
podróżników. Malownicze kamienice
ii przepiękny kościół zrobił  na nas ogromne 
wrażenie, Dom Polonii założony w Zamku 
oraz niosące orzeźwienie w tym gorącym dniu 
fontanny przeniosły nas w uroczy prowincjonalny 
leniwie płynący czas.

      Kiedy oprowadzający nas po miasteczku 
przewodnik  pokazał nam stanicę i lodziarnię 
postanowiliśmy się nagrodzić chwilą słodkiej 
rozkoszy. Potężną ulewę udało nam
się spędzić w autokarze wiozącym nas
do Serocka gdzie zwiedziliśmy Izbę Pamięci
ii Tradycji Rybackich. Po uroczystym obiedzie, 
w czasie którego odśpiewaliśmy 100 lat młodej 
parze udaliśmy się na statek Albatros.

  W pełnym słońcu bosman obrał kurs
w tylko sobie znanym kierunku, a my beztrosko 
śpiewając i żartując wachlowaliśmy
kapeluszamikapeluszami i ulotkami tropikalne powietrze. 
Tak dobre nastroje utrzymywały się do samego 
końca rejsu.  Nawet podczas kolejnego 
załamani pogody. Gdy tuż obok naszej burty 
wyrosła okazała tęcza wszyscy ożywili się 
jeszcze bardziej. Ci, którym udało się ukryć 
przed deszczem na statku zmokli do suchej 
nitki opuszczając pokład.nitki opuszczając pokład.

   Przyznać muszę, że prócz śniegu mieliśmy 
prawdziwy przekrój polskiej aury.
W doskonałych humorach, ale lekko zmęczeni 
wróciliśmy do Lesznowoli w towarzystwie
pięknego słońca. Teraz, aż do końca września 
będziemy mieli co wspominać, a gdy
nadejdzie październik wrócimy wypoczęci
i gotowi do nowych wyzwań do czego 
zapraszam wszystkich chętnych seniorów
z gminy Lesznowola. 

Joanna Zielińska,
koordynator UTW Lesznowola



E8   Wielokulturowość Supraśla oraz bardzomalownicza rzeka o tej samej nazwie uwiodły 
uczestników pleneru.

   W dniach od 6 do 10 września br. Gminny 
Ośrodek Kultury w Lesznowoli zorganizował 
plener dla uczestników cyklicznych zajęć
malarskich.malarskich.

  W plenerze wzięły także udział osoby spoza 
GOK pasjonujące się rysowaniem i malowaniem. 
Grupa 44 miłośników malarstwa udała się tym 
razem do Supraśla. Miasteczko leży w centrum 
największego parku krajobrazowego w Polsce – 
Puszczy Knyszyńskiej. Zarówno zalety krajobra-
zowe tego regionu jak i uroda oraz historia
Supraśla zadecydowały o jego wyborze
na miejsce pleneru malarskiego. Wielokulturowość 
Supraśla oraz całego Podlasia stały się tematem 
przewodnim pleneru. Uczestników pleneru
urzekła specyficzna architektura kościołów, 
cerkwi i meczetów. Oprócz architektury sakralnej 
można było w mieście podziwiać świetnie
zachowanezachowane XIX wieczne zabytki z okresu, kiedy 
to w Supraślu rozwijał się przemysł włókienniczy: 
dworek i pałac fabrykantów, zespół fabryczny
i drewniane domy tkaczy. Bardzo malowniczym 
tematem była przepływająca przez Supraśl 
rzeka o tej samej nazwie co miasto.

  

   Plenerowicze zakwaterowani zostali w Powi-
atowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko”. 
Duże pokoje z widokiem na piękną supraską 
cerkiew zapewniały nie tylko dobry
wypoczynek, ale także dla niektórych stały się 
wygodnym miejscem do pracy. W pokojach 
pracowali przeważnie profesjonalni twórcy.
Dla większości plenerowiczów – początkujących 
malarzy świetną pracownią była nieczynna 
szkoła, znajdująca się kilkadziesiąt metrów
od Ośrodka. Tam pod okiem instruktorów GOK 
realizowali swoje pomysły twórcze. Tam też
odbywały się wieczorne warsztaty i wykłady. 
Program pleneru był tak ułożony, aby
uczestnicyuczestnicy mogli się zarówno wyżyć twórczo jak 
i odpocząć. Dlatego od obiadu do kolacji był 
czas wolny. Ten czas niektórzy poświęcili
na zwiedzanie Supraśla i okolic.



S   Miłośnicy teatru mieli okazję do obejrzenia spektakli w Teatrze „Wierszalin” (to wieczorem). 
Dużo osób wykorzystywało jednak czas wolny 
na malowanie. Wszyscy miło wspominają pobyt 
w POSiR „Bukowisko”. Na szczególną uwagę 
zasługuje serdeczność jego pracowników
ii serwowane na stołówce wspaniałe jedzenie. 
Zwłaszcza specjały kuchni podlaskiej: babka 
ziemniaczana i kartacze. Chociaż przez dwa dni 
pleneru padało wszyscy z zapałem pracowali. 
Na plenerze powstały 93 prace.

      W sobotę, po kolacji, odbył się plenerowy 
wernisaż. Pani Dyrektor GOK Jolanta Walentyna 
Sobolewska oraz opiekun pleneru Jan Drewicz 
podsumowali cztery dni zmagań artystycznych 
w Supraślu. Podziękowali uczestnikom za miłą
i przyjacielską atmosferę, którą stworzyli
na plenerze oraz zaprosili do wzięcia udziału
ww wystawie poplenerowej. Pod koniec 
października prace plenerowe będą zaprezen-
towane w Galerii „Pasaż” w filii GOK w Mysiadle 
na uroczystym wernisażu w dn. 20 października 
2017 r. o godz. 18.00 - zapraszamy!

    

   Podczas pleneru grupa artystów amatorów 
pracowała pod czujnym okiem instruktorów 
GOK: Jolanty Walentyny Sobolewskiej, Karoliny 
Kieś i Jana Drewicza. Sprawami organizacyjnymi 
z ramienia GOK zajmowały się: Joanna
Jagodzińska i Joanna Zielińska.

   Dziękujemy bardzo uczestnikom pleneru
ii już zapraszamy na przyszłoroczny plener.
Informacje o przyszłorocznym plenerze ukażą
się najdalej wiosną 2018 r. na stronie
Internetowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Lesznowoli.

Jan Drewicz
Instruktor GOK Lesznowola
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Z10   W dniach 7 -25 sierpnia b.r. odbyły się w filii GOK w Mysiadle półkolonie dla dzieci. W ciągu 
trzech tygodni „Lesznowolskiego Lata z GOK” 
filia w Mysiadle przyjęła 60-cioro dzieci. Tak jak 
co roku na dzieci czekało moc atrakcji. Gminny 
Ośrodek Kultury w Lesznowoli przykłada dużą 
wagę do edukacji artystycznej.
      Podczas półkolonii dzieci uczestniczyły
w zajęciach plastycznych, warsztatach
ceramicznych, zajmowały się sztuką z odzysku
i robiły ozdobne mydełka. Brały udział w zajęciach 
muzycznych: piosenka z gitarą i karaoke.
NaNa zakończenie półkolonii dzieci przygotowały 
mini spektakl na podstawie utworu Jana Brzechwy 
„Żaba”. Czytane były także książeczki
i wyświetlane filmy dla dzieci.
      W drugim tygodniu półkolonii niespodzianką 
dla dzieci było spotkanie z p. Krzysią Górniak, 
która jest wybitną polską gitarzystką jazzową, 
kompozytorem, aranżerem i producentem.
Pani Krzysia przybliżyła dzieciom „język muzyki”. 
Opowiadała i prezentowała na gitarze
ww jaki sposób można za pomocą muzyki 
wyrażać emocje i nastroje.

   Raz w tygodniu dzieci z półkolonii w Mysiadle 
i Nowej Iwicznej jeździły na wycieczki. Pierwszą 
wycieczką była wyprawa do Parku Rozrywki 
Farma Iluzji w Mościskach. Dzieci zwiedzały
m.in.:m.in.: Muzeum Iluzji, Tunel Zapomnienia, Labirynt 
Luster, Bajkowy Pałac Cieni. Jeździły kolejkami, 
skakały na dmuchańcach. Dodatkową atrakcją 
był basen ze zjeżdżalniami.
   Podczas drugiej wycieczki dzieci zwiedzały 
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie,
aa następnie zabytkową kolejką wąskotorową 
pojechały do Puszczy Kampinoskiej. Po Puszczy 
wycieczkę oprowadzała przewodniczka.
Wycieczkę zakończył wspólny posiłek w Osadzie 
Puszczańskiej.
      Na trzeciej wycieczce dzieci zwiedzały 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie. Uczestniczyły także w warsztatach 
kucia żelaza. Wirtualna podróż w czasie bardzo 
zainteresowała dzieci. Z Muzeum wszyscy
pojechalipojechali do pobliskiej stajni PaTaTaj. Tam dzieci 
mogły przejechać się na kucyku i koniu oraz 
zwiedzały stajnie. Dzieci dowiedziały się wszystkiego 
o karmieniu i pielęgnacji koni, oraz
o ich umaszczeniu i zwyczajach.

   25 sierpnia, na zakończenie półkolonii odbył 
się bal, na którym dzieci nie tylko tańczyły
dodo znanych i lubianych przebojów,
ale także zaprezentowały przygotowane 
wcześniej przedstawienie teatralne oraz uczestniczyły 
w licznych zabawach i konkursach.
   Nad bezpieczeństwem dzieci podczas 
półkolonii w filii GOK w Mysiadle czuwali 
opiekunowie: Janina Tatol, Joanna Zielińska,
JanJan Drewicz, Tomasz Winiarski. Zajęcia
prowadzone były także przez Karolinę Kieś z filii 
GOK w Nowej Iwicznej. Półkolonie minęły
w miłym i zabawowym nastroju.

Jan Drewicz
Kierownik Półkolonii w Mysiadle
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   W każdym tygodniu wyjeżdżaliśmy
na wycieczkę wspólnie z uczestnikami półkolonii 
z filii w Mysiadle. W pierwszym tygodniu
pojechaliśmy aż pod Garwolin aby zobaczyć 
Farmę Iluzji. To był  strzał w dziesiątkę! 
Połączenie zabaw interaktywnych, złudzeń
optycznychoptycznych i ciekawostek naukowych
to doskonały sposób na rozwinięcie
młodego umysłu.
   W drugim tygodniu odwiedziliśmy Muzeum 
Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Krótka 
prezentacja przewodnika na stacji zakończyła 
się w zabytkowym pociągu, który zawiózł nas
dodo Wilcz Tułowskich, na sam skraj Puszczy 
Kampinowskiej, a później do Tułowic gdzie
czekało na nas ognisko.
   W trzecim tygodniu postawiliśmy na historię. 
Poznaliśmy starożytne hutnictwo i odwiedziliśmy 
kowala u którego wykuliśmy podkowę,
aa to wszystko za sprawą Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa w Pruszkowie. Tego dnia atrakcjom 
nie było końca. Bezpośrednio po muzeum
pojechaliśmy do stajni Patataj gdzie czekało
na nas ognisko i przejażdżki kucykami.
   To były bardzo intensywne trzy tygodnie,
nana których wszyscy nauczyliśmy wiele nowych 
ciekawych rzeczy i każdy zapamięta je na swój 
własny sposób. Zapraszamy za rok.

Maciej Jagodziński
Kierownik Półkolonii w Nowej Iwicznej

   Lato w tym roku nam dopisało! Nie pogodą 
rzecz jasna, lecz artystycznymi zajęciami
i kulturalną zabawą na Półkoloniach Letnich
z GOK Lesznowola.

   Lesznowolskie Półkolonie to już tradycja. 
Zarówno w zimę jak i w lato GOK Lesznowola 
oferuje wyjątkowe warsztaty artystyczne
ii kulturalną rozrywkę dla najmłodszych.
Trzy tygodnie sierpnia (07-25) w filii Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nowej Iwicznej, obfitowały
w wyjątkowe zajęcia plastyczne (z tematem 
przewodnim „Sztuka z odzysku”), na których 
dzieci uczyły się robić własne kule śnieżne,
minionki,minionki, malować torebki totebag czy tworzyć 
dekoracje filmowe. Nie zabrakło również muzyki! 
Karaoke, piosenki z gitarą czy niepowtarzalne 
małe koncerty – gość specjalny Krzysia Górniak, 
która uczyła dzieci jak brzmi gitara w różnych 
stylach i aranżacjach. Wspomniałem
o dekoracjach filmowych – nie dość,
żeże uczestnicy sami robili swoje własne dekoracje, 
to również sami wymyślili, zagrali i nakręcili swoje 
własne etiudy filmowe podczas Warsztatów
Filmowych! Dużym powodzeniem cieszyła
się ceramika, na której uczestnicy robili cuda
z gliny. W tym roku wprowadziliśmy mały kącik 
naukowy w którym pokazywaliśmy, uczyliśmy
i robiliśmy własne mydełka.i robiliśmy własne mydełka.



O12   Co roku uczestnicy naszych zajęć mają szansę wystapić przed szerszą publicznością
na “Gruszkach na Wierzbie” - tym razem
na scenie plenerowej w towarzystwie “Wianek 
nad Stawem”.

      IX Wielki Przegląd Twórczości Uczestników 
Zajęć Cyklicznych „Gruszki Na Wierzbie” odbył 
się w tym roku na świeżym powietrzu, podczas 
imprezy pod chmurką „Wianki w Mysiadle nad 
stawem”. Piknik rodzinny, objęty patronatem 
Wójta i Samorządu Gminy Lesznowola został
zorganizowany już drugi raz przez GOK
Lesznowola,Lesznowola, Panie Przodem (inicjatorki 
Wianków), Radnych i Sołectwo Mysiadła,
OSP Zamienie i Klub Wędkarski Mysiadło. 
Zgromadził tłumy ludzi, co dla naszych
utalentowanych mieszkańców rozwijających 
zdolności pod skrzydłami GOK było nie lada
wyzwaniem. Występ przed tak szeroką
publicznościąpublicznością był dla wielu, szczególnie
dla najmłodszych,  całkiem nowym doświad-
czeniem, lecz mimo tremy i onieśmielającej 
dużej sceny z profesjonalnym nagłośnieniem, 
występowali wspaniale.

   Po pięknym powitaniu i życzeniami miłej 
zabawy, wygłoszonymi przez Panią Marię 
Jolantę Batycką Wąsik Wójt Gminy Lesznowola 
oraz przez resztę organizatorów całego
wydarzenia, zaprosiliśmy na scenę pierwszych 
wykonawców. Lesznowolska Orkiestra Symfoniczna 
pod batutą Mariusza Kolinko   jak zawsze
ww sposób wręcz znakomity zagrała trzy utwory: 
G.F. Haendel – The Arrival of the Queen
ofof Sheba ( solo: obój – Agnieszka Soba, flet – 
Jarosław Szutkowski), G. Gershwin – Summertime 
(solo wokal – Jadwiga Marciniak – wspaniała 
niespodzianka!), V. Monti – Czardasz (solo 
skrzypce – Jadwiga Marciniak). Następnie odbył 
się występ dzieci i młodzieży ze Studia Piosenki
z Wólki Kosowskiej pod kierunkiem instruktora
TomaszaTomasza Winiarskiego, który tego dnia prowadził 
konferansjerkę i nie bez dumy zapowiedział 
pierwsze „swoje” dzieci. Zaśpiewali dla nas: 
Dominika Szklarczyk , Mateusz Szklarczyk, Julia 
Borkowska, Małgorzata Milczarczyk oraz
WiktoriaWiktoria Milczarczyk. Następnie odbył się pełen 
gracji i delikatności ruchów  występ uczestników 
zajęć baletu – grupy starszej - pod kierunkiem 
Mileny Onufrowicz-Kaczyńskiej  z filii w Nowej 
Iwicznej oraz grupy starszej, gdzie  układ
choreograficzny do muzyki W. A. Mozarta 
wykonały Maja Bugalska i Magdalena
Czerwińska.  Czerwińska.  
   Po  baletowych emocjach przyszedł czas 
na dziecięce popisy instrumentalne.  Występ 
sekcji muzycznej - pianino - pod kierunkiem
instruktora Andrzeja Kakietka z filii GOK
w Mysiadle i Nowej Iwicznej otrzymał też wielkie 
brawa, gdyż w wykonaniu dzieci usłyszeliśmy
interpretacjeinterpretacje między innymi takich utworów
jak „Titanic”, „Lambada” czy „Dom
wschodzącego słońca”, a w role muzyków 
wcielili się: Maja Patrycy, Krystyna Lizak, Zofia 
Sobolewska, Emilia Czarnowska, Barbara Lisik, 
Anna Manowska oraz Bartłomiej Bocian.
Po wielkich i gromkich brawach dla bardzo
zdolnychzdolnych dzieci oklaskiwaliśmy wszystkim znany 
Chór UTW OKTAWA pod kier. Magdaleny
Świderek, który wykonał trzy utwory, w tym
przepiękną i bardzo adekwatną do tego akurat 
dnia, staropolską „Tradycyjną Pieśń
Świętojańską”, która ma w sobie coś niezwykłego 
i płynie wprost do serc. 
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   Następnie na scenę weszli kolejni
wychowankowie Tomasza Winiarskiego,
tym razem był to występ Studia Piosenki z filii
ww Nowe Iwicznej, którą to godnie reprezentow-
ali:  Milena Kuras, Anna Krzyżanowska (gitara), 
Luiza Machnowska, Anna Manowska (gitara), 
Łucja Stacharska oraz Hanna Raj.
   Kolejnym występami ucieszyła nas gitaro-
wa sekcja muzyczna z filii w Mysiadle i Nowej 
Iwicznej - pod kierunkiem instruktora Aleksandra 
Kabacińskiego.  Zagrali: Grzegorz i Krzysztof
Kosidowscy oraz Antoni Lizak i Sandra 
Ganszczyk.  Po gitarowych popisach czas 
przyszedł na pianistyczne, gdzie pod kierunkiem 
Liliany Bach swój talent rozwijali mysiadłowskie 
dzieci, które na „Gruszkach Na Wierzbie” 
reprezentowali: Jakub Godos, Mateusz Stręk 
oraz Piotr Łękawa. Pani Liliana Bach
przygotowałaprzygotowała także do wiankowego występu 
żeński chór AURATUM, który zaśpiewał trzy 
pieśni. Kiedy ze sceny zeszły piękne panie, pan 
Tomasz Winiarski zapowiedział kolejny, 
zaplanowany występ  dziecięco-młodzieżowej 
sekcji pianistycznej, tym razem  pod kierunkiem 
Norberta Satory. Reprezentantki z filii GOK 
ww Mysiadle i Nowej Iwicznej pięknie zagrały 
Łucja Łobodzińska i Anna Adamczyk. 
   Gdy ucichły dźwięki klawiszy, znów nadszedł 
czas na kolejne występy Studia Piosenki pod
kierunkiem  Tomasza Winiarskiego, gdzie
w Mysiadle swój wokal przez cały rok dzielnie
rozwijały:rozwijały:  Wiktoria Pilich, Alicja Walińska, Julia 
Jaworska, Laura Krusiewicz i Maja Dudkiewicz 
(gitara). Dziewczęta otrzymały wielkie brawa
i z uśmiechem zeszły ze sceny, ustępując
miejsca lubianemu przez wszystkich Zespołowi 
Piosenki  Biesiadnej MROKOWIACY pod kierunkiem  
Henryka Popławskiego i Albina Rydzewskiego
zz Mrokowa. Z głośników zabrzmiały lubiane
i wszystkim znane piosenki takie jak „Lipka”, 
„Ach ty Cyganko” czy „Jak się bawią ludzie”. 
Nie trzeba się więc dziwić, że publiczność 
śpiewała razem z nimi!

   Na zakończenie „Gruszek Na Wierzbie 
2017”  dłuższy koncert zagrał Big Band DLA 
FRAJDY pod kierunkiem Tomasza Kłujszo,
który też porwał do tańców! A przed sceną  
swoje talenty choreograficzno-sportowe
zaprezentowały  dwie grupy z GOK Lesznowola. 
Oklaskiwaliśmy pełne życia i uśmiechu panie
zz zajęć pn. „Gimnastyka 50 +” pod kierunkiem 
instruktorów Gabrieli Helak i Anny Andziak (filia 
Mysiadło) oraz jak zawsze żywiołowe grupy 
ZUMBY pod kierunkiem instruktorki Agnieszki 
Musioł – Posyniak (filia Mysiadło, Stara Iwiczna, 
Łazy i Zgorzała).

   Na zakończenie dnia odbyły się inne
świętojańskieświętojańskie atrakcje – znakomity koncert
jednego z czołowych polskich  zespołów 
folkowych  ŻYWIOŁAK, który  tworząc  muzykę
ii teksty czerpie inspirację ze starosłowiańskich 
obrzędów i legend wprowadził nas w inny świat. 
Magiczni Tancerze Ognia, których nocny 
występ podziwialiśmy na zakończenie imprezy 
poprzedził interesujący i widowiskowy, nocny 
pokazem wypału raku – techniki ceramicznej.

      Wszyscy goście, przybyli tego niezwykłego 
dnia nad staw w Mysiadle, na pewno wrócili
do domów z pięknym bukietem wrażeń.
A ja uśmiecham się do wspomnień, odczuwa-
jąc dumę z tak dobrych „gruszkowych” 
występów , bo kiedy talenty kwitną, kwitnie
kultura i sztuka! Dziękuję Pani Wójt i Radzie 
Gminy Lesznowola za ciągłe wspieranie 
lesznowolskiej kultury, wszystkim pracownikom 
GOK Lesznowola za kolejny rok dobrej pracy
i jeszcze raz, najgoręcej, wszystkim uczestnikom 
zajęć, bo są to ludzie z pasjami. To dla Was
aż chce się dalej działać, planować, a może
ii nawet krzyknąć  sloganem  z reklamy
telewizyjnej: Brawo Wy!

Jolanta Walentyna Sobolewska
Dyrektor GOK Lesznowola



O14   Staw w Mysiadle od wielu lat jest ulubionym miejscem spacerów i wypoczynku
mieszkańców pobliskich osiedli i domków
jednorodzinnych. Przyciąga także licznych
pasjonatów wędkowania i... malowania!

   Tego lata, w dniach 16 i 30 lipca
ww godzinach od 16.00 do 18.00 łączka nad 
stawem stała się także miejscem spotkań 
miłośników malowania i muzyki. Gminny 
Ośrodek Kultury w Lesznowoli zorganizował tam 
plenerowe warsztaty plastyczne. Imprezy pod 
nazwą „Malarskie Niedziele” skierowane były
dodo wszystkich mieszkańców Gminy Lesznowola. 
Dla miłośników sztuk plastycznych przygotowane 
były sztalugi plenerowe, farby, pędzle
i kartki papieru. Każdy, bez względu na wiek, 
mógł pod okiem plastyków – instruktorów GOK 
spróbować swoich sił w malowaniu obrazów. 
Warsztaty połączone były z ucztą muzyczną.
WW dniu 16 lipca koncert na żywo dał duet 
„Ojciec i Syn”, a 30 lipca zagrała Lesznowolska 
Orkiestra Symfoniczna. Orkiestra w zmniejszonym 
składzie koncertowała pod olbrzymią wierzbą 
rosnącą nad stawem. Warsztaty plastyczne oraz 
możliwość wysłuchania dobrej muzyki
przyciągnęłyprzyciągnęły dużo ludzi. Niektórzy przybyli rodzin-
nie. Dzieci z zapałem malowały, a rodzice w tym 
czasie siedząc na kocykach słuchali muzyki
i pławili się w gorącym letnim słońcu. Muzyka
odbijała się od tafli wody i napełniała pięknymi 
dźwiękami całą okolicę. Nawet przypadkowo 
przechodzące tamtędy osoby przystawały lub 
siadały na trawie, aby posłuchać muzyki
i przyjrzeć się zmaganiom artystów amatorów. 
Niewątpliwą zaletą takich plenerowych spotkań 
jest możliwość bliskiego kontaktu z artystami.
NieNie ma podziału na scenę i widownię. Wszyscy 
byli częścią tego pięknego wydarzenia.
To był wspaniały pomysł – powtarzali uczestnicy 
„Malarskich Niedziel”.

   Artystycznej pomocy amatorom malowania 
udzielali: Jolanta Walentyna Sobolewska – 
Dyrektor GOK / art. plastyk oraz Jan Drewicz –
instruktorinstruktor GOK / art. plastyk. Sprawami
organizacyjnymi przedsięwzięcia zajęły
się instruktorki GOK: Janina Tatol
i Joanna Zielińska.

Jan Drewicz
instruktor GOK Lesznowola
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 Atrakcją dla mieszkańców gminy Lesznowola (i nie tylko)
podczas dwóch tegorocznych letnich wieczorów było Kino 
Letnie w Mysiadle nad stawem. W miłej atmosferze, ładnej 
scenerii i sprzyjającej aurze zostały wyświetlone dwa filmy: „Nie-
tykalni” (14.07.2017) i „Kobiety z 6 Piętra” (18.08.2017).
Oba wydarzenia cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem widzów. Jak na kino przystało był też
popcorn i przekąski.

Monika Soboń
GOK Lesznowola


