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S4  Serdecznie gratulujemy pani Bożenie Balik
z Pracowni Tkactwa Artystycznego „PRZEPLOT(ki) 
zdobycia pierwszej nagrody w VIII Przeglądzie 
Gobelinów "Pasja Tworzenia 2017", którego
organizatorem jest Bielański Ośrodek Kultury Filia 
Estrady 112 w Warszawie za pracę
„Oczami dziecka".„Oczami dziecka".

 VIII Przegląd Gobelinów “Pasja Tworzenia 2017”
odbył się 20 maja w Bielańskim Ośrodku Kultury. 
Wręczono nagrody uczestnikom przeglądu 
gobelinów „Pasja Tworzenia”. W konkursie wzięło 
udział 53 uczestniczek  z  dziewięciu Domów
Kultury. Zaprezentowano 56 tkanin.
  Jury przyjęło następujące kryteria oceny:
- walory artystyczne, kompozycja, kolorystyka,
 dobór odpowiednich splotów
 do interpretowanego tematu,
- oryginalność przekazu artystycznego,
- poziom i oryginalność poszukiwań
 wykonawczych.

  Pierwszą nagrodę przyznano naszej koleżance 
z Pracowni  Tkactwa Artystycznego „Przeplot-ki”,   
Pani Bożenie Balik za pracę „Oczami dziecka” 
(cztery gobeliny dla czterech wnuków).

Ewa Kamińska
Instruktor artystyczny

 Mamy przyjemność poinformować, że w finale 
40. Konkursu Recytatorskiego Warszawska
Syrenka, który odbył się w dniach 22-23 kwietnia 
2017 roku w Mazowieckiem Instytucie Kultury
w Warszawie, Michał Anielski zajął 2. miejsce
w kategorii klasy 1-3 szkół podstawowych.

  Laureat zaprezentował wiersz Juliana Tuwima 
„O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”. Michał
jest uczniem Zespołu Szkół Publicznych
w Mysiadle. Gorąco gratulujemy i cieszymy się, 
że uczeń z gminy Lesznowola zaszedł
tak wysoko!

Anna Piekutowska
GOK LesznowolaGOK Lesznowola

 Kameralnie, klimatycznie, rodzinnie
i śpiewająco w taki sposób przywitaliśmy 
Wiosnę w Magdalence.

  W Centrum Integracji Społecznej w Magdalence, 
05.04.17 odbył się koncert uczniów p. Tomasza 
Winiarskiego. Publiczność, jak zwykle serdecznie 
przywitała młodych wykonawców, którzy
przybyli by zaprezentować efekty swojej pracy 
na zajęciach wokalnych prowadzonych
w GOK Lesznowola.

  Młodych artystów wspomagali rodzice
ściskając kciuki i śpiewając wraz z nimi znane
przeboje wykonawców z polski i całego świata. 
Blisko dwu godzinny koncert pełen 
młodzieńczej tremy, śpiewania prosto z serca
ii wspólnych wzruszeń na długo zostanie w naszej 
pamięci. Takie piosenki jak “Piechotą do lata” 
(Bajm), czy „W domach z betonu” (Martyna 
Jakubowicz) porwały do śpiewu całą
publiczność.

 Na koncercie wystąpiły dzieci uczestniczące 
w zajęciach wokalnych GOK z filii w Wólce
Kosowskiej,Kosowskiej, Nowej Iwicznej i Mysiadle. 
Wystąpili: Agata Osmólska, Anna Manowska, 
Wiktoria Pilich, Helena Węgierska, Luiza
Magnowska, Milena Kuras, Anna Krzyżanowska, 
Emilia Czarnowska, Maja Zołotucho, Jania
Daniluk, Dominika Szklarczyk, Artur Król.

  Rodzice wychodzili dumni z postępów swoich 
pociech, a publiczność prosiła o jeszcze.

 Z tą nadzieją na „jeszcze” mówię publiczności
i wykonawcom „do zobaczenia”.

Tomasz Winiarski,
GOK Lesznowola
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W6 Kameralne popołudnie pośród dźwięków Bacha i Griega - tak wyglądął przegląd 
postępów uczniów p. Agnieszki Lis, który odbył 
się w filii GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej.

  W ciepłe i przyjemne popołudnie Dnia Matki 
wybrzmiały dźwięki pianina i zapełniły całą 
salę menuetami Bacha, etiudami Czernego, 
Berensa i Brunnera, sonatinami Steibelta
czy wariacjami Haydna wprowadzając
przybyłych gości w pogodny, relaksacyjny
ii momentami melancholijny nastrój. 
Oszczędne i wyrafinowane dekoracje
przygotowane przez p. Karolinę Kieś
podkreślały podniosły klimat muzyki
klasycznej. Można było zanurzyć się
ii odpłynąć w dźwiękach utworów sławnych 
kompozytorów doskonale przygotowanych 
przez uczniów p. Agnieszki Lis, która ciepło
i z pewną lekkością poprowadziła całe
wydarzenie.

Wystąpili: Klara Gajny-Piotrowska, Tymon
Maciejewski,Maciejewski, Conrad Petersen, Jan Petersen, 
Aleksander Siatkowski, Kuba Skrzypek,
Igor Zembrzuski, Kosma Zembrzuski.

Maciej Jagodziński,
GOK Lesznowola

 Ręce pełne gliny, zapału i kreatywności
- Galeria Na Górce podczas Dnia Matki.

 Z okazji Dnia Matki, Pracownia Ceramiki
i Rzeźby we Władysławowie zaprosiła
wszystkiewszystkie mamy z dziećmi, które miały ochotę 
pobawić się gliną. A nauka i rozwój zdolności 
manualnych i artystycznych poprzez zabawę 
to najlepszy sposób kształcenie. Doskonale 
wie o tym instruktorka Galerii - p. Joanna
Jagodzińska, która swoim zapałem
i pogodnym duchem zaraża wszystkich
uczestników do wspólnego lepienia.uczestników do wspólnego lepienia.

 Dzień Matki w Galerii na Górce cieszył
się bardzo dużym zainteresowaniem, oprócz 
dzieci i mam, przyszło też kilka babć. Okazało 
się, że spora część z nich mieszka
w sąsiedztwie i nadal nic nie wiedziały
nana temat Pracowni, a działamy już piąty rok! 
Dzieci lepiły prace według swoich projektów, 
mamy zaś dobrze się bawiły lepiąc swoje 
pierwsze prace i na bieżąco komentując 
swoje dokonania.

 Wszystkie stwierdziły, że to bardzo
odprężająceodprężające zajęcie i dobrze spędzony czas 
ze swoimi dziećmi.

 Serdecznie zapraszamy do Galerii na Górce 
do wspólnego lepienia gliny!

Maciej Jagodziński
GOK Lesznowola
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 Uroczystość podsumowania "Konkursu
i olimpiady szkolnej w Lesznowoli na temat 
wiedzy o środowisku!", zorganizowanego 
przez Urząd Gminy Lesznowola oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odbyła
sięsię 17.05.2017 r. w siedzibie  GOK Lesznowola 
w Starej Iwicznej.

 Nagrody laureatom konkursów wręczały 
gospodynie Gminy Lesznowola: Wójt Gminy 
Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik, 
Vice Wójt Iwona Pajewska-Iszczyńska,
PrzewodniczącaPrzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola 
Bożenna Korlak oraz oczekiwany, znakomity 
gość specjalny - Asystent Polityczny Ministra 
Środowiska Paweł Pliszka, który dodatkowo
w imieniu Ministra Środowiska prof. dr hab. 
Jana Szyszko, podarował lesznowolskim
szkołom książkowe upominki.

  Gości, wśród których znalazł się także
Dyrektor ZOPO Jacek Bulak, Dyrektorzy
i nauczyciele szkół i przedszkoli, rodzice
i opiekunowie laureatów oraz oni sami, a także 
Redaktor Radia Niepokalanów Mariola 
Marczak, powitała Dyrektor GOK Jolanta 
Walentyna Sobolewska, będąca także jedną
zz jurorów plastycznej komisji konkursowej. 
Uroczystość poprowadził inicjator
i pomysłodawca konkursu - Inspektor
Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Mariusz Uljasz.

 Warto przypomnieć, że cenne nagrody
(rowery, hulajnogi, tablety, gry edukacyjne
ii inne upominki) dofinansowane zostały przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jolanta Walentyna Sobolewska
Dyrektor GOK Lesznowola



N8  Na nasze zaproszenie odpowiedziało
25 malarzy. Autorzy prac w porządku
alfabetycznym:
Hanna Cichosz, Grażyna Głuch, Beata
Ignaczak, Mieczysława Izdebska-Łazorek, 
Joanna Jagodzińska, Jolanta Kędzierska,
BogumiłaBogumiła Kędziora, Renata Krawczyk,
Ajith Krishnamoorthy Nair, Krystyna Mąkosza,
Tatyana Morozova, Wiesława Mysiak,
Anna Neubart, Dorota Otulska, Anna Pawlak, 
Teresa Pietras, Jolanta Walentyna Sobolewska, 
Teresa Stempkowicz, Izabela Szymczak,
Maja Troszkiewicz, Ewa Witkowska,
WiesławWiesław Wojciechowski, Sylwia Wyszkowska, 
Magdalena Zawadzka, Joanna Zielińska.



O Podczas wieczoru wernisażowego wysłuchal-iśmy poezji Bogumiły Kędziory vel SZABEL
w wykonaniu autorki.

 Szabel pisze wiersze od trzynastego roku życia. 
Jest autorką utworów o bardzo szerokiej
tematyce - patriotycznej, filozoficznej i miłosnej. 
Często pisze też o przyrodzie, o porach roku, 
czasami też żartobliwie. W jej zbiorach znajduje 
się wiele utworów okolicznościowych np. z okazji  
Dnia Matki, Babci, Dziadka, Świąt Bożego
Narodzenia i z wielu innych okazji.  Poetka pisze 
też lekkie i pogodne wiersze dla dzieci
oraz teksty piosenek.oraz teksty piosenek.

 Szabel jest członkiem Klubu Literackiego
„Kaliope”, który działa przy Centrum Kultury
w Raszynie. W swoim dorobku ma tomik wierszy 
pt. „To dla ciebie wiersze piszę”, oraz wiersze
w antologii „Warto się czasem zatrzymać”. 
Swoją twórczość prezentuje na wieczorkach
autorskichautorskich własnych jak i z członkami klubu. 
Swoją poezją dzieli się również na spotkaniach
z dziećmi w szkołach podstawowych,
gimnazjach oraz świetlicach. Szabel kocha 
kwiaty, zwierzęta, podróże i.. ciszę. Bo to w niej 
najczęściej odwiedza ją wena.

 Na wernisażu nie zabrakło także muzyki.
Dla wszystkich Artystów oraz wernisażowych 
gości wystąpiła młodziutka, zdolna wokalistka 
Paulina Pytlak przy akompaniamencie
Jana Tabęckiego. Wysłuchaliśmy czterech 
pięknych, refleksyjnych utworów:
,,Kiedy,,Kiedy mówisz" (Kayah), ,,Nie wie nikt"
(Monika Urlik), ,,Valerie" (Amy Winehouse)
i ,,Jeszcze poczekajmy"  (Anna Maria Jopek).

 Wernisaż Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa 
"Kobiece Światoprzestrzenie 2017"
odbył się 23.04.2017 r. o godz. 18.00.

 Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji
"Kobiecych Światoprzestrzeni"!"Kobiecych Światoprzestrzeni"!

Jolanta Walentyna Sobolewska
Dyrektor GOK Lesznowola
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L10 Na pograniczu szalonego snu i niepokojącej jawy - Salvador Dali w obrazach, filmach
i ceramice.

 W niedzielę 28 maja 2017 r. w Galerii Wystaw 
Artystycznych OKNO w filii GOK Lesznowola
w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6
odbył się wernisaż Pokonkursowej Wystawy
SurrealistycznejSurrealistycznej „Salvador Dali moją inspiracją”.

 Ogólnopolski Konkurs Malarski został
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury
w Lesznowoli i został objęty honorowym
patronatem Wójta Gminy Lesznowola.  Celem 
konkursu było zainteresowanie twórców
nieprofesjonalnychnieprofesjonalnych i profesjonalistów tematyką 
surrealistyczną. Inspiracją do powstania prac 
była postać i twórczość wielkiego artysty
malarza Salvadora Dali.

 Salvador Dali już za życia stał się ikoną
surrealizmu. Był artystą wybitnym
i wszechstronnym: malarzem, rzeźbiarzem,
scenografem,scenografem, plakacistą, pisarzem,
dramaturgiem i poetą. Projektował również
kostiumy i biżuterię, zajmował się reklamą 
komercyjną, był także współtwórcą filmów.

 Na konkurs wpłynęły 42 prace z całej Polski. 
Wszystkie obrazy zostały zaprezentowane
nana wystawie. Twórcy wykazali się niebywałą 
wyobraźnią i znajomością twórczości
wielkiego Mistrza.

Zbigniew Wiśniewski "Zabawki". Olej na desce, 
50 x 70. Bielsko Biała - I miejsce
Anna Zborovska "Tajemny krąg – śpiewaj i płoń". 
Akryl, 100 x 80. Płock - II miejsce
Katarzyna Mrzygłód-Czyż "Siatka snu". Akryl, 100 
x 70. Nowa Iwiczna - III miejsce

Elżbieta Hampson "Telefon do przyszłości". Akryl, Elżbieta Hampson "Telefon do przyszłości". Akryl, 
50 x 70 - wyróżnienie
Joanna Adamek "Sen – Pejzaż jesienny". Akryl, 
80 x 80. Warszawa - wyróżnienie
Aneta Podżorska "Złota linia". Olej, 60 x 80. 
Gdynia - wyróżnienie
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 Na wstępie wernisażowego wieczoru
Jan Drewicz – opiekun wystawy przybliżył postać 
Salvadora Dali. Zaprezentowano też dwa krótkie 
filmy, których współtwórcą był artysta:
„Psa andaluzyjskiego” i „Destino”.
Filmy wyświetlił i opowiedział o nich Maciej
Jagodziński instruktor GOK.Jagodziński instruktor GOK.

 Uroczystej dekoracji laureatów konkursu 
dokonała pani Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Lesznowoli Jolanta Walentyna 
Sobolewska. Po wręczeniu zwycięzcom nagród 
oraz dyplomów na wszystkich uczestników
wernisażuwernisażu czekała miła niespodzianka. Każdy 
otrzymał pamiątkową ceramiczną zawieszkę, 
wykonaną w pracowni GOKu, przez instruktorkę 
ceramiki Joannę Jagodzińską. Zabawna
zawieszka przedstawiała charakterystyczne 
motywy związane z Salvadorem Dali: jego 
wspaniałe wąsy udekorowane kwiatkami
oraz jajko sadzone.oraz jajko sadzone.

 Po części oficjalnej organizatorzy wystawy
zaprosili gości do sali Galerii OKNO, gdzie
wyeksponowane zostały obrazy. Na chętnych 
czekał także słodki poczęstunek.

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

Jan DrewiczJan Drewicz
GOK Lesznowola

 Autorzy prac: Teresa Belka, Małgorzata Chmielowska, 
Katarzyna Dybała, Mieczysława Izdebska-Łazorek, 
Joanna Jagodzińska, Witold Kacprzyński, Elżbieta
Kazimierczyk, Karolina Kieś, Lidia Kozarzewska, Halina 
Krzyżańska, Krzysztof Latała, Kamila Luberadzka, Krystyna 
Mąkosza, Leszek Adam Meler, Andrea Mierosławska,
TetyanaTetyana Morozova, Wanda Musiał, Ignacy Pałka, Janina 
Partyka-Pojęta, Anna Pawlak-Jabłońska, Aleksandra Pior, 
Iwona Piszczelska, Grażyna Prędkiewicz, Anna Sadzik, 
Teresa Stempkowicz, Luiza Szyja, Izabela Szymczak, Maja 
Troszkiewicz, Mikołaj Walijewski, Maryla Wierzbowska-Usa, 
Irena Wiltosińska, Ewa Witkowska, Jolanta Antczak, 
Roman Czumaj, Jadwiga Kuźmińska, Wiesława Mysiak
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T.W.: Zaczęło się od rapu?
S.Ż.: Tak, rap i freestyle dały początek tej
imprezie.imprezie. Chcieliśmy też wykorzystać infrastrukturę 
skateparku. Ten mur, dołożyliśmy jeszcze płyty 
przy alejkach i można śmiało malować graffiti, 
które jest nieodłącznym elementem kultury hip 
hop i bardzo chcieliśmy, żeby to się u nas
pojawiło.

T.W.: Jaka jest Twoja inspiracja?
S.Ż.:S.Ż.: Inspiruje mnie OSTR, ale przede wszystkim 
taniec. Wszystkie moje działania które tutaj
przekładam biorą się właśnie z tańca, który 
daje mi mnóstwo energii.

T.W.: Doczekamy się murali w 3d?
S.Ż.: Jak dostaniemy dofinansowanie
to na pewno coś wymyślimy (śmiech).
AA tak serio: na przyszły rok planujemy Silent 
Disco i zawody taneczne oraz deskorolkowe.



G14 Już drugi raz zaprosiliśmy dzieci i młodzieżz lesznowolskich przedszkoli i szkół do udziału
w konkursach o charakterze historycznym
organizowanych w ramach II edycji Lesznowol-
skiego Festiwalu Historycznego.

 W niedzielę 14.05.2017 r. o godz. 17.00 odbył
się Wieczór finałowy II Edycji LFH - koncert 
wokalny, wystawa prac laureatów oraz rozdanie
nagród pokonkursowych.

 Festiwal pod patronatem Wójta i Rady Gminy 
Lesznowola został zorganizowany przez:
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
ii GOK Lesznowola. Koordynatorem i pomys-
łodawcą projektu był dr Marek Gieleciński.

    Podczas II edycji Lesznowolskiego Festiwalu 
Historycznego zapraszaliśmy do udziału
w następujących konkursach:

1. Konkurs plastyczny - Magdalenka i Łazy
  w okresie II wojny światowej.
2. Konkurs fotograficzny - Miejsca pamięci
  narodowej na terenie Gminy Lesznowola.
3. Konkurs literacki - Lesznowola w przyszłości.
4. Konkurs muzyczny - Mazowsze w pieśni
  i piosence .
5. Konkurs teatralny - zawarte w regulaminie
  trzy tematy do wyboru.
6. Konkurs multimedialny - reportaż filmowy -6. Konkurs multimedialny - reportaż filmowy -
  Zabytki w Gminie Lesznowola.

 Od października 2016 r. do maja 2017
na terenie gminy Lesznowola w przedszkolach, 
szkołach i filiach GOK odbyły się działania
w ramach projektu pt. "Lesznowolski Festiwal
Historyczny".  Cykl konkursów o charakterze
historycznymhistorycznym miał na celu zainteresowanie 
młodych ludzi historią dużą i małą, począwszy 
od ważnych dla kraju wydarzeń historycznych,
a skończywszy na historii własnej rodziny i miejsc, 
w których uczestnicy konkursu mieszkają.

Jolanta Walentyna Sobolewska
Dyrektor GOK Lesznowola



O 75 lat temu doszło do egzekucji więźniów warszawskiego Pawiaka w lesie Sękocińskim 
koło Magdalenki. W muzeum więzienia oraz
w miejscu tragedii z udziałem rodzin
pomordowanych oraz przedstawicieli  władz
i samorządu odbyły się uroczystości
upamiętniające ofiary.

  28 maja 2017 r. przypadła 75. rocznica
egzekucji więźniów Pawiaka w Lesie Sękocińskim 
koło Magdalenki. Wspomnianego dnia w 1942 r. 
Niemcy zamordowali w sumie 202 mężczyzn
i 22 kobiety. Byli to polscy patrioci, ludzie
reprezentujący różne środowiska i grupy
społeczne. W egzekucji zginęło dziewięciu
funkcjonariuszyfunkcjonariuszy polskiej straży więziennej
pełniących do momentu aresztowania służbę 
na Pawiaku. Wśród zamordowanych kobiet
znajdowało się 16 więźniarek przywiezionych
z obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück.

  Aby uczcić pamięć oraz oddać hołd ofiarom 
Maria Jolanta Batycka-Wąsik - Wójt Gminy 
Lesznowola wraz z Samorządem Gminy, 
Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum 
Niepodległości oraz Polski Związek Byłych 
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień
ii Obozów Koncentracyjnych zorganizowali 
uroczyste obchody rocznicowe. Pierwsza część 
uroczystości odbyła się na terenie Muzeum 
Więzienia Pawiak.

 Druga część obchodów miała miejsce
w historycznym Miejscu Straceń
przy ul. Jarzębinowej w Magdalence. Narrację 
oraz część artystyczną poprowadziła młodzież
z Zespołu Szkół Publicznych w Lesznowoli.
WW asyście Warty Honorowej Wojska Polskiego 
nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem,
odprawiona została Msza Święta polowa,
a uroczystości zakończyły przemówienia
okolicznościowe.

 Dla licznie przybyłej młodzieży szkolnej udział
w tej uroczystości jest szczególnym przeżyciem,
a spotkanie z naocznymi świadkami II wojny
światowejświatowej i rodzinami pomordowanych jest 
ważną lekcją historii. Młodzi przyznają, że dzięki 
takim uroczystościom stają się pokoleniem 
pielęgnującym pamięć o tych, którzy walczyli, 
byśmy my mogli żyć i uczyć się w wolnej Polsce.

Aneta Zielińska
GOK Lesznowola
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G16 Rozgrzewające słońce, tłumy ludzi, dobre jedzenie, dużo świetnej muzyki i jeszcze więcej 
atrakcji na niezliczonej ilości stoisk - taka właśnie 
jest Wielka Majówka rodem z Nowej Iwicznej.

 Sobota po Dniu Matki, 27.05.17 przywitała
nas pięknym słońcem i doskonałą pogodą, 
właśnie tak jak wyobrażamy sobie idealną
majówkę.majówkę. Liczne namioty z mnóstwem
atrakcji porozstawiane na placu przed szkołą
w Nowej Iwicznej przyciągały mnóstwo ludzi.

 W tym roku festyn został zorganizowany
jużjuż 10 raz z inicjatywy p. Justyny Gawędy, Radnej 
Gminy Lesznowola, a organizacją zajęli się Radni, 
Sołtys, ZSP w Nowej Iwicznej oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Lesznowoli. Wydarzenie zostało objęte 
honorowym patronatem Wójta i Rady Gminy 
Lesznowola.

 Od samego początku festynu nieustannie coś
sięsię działo. Na głównej scenie jako pierwszy 
wystąpił Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy 
przedstawiając fascynujące pokazy naukowe. 
Dzieci obserwowały kontrolowane wybuchy
i niezwykłe reakcje chemiczne. W międzyczasie, 
na drugim końcu placu swoje przedstawienie
dał Klaun Kluseczka, który w zabawny sposób
angażował dzieci do wspólnego śmiechu.angażował dzieci do wspólnego śmiechu.

 Następnie, na głównej scenie odbył się pokaz 
zumby, pod czujnym okiem instruktorki,
p.  Agnieszki Musioł-Posyniak. Dwie grupy wiekowe 
radośnie zaprezentowały swoje umiejętności
i zarażały publiczność do wspólnego tańca.
W temacie tańca pozostając, jako następna
nana scenie wystąpiła słynna szkoła tańca -
Grawitacja z Piaseczna. Wystąpiło kilka duetów, 
które biorą udział w ogólnopolskich zawodach.

 Po Grawitacyjnych pokazach tanecznych, 
główna scena zamieniła się w wybieg dla modelek. 
Panie prezentowały piękne stroje uwodząc
wszystkich panów licznie zgromadzonych
podpod sceną. Tymczasem, po drugiej stronie placu, 
OSP Nowa Wola przygotowała dla dzieciaków 
tradycyjną pianę i to przyciągnęło największe 
tłumy - dzieciaki mogły wyszaleć się w chłodnej 
pianie pod czujnym okiem strażaków.

 

 Kolejnymi atrakcjami, które cieszyły się ogromnym 
powodzeniem były dmuchane zamki, wata
cukrowacukrowa oraz namiot Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lesznowoli. W środku, instruktor GOK p. Jan Dre-
wicz, zachęcał do udziału w warsztatach malarstwa 
sztalugowego, które przyciągnęło całe tłumy 
chętnych dzieci. Pod czujnym okiem instruktora, 
każdy mógł spróbować swoich sił i stać się małym 
Rembrandtem lub Pollockiem - co komu w duszy 
zagrało.zagrało. Z przodu namiotu, p. Karolina Kieś
prowadziła warsztaty biżuterii i malowanie buziek, 
które cieszyło się takim powodzeniem, że zdarzało 
się malować na dwie ręce. Jednak trzy propozycje 
to nie wszystko co ma do zaoferowania GOK. 
Mnóstwo rodziców, dopiero po wdaniu
się w rozmowy z instruktorami dowiedziało
się i było zaskoczonych bogatą ofertą Ośrodka 
Kultury. Instruktorzy chętnie opowiadali o swoich 
zajęciach i o zajęciach swoich kolegów
w przerwach między kolejnymi buźkami
i arkuszami.



O Na piechotę i na rowerze przez Magdalenkę 
pośród najważniejszych historycznych miejsc
w Gminie Lesznowola z hasłem: „Armia Krajowa – 
zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego – 
Największa Konspiracyjna armia w czasie II wojny 
światowej”.

  Coroczny Rajd rowerowo-pieszy "Szlakiem Naszej 
Historii" organizowany jest przez Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej na terenie gminy
Lesznowola i Raszyn. Współorganizatorami
wydarzenia są: Gmina Lesznowola, GOK Lesznowola, 
ZOPO. XXXI rajd miał miejsce 22.04.2017 r.
w Magdalence. Opiekunem Rajdu jest
p. Andrzej Hoffman.p. Andrzej Hoffman.

 To wyjątkowe wydarzenie pozwala
mieszkańcom gminy poznać historię II wojny
światowej, każda edycja to niezwykła przygoda.
Uczestnicy mają szansę dotrzeć do istotnych
historycznie miejsc, poczuć się niczym odkrywcy
i poznać prawie zapomniane już historie.

  Uczestnicy łączą się w 5 osobowe grupy –
patrole – otrzymują listę miejsc do których mają 
dotrzeć na rowerze lub pieszo. W każdej lokalizacji
spotykają osobę, która opowiada historię danego
miejsca, często są to kombatanci, którzy chętnie 
opowiadają swoje przeżycia.

  Połączenie rajdu, gry i nauki historii pełni 
doskonałą rolę edukacyjną wśród dzieci
i młodzieży. Na mecie, każdy uczestnik opisuje 
miejsce, które najbardziej zapadło mu w pamięć. 
W rajdzie z roku na rok bierze udział coraz więcej 
osób z wielu pobliskich miejscowości.

 Uroczyste rozdanie nagród wszystkim
uczestnikomuczestnikom rajdu odbyło się 10.05.2017r.
w Centrum Integracji Społecznej w Magdalence 
przy ul. Lipowej 28. Ceremonia, dzięki świetnej
organizacji p. Alicji Skowrońskiej-Marczuk
opiekunki CIS, przebiegła w bardzo przyjemnej
i ciepłej atmosferze.

Maciej Jagodziński
GOK LesznowolaGOK Lesznowola

 Majówka to przede wszystkim zabawa i konkursy. 
Wiele stoisk właśnie poprzez organizowanie 
małych konkursów przyciągało do siebie
publiczność. Tym sposobem jednocześnie
angażowali ludzi do zabawy i przedstawiali swoją 
działalność. Studio Makijażu, Animki, Szkoła 
Językowa, Przedszkole Nutka i wiele innych
wybrało właśnie taki sposób prezentacji.wybrało właśnie taki sposób prezentacji.

 Na skateparku można było pojeździć na rowerkach 
wodnych oraz przejść szkolenie wojskowe pod
czujnym okiem żołnierzy.

 W międzyczasie na scenie zameldowała
sięsię pierwsza gwiazda festynu - B.R.O. Miękki hip 
hop w wykonaniu artystów został ciepło przyjęty 
przez publiczność, która zmęczona dniem pełnym 
atrakcji, zrobiła sobie przerwę na tradycyjnego 
majówkowego grilla. Jako następny wystąpił 
zespół Parkway, który odciągnął publikę
od siedzenia nad kiełbaskami i piwem, grając
rewelacyjnerewelacyjne country ocierające się o prawdziwy 
soczysty stoner rock rodem z południa stanów 
zjednoczonych. Parkway mocno rozgrzał
i rozruszał publiczność, przed headliner’em
wieczoru - Future Folk. Klezmerzy nie zawiedli i dali 
niezapomniany koncert, który wzruszał i poruszał. 
Majówka tradycyjnie zakończyła się pokazem
laserów,laserów, które wręcz tańczyły do brzmiącej jeszcze 
w uszach muzyce Future Folk.

Maciej Jagodziński,
GOK Lesznowola
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K18 Podniosła, a jednocześnie niezwykle radosnaatmosfera, przepiękna muzyka, niezwykły szyk
i elegancja - taka jest właśnie Lesznowolska
Orkiestra Symfoniczna, która gra nam już sześć 
wspaniałych lat.

  W sobotę 03.06.2017 r. o godz. 16.00 w filii GOK 
Lesznowola w Łazach przy ul. Przyszłości 8 odbyło
się uroczyste  Muzyczne Powitanie Lata 2017 - 
piękny koncert Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej 
pod batutą Mariusza Kolinko z błyskotliwymi
zapowiedziami Ewy Korporowicz.

  Sala wypełniona po brzegi z niecierpliwością 
oczekiwała muzycznych niespodzianek, jakie tym 
razem przygotowała dla niej lubiana i ceniona LOS. 
Usłyszeliśmy mnóstwo wspaniałych utworów muzyki 
klasycznej, w tym bardzo trudnej w wykonaniu, 
barokowej.

  Po zakończonym koncercie, wysłuchanym przez 
publiczność z zapartym tchem, rozbrzmiały gromkie 
brawa. Nie zabrakło również owacji na stojąco oraz 
energetycznego bisu.

  Za piękny, muzyczny wieczór gorąco 
podziękowały  - w imieniu Wójta i Samorządu - 
Bożenna Korlak - Przewodnicząca Rady Gminy 
Lesznowola oraz Jolanta Walentyna Sobolewska - 
Dyrektor GOK Lesznowola, pod którego skrzydłami 
działa orkiestra. Wręczyły bukiety kwiatów i życzyły 
wielu dalszych sukcesów.

  Serdecznie dziękujemy za kolejny bukiet
muzycznych wzruszeń.

Jolanta Walentyna Sobolewska
Dyrektor GOK Lesznowola

 Kolorowo w duszy gra, długo wyczekiwany kon-
cert podniósł poprzeczkę kolejnym występom.

 W Centrum Integracji Społecznej w Magdalence 
przy ulicy Lipowej 28, 07.06.2017r. odbył się koncert 
„Żyj Kolorowo” w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej
i Krzysztofa Chromińskiego.

 Artyści dali się już poznać naszej publiczności
z jak najlepszej strony, więc czuć było w powietrzu 
napięcie i oczekiwanie na kolejny świetny występ. 
Podczas koncertu p. Iwona zaśpiewała piosenki 
„kolorowe”, nie tylko jeśli chodzi o tekst, ale również 
muzykę. Usłyszeliśmy wspaniałe utwory z repertuaru 
największych dam polskiego jazzu i muzyki
rozrywkowej:rozrywkowej: Ewy Bem, Hanny Banaszak, Krystyny 
Prońko, Anny Marii Jopek i wielu innych
wykonawców.

 Po blisko dwugodzinnym koncercie owacjom
nie było końca, a wykonawcom dziękowały sołtys 
Magdalenki p. Teresa Piotrowska, radna
p.p. Wiesława Komorowska i dyrektor GOK Lesznowola 
Jolanta Walentyna Sobolewska.

 Z wielkią niecierpliwością czekamy na kolejne 
“kolorowe” koncerty!

Tomasz Winiarski
GOK Lesznowola
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KW W W.GOK-LESZNOW OLA.PL

 Gmina Lesznowola przystąpiła do udziału w projekcie realizowanym przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Rozwój e-usług
i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa
Informacyjnego „M@zowszanie”.   Projekt współfinansowany jest przez Unię Europe-
jską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa i budżetu
województwa mazowieckiego. Ze środków w ramach projektu została urządzona 
stacjonarna komputerowa Pracownia Multimedialna LCK (Lokalne Centrum Kompe-
tencji), która liczy pięć stanowisk komputerowych, znajduje się w filii GOK Lesznowola 
w Janczewicach przy ul. Jedności 99a. ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ LATEM!


