
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
Sprawozdanie z działalności w czerwcu 2005 r.

1 czerwca, godzina 17.30         MOK, ul. Targowa 65
Święto Rodziny – impreza integracyjna

1 –4 czerwca 
Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”
Czytanie dzieciom w parkach , na placach zabaw , w księgarni, w placówkach
oświatowych, rozdawanie materiałów reklamowych pod dużymi sklepami w Legionowie.

3 czerwca, godzina 16.00 – 19.00        MOK, ul. Targowa 65
Spotkanie Klubu Seniora

3 czerwca, godzina 11.00 – 14.00
Impreza Miejska -  Dzień Dziecka i Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”
w programie:

• Korowód ulicami miasta prowadzony  przez zespół „Vistula River Brass Band”
• Popisy artystyczne dzieci i młodzieży z Legionowa
• Ogłoszenie wyników konkursu na najlepiej prezentowaną baśń Andersena

4 czerwca, godzina Osiedle „Kozłówka”
Festyn z okazji Dnia Dziecka

• Zabawa animacyjna dla dzieci
• Koncert zespołu „HaeRem”

6 czerwca MOK ul. Norwida 10
Udostępnienie sprzętu nagłaśniającego dla Klubu Biegacza 

10 czerwca MOK ul. Norwida 10
Udostępnienie sprzętu nagłaśniającego dla Klubu Biegacza 

10 czerwca MOK ul. Norwida 10
Udostępnienie sprzętu nagłaśniającego dla Klubu „Delfin” 

11 czerwca, godzina 16.00 – 22.00       Rynek Starego w Warszawie

DNI LEGIONOWA W WARSZAWIE
wystąpili:

• „Vistula River Brass Band”
• Zespół wokalno – taneczny „Szachraj”
• Krzysztof Ścierański
• „SEXBOMBA”

Imprezie towarzyszyły stoiska promujące miasto i firmy w nim działające.

14 czerwca, godzina 10.30 – 14.00          Przedszkole Miejskie nr 10



Spotkanie integracyjne „Dzieci – Dzieciom”
W programie:

• popisy dzieci
• spektakl teatralny, taniec i piosenka
• promocja akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Współorganizacja MOK ul. Targowa 65 i Przedszkole Miejskie nr 10.

15 czerwca, godzina 14.00 MOK ul. Norwida 10
Nagranie płyty dla chóru z Liceum Ogólnokształcącego nr I

16 czerwca, godzina 8.oo – 15.00 MOK ul. Norwida 10
Przegląd Teatralny organizowany przez Referat Zdrowia Urzędu Miasta Legionowo

16 czerwca, godzina 18.45 MOK ul. Norwida 10
Spotkanie z Andrzejem Potockim – Partia Demokratyczna

17 czerwca, godzina 14.00 MOK ul. Norwida 10
Koncert dla młodzieży pt. „ Polskie arcydzieła literackie i muzyczne”

18 czerwca, w godzinach 12.00 – 22.00         MOK ul. Norwida 10 
         i Plac przy ul. Leśnej

Legionowo Rock Festiwal - I edycja

W ramach festiwalu odbyła się V edycja Przeglądu „Cegła” (Czadowa Edycja Grup
Łamanej Amatorszczyzny) organizowanego przez Stowarzyszenie Młodzieżowe „Róg”,
na „Cegle” zagrało 9 zespołów amatorskich: FANABERIA, „DWIE MINUTY CISZY”,
„DELACORE”, „1963”,  „LUDZIE ZZA JEZIORA”, „BURDEL”, „INTERZONE”, „THE
KUFLERS”, „MAJESTIC”, walczyły one o dwie nagrody - nagrodę jury i nagrodę
publiczności.
Laureatem nagrody jury i publiczności został zespół „FANABERIA”. 
Po Cegle, w plenerze, na placu przy ul. Leśnej odbyły się koncerty zespołów:
„SKAMPARARAS”, „KSU” (jedna z pierwszych kapel punkowych, założona w 1982
roku w Ustrzykach Dolnych, obecnie wraca na scenę alternatywną, wydała nową płytę,
koncert w Legionowie był częścią trasy promocyjnej płyty) oraz „SEXBOMBA”

20 czerwca, godzina 18.00        Pub „GRYF”
Zakończenie roku kulturalnego zespołu wokalno – tanecznego „Szachraj”

21 czerwca, godzina 17.00         MOK, ul. Norwida 10
Spotkanie z reżyserem Krzysztofem Zanussim oraz projekcja filmu pt. „Suplement”

22 czerwca, godzina 17.00         MOK, ul. Norwida 10
Popis uczniów sekcji muzycznej

22 czerwca, godzina 17.00               MOK, ul. Targowa 65
Zakończenie Roku Kulturalnego dla dzieci z działających sekcji.

23 czerwca,               MOK, ul. Targowa 65
Wycieczka do Warszawy na wystawę „Dinozaury” dla dzieci z Klubu „MOKUŚ”
24 czerwca, w godzinach 20.00 – 2.00 Park Jana
Pawła II



ul. Piłsudskiego

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Pierwsza tego typu impreza w naszym mieście, w której główny nacisk położony był na
współudział mieszkańców Legionowa nie jako widzów, ale czynnych uczestników
zabawy, wspólnym biesiadowaniu przy ogniskach i innych atrakcjach.
W programie:

• występ zespołu „Chłopaki ze starej paki”
• koncert zespołu BACKBEAT - grupy hołdującej brzmieniom m.in. The Beatles i

Rolling Stones.
• ogniska i pieczone kiełbaski. 
• pokazy tańców z ogniem, żonglerki i akrobacji. 
• poszukiwanie kwiatu paproci i inne zabawy oparte na bogatych polskich

tradycjach. 
• szczudlarze

Przy każdym ognisku był obecny animator inicjujący wspólne śpiewy i tańce, cały park,
dzięki światłom i kolorom zmieni się w tajemniczą puszczę. 

25 czerwca, godzina 17.00          MOK, ul. Norwida 10
Wieczór artystyczny „POWIĄZANIA”

KORZENIE – monodram na podstawie tekstu K. Grochowi „Kot mi schudł” w wykonaniu
 Magdalena Oracz (Teatr na Sznurku)
 reżyseria: Hanna Wilczyńska

SZUKANIE - minianimacja filmowa
autorzy: Andrzej Świętanowski, Krzysztof Piotrowski

REFLEKSY – film, reżyseria: Michał Dębkowski
KOLSKA – film, reżyseria: Adam Porębowicz
WYSTAWA obrazów Andrzeja Świętanowskiego

26 czerwca, godzina 19.00  Kościół Świętego Ducha
 ul. Schabowskiego 2

Koncert muzyki poważnej "Ku chwale Ojca Świętego"w wykonaniu zespołu „Dereń”
z akompaniamentem Franciszka Jasionowskiego, pod kierownictwem artystycznym
Krystyny Wysockiej – Kochan solistki Teatru Wielkiego w Warszawie

28 czerwca, godzina 14.00          MOK, ul. Norwida 10
Pożegnanie długoletniego pracownika odchodzącego na emeryturę -  Zofii
Naborowskiej


