
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
Sprawozdanie z działalności w styczniu 2006 r.

6 stycznia, godz. 19.00      MOK ul. Norwida 10
Dyskusyjny Klub Filmowy – film  „Taksówkarz”

7 stycznia, godz.12.00     MOK ul. Targowa 65
Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej z Warszawy

8 stycznia     Klub Pływacki „Delfin”
Udostępnienie sprzętu nagłaśniającego

8 stycznia,                   Zespół Szkół ul. Zegrzyńska 3
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

• udostępnienie sprzętu nagłaśniającego
• występ zespołu „Szachraj”

9 stycznia, godz. 10.oo           MOK ul. Norwida 10
Kino Lektur Szkolnych
film pt. „W pustyni i w puszczy”
Projekcja dla Szkoły Podstawowej nr 1

10 stycznia, godz. 10.oo           MOK ul. Norwida 10
Kino Lektur Szkolnych
film pt. „Romeo i Julia”
Projekcja dla Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych

12 stycznia, godz. 19.3o     Dom Weselny „Julia” 
ul. Kościuszki 16

Legionowskie czwartki kabaretowe
Kabaret Moralnego Niepokoju

13 stycznia, godz. 19.00           MOK ul. Norwida 10 
Dyskusyjny Klub Filmowy – film  „Gothika”

14 stycznia, godz. 16.oo                        Kościół Świętego Ducha
ul. Ks. J. Schabowskiego 2

Koncert Charytatywny – Józef Skrzek
współorganizacja

19 stycznia, godz. 16.00     MOK, ul. Targowa 65
Spotkanie karnawałowe Klubu Seniora

20 stycznia, godz. 19.00      MOK, ul. Norwida 10
Dyskusyjny Klub Filmowy - film „Zły porucznik”

21 stycznia, godz. 18.oo           MOK ul. Norwida 10
Koncert art rockowy
Wystąpiły zespoły: SKOWYT, DEMER DI



27 stycznia, godz. 19.00      MOK, ul. Norwida 10
Dyskusyjny Klub Filmowy - film „Hair” i  dodatek: „Jeszcze cię kocham”

28 stycznia, godz. 18.oo           MOK ul. Norwida 10
Otwarcie wystawy płaskorzeźb Tytusa pt. „Bez lustra”

Akcja „Zima w mieście” – MOK ul. Norwida 10
16.01 – 27.01.2006 r.

16.01.2006 r.
-  gry planszowe
-  teatralne zabawy integracyjne
-  nauka piosenek ( materiał na płytę)
-  zajęcia plastyczne

17.01.2006 r.
-  gry planszowe
-  basen 
-  nauka piosenek ( materiał na płytę)
-  zajęcia i zabawy teatralne

18.01. 2006 r.
Wycieczka do Warszawy – Kino „Femina” – film „Opowieści z Narnii”

19.01.2006 r.
-  gry planszowe
-  zajęcia plastyczne 
-  nauka piosenek
-  zajęcia i zabawy teatralne

20.01.2006 r.
-  gry planszowe
-  basen
-  zajęcia i zabawy teatralne
-  projekcja filmu „Madagaskar”

23.01.2006 r.
-  gry planszowe
-  zajęcia plastyczne
-  przygotowanie i sklejanie balonu
-  projekcja filmu „Shrek”

24.01.2006 r.
-  gry planszowe
-  przygotowanie i sklejanie balonu
-  basen
-  zajęcia plastyczne

25.01.2006 r.
-  gry planszowe



-  nagranie płyty wokalnej w Studiu Nagrań ( każdy z uczestników
    akcji otrzymał egzemplarz płyty)
-  wypuszczenie balonu
-  projekcja filmów „Charlie” i „Fabryka czekolady”

 
26.01.2006 r.
Wycieczka na kulig do stajni KLUCZ 

- kulig
-  ognisko i kiełbaskami, herbata
-  zwiedzanie stajni i sala zabaw

27.01.2006 r.
-  gry planszowe
-  zabawy integracyjne
-  basen
-  zakończenie akcji, dyskoteka

Akcja „Zima w mieście” – MOK ul. Targowa 65

16.01.2006 r.
         –zabawy integracyjne
         -nauka gry w warcaby i tenisa stołowego

 -konkurs układania puzzli

17.01.2006 r.
-turniej gry w warcaby i tenisa stołowego
-zajęcia plastyczne; wykonywanie projektu masek karnawałowych

18.01.2006 r.
-wyjazd do kina Femina na film „Opowieści z Narnii”

19.01.2006 r.
-zajęcia teatralne
-zajęcia plastyczne; wykonywanie masek karnawałowych
-nauka gry w szachy

20.01.2006 r.
-kino domowe-projekcja filmu Atlantyda-zaginiony ląd
-zajęcia plastyczne; wykonywanie kwiatów dla babć i dziadków z okazji ich 
święta
-zajęcia rytmiczne

23.01.2006 r.
-gry i zabawy sportowe – quiz o zimie
-zajęcia teatralne
-gry i zabawy zespołowe

24.01.2006 r.
-kino domowe – projekcja filmu Atlantyda – powrót Milo
-zajęcia plastyczne – wykonywanie portretów techniką wydzieranki



-zajęcia teatralne
25.01.2006 r.

-zajęcia muzyczne
-zajęcia rytmiczne
-gry i zabawy zespołowe

26.01.2006 r.
-wycieczka do stadniny – kulig

27.01.2006 r.
-gry planszowe
-basen
-bal karnawałowy na zakończenie akcji (wspólnie z grupą dzieci z placówki na 
Norwida)

Ogółem w akcji wzięło udział 25 dzieci.

                               ZBIORY HISTORYCZNE MIASTA LEGIONOWO 
                                                                     
1. Zwiedzanie sal ekspozycyjnych:  
 - 9, 12, 17, 19, 26, 30 I - zwiedzanie indywidualne;
 - 6 I - 27- osobowa klasa IV ze szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie. 

2. Konsultacje historyczne:  
- 12, 24, 26, 30 (x3) I - spotkania z młodzieżą szkolną, studencką, nauczycielami w 
sprawie materiałów do prac szkolnych, licencjatów, prac magisterskich, konkursów 
itp.  

3. Wystawy, spotkania:  
- 12 I - prelekcja na Politechnice Warszawskiej – J. Szczepański ,,Wojska balonowe 
w Polsce 1919 – 1939”,
- współpraca w ramach przygotowywania projektu pomnika upamiętniającego gen. B. 
Roję,
- spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta w sprawie nazw części miasta,
- współpraca w przygotowaniu Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa Przyjaciół 
Legionowa, które odbyło się 28 I 2006 r.,
- współpraca w przygotowaniach do walnego zebrania koła nr 1 ŚZŻAK w 
Legionowie, które odbędzie się 11 III 2006 r. 

4. Prace nad tomem II ,,Rocznika Legionowskiego”:
- korekta szpaltowa,
- dobór zdjęć, 
- pisanie artykułów.  

5. Konkursy historyczne:
-  9 I – spotkanie organizacyjne w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie w 
sprawie VII edycji Turnieju Wiedzy o Regionie Zalewu Zegrzyńskiego – 
współorganizacja, omawianie przygotowanych zestawów pytań konkursowych.  

6. Strona internetowa ZHML:



- do końca stycznia 2006 r. stronę internetową ZHML odwiedziło 1246 gości,
- prace nad nową ścieżką edukacyjną: Legionowska pamięć i tożsamość,
- umieszczenie na stronie internetowej nowych nabytków muzeum.

 


