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

1 czerwca, godz. 11.3o      MOK, ul. Norwida 10
Kino Przedszkolaka – film pt. „Roboty”
Projekcja dla Przedszkola Miejskiego nr 7.

1 czerwca, Gimnazjum nr 3
Udostępnienie sprzętu nagłaśniającego i obsługa elektroakustyczna oraz występ 
zespołu „Szachraj” dla Gimnazjum nr 3

DNI LEGIONOWA
Stadion Miejski
2 czerwca, godz. 9.oo –22.oo
IMPREZA CHARYTATYWNA

• przegląd twórczości uczniów legionowskich szkół
• występ zespołu „Echo”-MOK Legionowo
• pokaz walki wręcz (1 WDZ) i grochówka wojskowa
• występ zespołu „Maruszak Band”
• pokaz ratownictwa medycznego
• występ Tomka Szafrańskiego
• występ teatru ulicznego i teatru ognia

3 czerwca, godz. 13.oo – 22.3o
• występ zespołu Vistula River Brass Band i prezentacja starych samochodów
• Gotuj z OKRASĄ – program rozrywkowy-kulinarny
• występ zespołu ATOMY
• występ dziecięcego zespołu folklorystycznego z Rżewa i młodzieżowego 

zespołu tańca ludowego z Ukrainy
• występ zespołu VESPA
• występ zespołu IVAN I DELFIN

4 czerwca, godz. 15.oo – 22.oo
• występ zespołów z Rosji i Ukrainy
• rozdanie nagród rajdu RALLY LEGIONOWO 2006
• występ orkiestry wojskowej (1 WDZ)
• pokaz walki wręcz (1WDZ) i zaproszenie na grochówkę wojskową
• rozdanie nagród przeglądu twórczości uczniów
• występ zespołu taneczno-wokalnego „Szachraj”-MOK Legionowo
• występ zespołu BACKBEAT
• koncert URSZULI
• pokaz laserów



6 czerwca, godz. 10.oo,      MOK, ul. Norwida 10
Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży im Wandy Tomczyńskiej – prezentacja 
spektakli pokonkursowych – I dzień

• spektakl „Baśń o nadziei, czyli o rybaku i złotej rybce” oraz spektakl 
niespodzianka – opracowanie własne w reżyserii pani Doroty Przekazińskiej 
w wykonaniu grupy teatralnej Supełki z SP nr 1

Spektakl obejrzały dzieci z Przedszkoli Miejskich nr 12 i 6

7 czerwca 
Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży im Wandy Tomczyńskiej – prezentacja spektakli 
pokonkursowych – II dzień

• spektakl „Złota kaczka” za zbioru Legend Polskich w reżyserii pani Iwony 
Gajdy 
w wykonaniu teatrzyku Aktorska Siódemka z SP nr 7 

• spektakl „Kwiat ciemności”, opracowanie własne w reżyserii pani Elżbiety 
Wieczorek w wykonaniu Grupy teatralnej – Gimnazjum nr 2  

9 czerwca,
Udostępnienie nagłośnienia dla Przedszkola Miejskiego nr 2

9 czerwca, godz. 18.oo,      MOK, ul. Norwida 10
Premiera spektaklu poetyckiego „Szukam w niebie dna” – Teatr „AŻ TRZY”

10 czerwca, godz. 16.oo     Plac przy ul. Leśnej
II Legionowo Rock Festival
Wystąpiły zespoły: THE VIBRATORS, FARBEN LEHRE, NOWY ŚWIAT.

12 czerwca, godz. 8.3o      MOK, ul. Norwida 10
Kino Przedszkolaka – film pt. „Opowieści z Narni”
Projekcja dla Przedszkola Miejskiego nr 7.

16 czerwca,
Udostępnienie nagłośnienia dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

17 czerwca,    Kościół p.w. Świętego Ducha
IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej
12.oo – 16.oo przesłuchania 
17.oo - koncert laureatów.

21 czerwca, godz. 18.oo     WOK, ul. Zegrzyńska
Zakończenie roku kulturalnego – zespół „Szachraj”

21 czerwca, godz. 18.oo       Port „Pilawa”
Zakończenie roku kulturalnego – sekcje zainteresowań MOK

23 czerwca, godz. 18.oo - 24.oo    Park im. Jana Pawła 
II
Noc Świętojańska

• widowisko estradowe „KWIAT PAPROCI”



• kabaret „POCZEKALNIA”
• występ wokalistów zespołu „ECHO”
• Elvis Presley
• Koncert zespołu HaeReM

23 czerwca, godz. 22.oo       Rondo przy ul. Husarskiej
Spektakl pt. „Ojcze ...” – teatr uliczny „RESUME” z MOK-u

24 czerwca, godz. 16.oo      MOK, ul. Norwida 10
„POWIĄZANIA”  - II edycja

• monodram pt. „Być” w wykonaniu Joanny Płóciennik z Teatru „BEZNIC” 
(MOK)

• monodram pt. „Trzy etiudy” w wykonaniu Piotra Nowotnego 
• spektakl pt. „Nowa skóra” w wykonaniu TEATRU KARTON ze Szczecina
• spektakl pt. „Inne światy” w wykonaniu TEATRU NA SZNURKU (MOK)
• koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu Anny Durki-Kupisiak oraz Zenona 

Durki
• film pt. „Niedziela Klary i Nikodema” w reżyserii Michała Dębkowskiego 

i Magdaleny Oracz
• koncert zespołu „Efemer” 
• wystawa fotografii autorstwa Krzysztofa „Łopatka” Antoszkiewicza

25 czerwca, godz. 12.oo - 22.oo      MOK, ul. Norwida 10
Festiwal Muzyki Rockowej „Cegła”

16 czerwca,
Udostępnienie nagłośnienia dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

28 czerwca, godz. 19.oo      MOK, ul. Norwida 10 
Koncert młodego skrzypka Łukasza Parchety

Filia MOK, ul. Targowa 65

1 czerwca, godz. 17.00 – 19.00
Dzień rodzinny – piknik z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka dla dzieci i ich 
rodzin z grupy Mokuś.

5 czerwca, godz. 18.00
Spektakl „Pinokio” w wykonaniu Teatrzyku w kratkę.

8 – 10 czerwca
Wyjazd na XVII Ogólnopolski Kramik Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Płocku 
– Heca 2006, Teatrzyk w kratkę
- wyróżnienie dla zespołu,
- wyróżnienie dla instruktora Anny Durki-Kupisiak,
- nagroda specjalna dla Klary Kupisiak.



12 czerwca, godz. 18.00 
Spektakl „Pinokio” w wykonaniu Teatrzyku w kratkę.

14 czerwca, godz. 17.30
Spektakl „Pinokio” w wykonaniu Teatrzyku w kratkę.

19 czerwca, godz. 18.00
Piknik dla rodziców i dzieci z Teatrzyku w kratkę z okazji powrotu z Płocka i 
zdobytych nagród

22 czerwca, godz. 18.00
Spektakl I. Iredyńskiego „Przed prelekcją” w wykonaniu Klubu Seniora.
Zakończenie roku kulturalnego Klubu Seniora.

29 czerwca, godz. 12.00
Zakończenie roku kulturalnego grypy Mokuś.
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