
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie
Sprawozdanie z działalności w lipcu i sierpniu 2010

2 lipca,           Rynek Miejski
Kino Letnie przy fontannie
Film pt.: „Rewers”

4 lipca,      MOK, ul. Norwida 10
Lokal wyborczy - Wybory Prezydenckie II tura 

9 lipca, godz. 18.30         ulica Matejki
Nagłośnienie i obsługa elektroakustyczna otwarcia ulicy Matejki

9 lipca,           Rynek Miejski
Kino Letnie przy fontannie
Film pt.: „To nie tak jak myślisz kotku”

16 lipca,            Rynek Miejski
Kino Letnie przy fontannie
Film pt.: „Coco Chanel”

17 lipca, godz. 18.30   Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41
Otwarcie wystawy malarstwa Wiolety Przybysz, Krzysztofa 
Schodorskiego i Andrzeja Olczyka.
Wystawa była czynna 17.07 – 20.08.2010 r.  

23 lipca,           Rynek Miejski
Kino Letnie przy fontannie
Film pt.: „Ciacho”

26 lipca – 20 sierpnia      MOK, ul. Norwida 10
Akcja LATO W MIEŚCIE

30 lipca,           Rynek Miejski
Kino Letnie przy fontannie
Film pt.: „Vicky  Crstina Barcelona”

1 sierpnia, godz. 19.15 Kościół pw. Świętego Ducha, ul. Ks. Schabowskiego 2
VI Legionowski Festiwal Muzyki  Kameralnej i  Organowej
Jan Bokszczanin – organy
CONCERTO AVENNA
Andrzej Mysiński – dyrygent
Wojciech Włodarczyk – słowo wiążące

3 sierpnia, godz. 19.00      Osiedle Piaski
Nagłośnienie i obsługa elektroakustyczna otwarcia Skweru im. Tadeusza Kościuszki



8 sierpnia, godz. 19.15 Kościół pw. Świętego Ducha, ul. Ks. Schabowskiego 2
VI Legionowski Festiwal Muzyki  Kameralnej i  Organowej
Robert Brodacki – organy
GLASSS DUO – harfa szklana
Wojciech Włodarczyk – słowo wiążące

13 sierpnia,           Rynek Miejski
Kino Letnie przy fontannie
Film pt.: „Rec 2”

14-15 sierpnia, godz. 10.00 – 18.00         Plac przy MOK, ul. Leśna
Latający Plac Zabaw dla dzieci              

15 sierpnia, godz. 15.00       Rynek Miejski
VI edycja LEGIONOWO ROCK FESTIWAL w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Wystąpiły zespoły: gwiazda brytyjskiego punk rocka „999”, SEXBOMBA, 
BULBULATORS, THE DAMROCKERS, P.D.S. i laureaci Przeglądu CEGŁA zespół 
ZIELONE LUDKI.
Koncert prowadził Marek Wiernik.

15 sierpnia, godz. 19.15 Kościół pw. Świętego Ducha, ul. Ks. Schabowskiego 2
VI Legionowski Festiwal Muzyki  Kameralnej i  Organowej
Marek Kudlicki – organy
CON FORZA – kwintet smyczkowy
Wojciech Włodarczyk – słowo wiążące

18 sierpnia, godz. 19.15      MOK, ul. Norwida 10
Piknik Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów

20 sierpnia,           Rynek Miejski
Kino Letnie przy fontannie
Film pt.: „Nigdy nie mów Nigdy”

22 sierpnia, godz. 19.15 Kościół pw. Świętego Ducha, ul. Ks. Schabowskiego 2
VI Legionowski Festiwal Muzyki  Kameralnej i  Organowej
Rafał Siwek – bas
Magdalena Andreew – sopran
Józef Kotowicz – organy
Wojciech Włodarczyk – słowo wiążące

27 sierpnia,           Rynek Miejski
Kino Letnie przy fontannie
Film pt.: „Człowiek z żelaza” i „Zmierzch”

29 sierpnia, godz. 19.15 Kościół pw. Świętego Ducha, ul. Ks. Schabowskiego 2
VI Legionowski Festiwal Muzyki  Kameralnej i  Organowej
Maria Perucka – skrzypce
Roman Perucki – organy
Wojciech Włodarczyk – słowo wiążące



Sprawozdanie z akcji 
LATO W MIEŚCIE

Zajęcia odbywały się w godz. 10.00 – 16.00 w placówce przy ul. Norwida 10 
i Targowej 65.

I Tydzień   26 VII – 30 VII 2010  

26 VII – Zajęcia integracyjne
27 VII – 29 VII - WARSZTATY GARNCARSKIE DLA DZIECI      
W ramach warsztatów dzieci poznały:
-  historię  ceramiki  możliwości  techniczno-technologiczne  tworzywa  (krótka  prezentacja  technik 
ceramicznych na podstawie gotowych naczyń)
-  tradycje ginącego rzemiosła – garncarstwa
- technologię pracy w glinie – realizacja niewielkiego kafelka dekoracyjnego, realizacja niewielkiego 
naczynia  na  „kopycie”  -  na  bazie  gotowego  naczynia,  sposoby  zdobienia,  zasady  suszenia  oraz 
wypału.
30 VII 2010 - Wycieczka do Modlina Twierdzy  
W programie:
-  zwiedzanie wieży tatarskiej
-  rejonu napoleońskiego
-  wejście na taras widokowy, 
-  Zwiedzanie dziedzińca koszar, reduty 
-  zejście do podziemi
-  ognisko z kiełbaskami.

II Tydzień 2 VIII – 6 VIII 2010r.  

2 VIII 2010 - Wycieczka do fabryki krówek w Milanówku 
W programie:
-  zwiedzanie fabryki, taśmy produkcyjnej
-  zagadki i ciekawostki
-  malowanie krowy
-  poczęstunek
-  słodka niespodzianka
-  dobra zabawa 
3 – 5 VIII 2010  WARSZTATY PAPIEROPLASTYKI
Dzień I-szy - jedziemy na wakacje do babci
Dzień II-gi - w odwiedzinach u smoka wawelskiego
Dzień III-ci - wyprawa na Mazury (wśród pól i łąk)
Zabawy tematyczne  kształtem i kolorem przy muzyce, malowanie dłońmi, malowanie farbami 
akrylowymi na rękawie z folii, komponowanie obrazów w różnorodnych technikach,
 techniki orgiami i decoupage, zabawy zręcznościowe. 
6 VIII 2010 - Wycieczka do Rawy Mazowieckiej 
W programie:
Zwiedzanie  zamku Książąt Mazowieckich, obiad na dziedzińcu zamku, zwiedzanie Muzeum Ziemi 
Rawskiej. 

III Tydzień – 9 VIII – 13 VIII     2010    

9 VIII 2010 - Wycieczka do Mszczonowa na Ranczo w dolinie 
W programie:
-skansen
-przejażdżka konna
-jazda bryczką
-ognisko lub grill
-wiele innych atrakcji



10 – 12 VIII 2010  WARSZTATY ARCHEOLOGICZNE
„I Ty możesz zostać archeologiem”
DZIEŃ 1 - CERAMIKA
Uczestnicy dowiedzieli się , kto był pierwszym garncarzem, jakie znaczenie dla ludzkości 
miała umiejętność produkcji naczyń ceramicznych oraz jak zmieniała się moda na kształty i 
dekorowanie glinianych zastaw stołowych w przeszłości.
-  „Moje naczynko” – zajęcia z gliny 
–  „W poszukiwaniu skarbów ziemi”- zabawa na świeżym powietrzu 
–  W pracowni konserwatorskiej- oczyszczanie i sklejanie naczyń.
DZIEŃ 2  - SZKŁO 
- „Fenicjanie”- zabawy wprowadzające w tematykę odkrycia szkła
- „szklane paciorki” – zajęcia plastyczne
-  zajęcia z modeliny 
14.00-15.00 – gry i zabawy tematyczne 
DZIEŃ 3  - ANTROPOLOGIA 
–  zabawy wprowadzające w tematykę antropologiczną 
– „nasi przodkowie”- zajęcia na materiałach antropologicznych
-  „W jaskini u Freda” zabawa terenowa
-  „nasi przodkowie”- zajęcia na materiałach antropologicznych
13 VIII 2010 - Wycieczka do ZOO

IV Tydzień  16 – 20 VIII 2010 

16 – 19 VIII 2010 WARSZTATY Z „TEATRU PRZEDMIOTU”
Program warsztatów „teatru przedmiotu”:

1. Wprowadzenie, czyli kilka słów o tym, czym jest teatr przedmiotu i dlaczego jest ważnym 
gatunkiem teatralnym.
Uczestnicy przynosili przedmioty, z którymi czuli się w jakiś sposób związani i  opowiadali ich 
historię, mówiąc dlaczego stały się dla nich ważne.  

2. Poznawanie kryterii grupowania przedmiotów.
3. Tworzenie wspólnej historii przedmiotów, które znajdują się w sali.
4. Uczestnicy dzielili się na 2-3-osobowe grupy i utworzyli krótkie etiudy przedmiotowe, na 

podstawie historii, którą ułożyli.
5. Pokaz i omówienie etiud.
6. Poznawanie zasad wykorzystywania przedmiotów na podstawie ich właściwości i uczenie się 

podstaw animacji przedmiotem.
7. Odnajdywanie cech charakterystycznych i sposób animacji każdego z przedmiotów.
8. Dzieci poznały czym są przedmioty – symbole i jakie treści niosą za sobą.
9. Uczestnicy dobrali się w kilkuosobowe grupy i wymyślali, a następnie przedstawiali etiudy, na 

podstawie przysłów, które podał im prowadzący.
10. Podsumowanie etiud.

Cele warsztatów z „teatru przedmiotu”:
-  Rozwój wyobraźni
-  Zrozumienie formy w teatrze
-  Rozbudzenie wrażliwości
-  Nauka traktowania formy jako równorzędnego partnera scenicznego
-  Samodzielny dobór muzyki i ustawianie świateł uczyło samodzielnego myślenia scenicznego 
-  Nauka animacji formą i przenoszenia uwagi widza na formę
-  Nauka grupowania formy według określonych kryteriów
-  Uczenie się znajdowania właściwości charakterystycznych dla danej formy
-  Nauka werbalizowania pomysłów
-  Uczenie się pokory wobec materii 
20 VIII 2010 – Zakończenie akcji połączone z poczęstunkiem 

W akcji „Lato w mieście” średnio w skali tygodnia uczestniczyło ok. 150 dzieci.
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