
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie
Sprawozdanie z działalności w sierpniu 2011

1 sierpnia,
Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
w programie:

• godz. 17.00 - Oficjalne uroczystości przy Pomniku Polski Walczącej
• godz. 18.00 – Uroczysta Msza Święta
• godz. 19.00 – koncert okolicznościowy

7 sierpnia, godz. 16.00          Kościół pw. Świętego Ducha w Legionowie
         ul. Schabowskiego 2

Koncert w ramach VII Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej 
i  Organowej
Wystąpili: CLARIBEL – kwartet klarnetowy

      Bogdan Narloch – organy

10 sierpnia, godz. 16.00     MOK, ul. Norwida 10
Piknik członków Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów   

14 sierpnia, godz. 10.00 – 22.00     MOK, ul. Norwida 10
Plener rodzinny „Szkoda czasu na nudę”
w programie:

• gry i zabawy z nagrodami 
• strzelnica
• pokazy jiu-jitsu
• pokaz pierwszej pomocy
• tor przeszkód
• konkursy plastyczne
• ścianka wspinaczkowa
• dmuchańce
• występ wokalisty Sebastiana Gawlika

Współorganizacja: Fundacja CZAS KULTURY

14 sierpnia, godz. 16.00          Kościół pw. Świętego Ducha w Legionowie
         ul. Schabowskiego 2

Koncert w ramach VII Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej 
i  Organowej
Wystąpili: LUTE DUO – duet lutniowy

      Gabriela Klauze – organy

15 sierpnia, godz. 10.00 Kościół Garnizonowy im. Św. Józefa Oblubieńca
Oprawa Uroczystej Mszy Świętej – Chór ERIN

21 sierpnia, godz. 16.00          Kościół pw. Świętego Ducha w Legionowie
         ul. Schabowskiego 2

Koncert w ramach VII Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej 
i  Organowej
Wystąpili: Tomasz Mroczek – saksofon

      Paweł Futoma - skrzypce
      Jan Mroczek – organy



27 sierpnia, godz. 19.00     Sala Widowiskowa w Ratuszu Miejskim
     ul. Piłsudskiego 41

Koncert charytatywny Jana Maksina (USA)– wiolonczela 
Dochód przeznaczony na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie.

28 sierpnia, godz. 16.00          Kościół pw. Świętego Ducha w Legionowie
         ul. Schabowskiego 2

Koncert w ramach VII Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej 
i  Organowej
Wystąpili: Jan Maksin (USA)– wiolonczela

      Krzysztof Czerwiński – organy

28 sierpnia, godz. 8.00 – 22.00 Stadion Miejski w Legionowie

DOŻYNKI DIECEZJALNE
Stadion Miejski – część liturgiczna
godz. 8.30 -10.30 - rejestracja wieńców na stadionie
godz. 10.30 – 11.00 - wybór wieńca – 5-osobowa komisja
godz. 8:45 – 9:45 – występ kapeli ludowej/zespół folklorystyczny
godz. 9:45 – Szuran Tomasz - konferansjer – powitanie
– przedstawienie starostów dożynek
godz. 9:50 – 10.50 występy – repertuar przygotowujący do Mszy Świętej (Chór 
MARZENIE i Chór BELCANTO z Wieliszewa)
godz. 10.50 – konferansjer Szuran
godz. 10.55 Starostowie Dożynek proszą o odprawienie Mszy Św. dziękczynnej 

i wręczają kwiaty
- Ksiądz Dziekan Lucjan Szcześniak – powitanie

godz. 11:00 - 13:00 Uroczysta Msza Święta (oprawa Mszy: Chór MARZENIE i Chór 
BELCANTO z Wieliszewa)
– po modlitwie powszechnej procesja z darami
godz.13.00 – wręczenie prezentu Arcybiskupowi
godz. 13:05 – 13:30
– ogłoszenie zwycięskich wieńców
– ogłoszenie zwycięzców w innych konkursach
godz. 13:35 – konferansjer Szuran – zapowiedzenie oficjalnych gości
godz. 13.40 - oficjalne wystąpienia

• Marszałek
• list od Prezydenta RP
• Starosta
• Prezydent

TEREN WOKÓŁ ARENY – parking – część artystyczno - rekreacyjna
godz. 14:00 – 21:00
- wioska zaginionych zawodów
- tir z towarem DATOWNA
- krowa z mlekiem DAWTONA
- dmuchańce i atrakcje dla rodzin (zawody)
- kiermasz stoisk z rękodziełem ludowym i produktami naturalnymi 
(oferta z  terenu powiatu)
- dorożka i przejażdżka na kucyku
- labirynt ze słomy
- przenoszenie opony



- wyścig traktorów
-stoiska promocyjne i handlowe
TEREN ARENY- scena/parking
Godz.14.00 – występ „Kapeli Mazowieckiej” 
godz. 15.00 – Pigwa – 1 wejście 
godz. 15:15  – występ Zespołu Tańca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa
godz. 15.45  – Pigwa – 2 wejście
godz. 16:00 – bajka „Legenda o smoku wawelskim”
godz. 17:00 –  Pigwa – 3 wejście
godz. 17:15 – występ zespołu „Czardasz” z partnerskiego miasta Kowel na Ukrainie
godz. 17:35 – występ śpiewaka ludowego z Kurpiowszczyzny Henryka Kuleszy
godz. 17:45 – „Pigwa Show”
godz. 18:15 – występ zespołu „Babska biesiada”
godz. 19:15 – Pigwa – 4 wejście
godz. 19:30 – występ zespołu „Orkiestra Św. Mikołaja”
godz. 20:30 – występ zespołu „Babska biesiada”
godz. 21:30 – zakończenie imprezy

Sprawozdanie z akcji LATO W MIEŚCIE

ZAJĘCIA W FILII MOK NA KOZŁÓWCE ORAZ  CYKLICZNE ZAJĘCIA 
REKREACYJNO – SPORTOWE NA OSIEDLU 

W dniu 25 lipca w filii MOK na Kozłówce odbyła się prezentacja studia nagrań 
dla około 30 osobowej uczestników akcji “Lato w mieście”. Uczestnicy mieli okazję 
zapoznać się z pracą placówki, poznać jej wyposażenie oraz nagrać 
zaimprowizowane przejawy własnej twórczości pod kierunkiem Roberta 
Szymańskiego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się perkusja.

Na zakończenie wizyty uczestnicy otrzymali nagraną pamiątkową płytę z 
własnymi popisami artystycznymi, która została zarejestrowana podczas ich pobytu.

We wtorek 26 lipca oraz w sierpniowe wtorki w dn. 2 i 9 sierpnia odbywały 
imprezy rekreacyjno – sportowe, dla mieszkańców osiedla Kozłówka w Legionowie. 
Cykl został przeprowadzony z własnej inicjatywy przez Roberta Szymańskiego W 
zorganizowanych konkurencjach udział wzięli chętni mieszkańcy Osiedla Kozłówka – 
głównie dzieci i młodzież, ale również dorośli. Konkurencje przebiegały zgodnie z 
przygotowanym wcześniej scenariuszem zajęć. Odbyły się konkurencje plenerowej 
gry w kręgle, były również zawody w wystrzeliwaniu papierowych rakiet, oraz 
budowanie “nurka” zamkniętego w butelce. Wszystkie zajęcia i konkurencje odbywały 
się w oparciu o możliwie najszersze wykorzystanie surowców wtórnych. Kręgle do 
zawodów, wyrzutnia do rakiet, same rakiety i “nurek” - wszystko zostało wykonane z 
odpadów. Każdorazowo w takich zajęciach uczestniczyło około 30 uczestników. 
Dodatkowo, chętni mogli zapoznać się z pracą studia nagraniowego, oraz wykonać 
przy użyciu kolorowych kred rysunki na parkingu przed filią MOK. 

Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród mieszkańców – szczególnie 
zawody rakietowe i kręgle. 


